
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 08.05.2019 
Tidspunkt: 10:15 – 18.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Åshild Hansen MEDL AP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Rolf Egil Larsen MEDL SP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Kurt Michalsen MEDL SP 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Maria Jørgensen Andersen MEDL KP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDL AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Irene Toresen VARAORD AP 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 
Jørn Cato Angell MEDL FRP 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Helge Andersen Maria Jørgensen Andersen KRF 
Robert Bertram Hansen Sissel Torbergsen AP 
Svein Roger Karlsen Reidar Mæland H 
Einar Laurtizen Irene Toresen AP 
Rita Mathiesen Pål Schreiner Mathiesen SV 
Leif Håkon Pedersen Jørn Cato Angell FRP 
Arnfinn Pedersen Vidar Brox Antonsen SP 

 
Merknader: 
Varaordfører: Ingrid Lønhaug velges som varaordfører for møtet, for Irene Toresen. 
Innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Saksliste: Ordfører melder: PS 18, 19 og 20 kommer etter orienteringssaker. Det er kommet 
inn tre interpellasjoner. Det meldes også et spørsmål fra Vidar Langeland og fra Paul Stabell. 
Det er også kommet et ønske om en uttalelse om NAV sine åpningstider fra Peder Andre 



Amundsen. Det meldes i tillegg en ekstra sak ang stifting av aksjeselskap. Ingen innvendinger 
fra kommunestyret om ekstra sak PS 27/19 og at Referatsaker flyttes til 28/19. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

  
 
  



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen  Hanne Nygaard Høgstad  Rita Mathiesen 
  



O: Frivillighetssentralen 
Frivillighetskoordinator Eirik Hasselberg orienterte om frivillighetssentralen sitt virke. 
Orienterte også om utfordringer, undersøkelse blant ungdommer i Skjervøy kommune, samt 
veien videre for tilbud i Skjervøy kommune. 
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål. 
Frivillighetskoordinator avsluttet. 
 
 
O: Visit Lyngenfjord 
Reiselivssjef Georg Sichelschmidt orienterte om driften til Visit Lyngenfjord. Orienterte blant 
annet om visjon, mål og fokus på bærekraft i reiselivsnæringen. Viste også til mål for fremtidig 
arbeid. Orienterte også kort om samarbeidet med Skjervøy kommune og reiselivsbedrifter i 
kommunen. 
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål 
Georg Sichelschmidt avsluttet. 
 
O: Nord-Troms friluftsråd 
Hugo Tingvoll orienterte om Nord-Troms friluftsråd sitt virke, med spesielt fokus på aktivitet i 
Skjervøy kommune. Det ble vist til ulike tilbud og planer for fremtiden, blant annet ny 
dagsturhytte på Finneidet. 
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål. 
Hugo Tingvoll avsluttet. 
 
Spørsmål fra Frp ang status i barnehageopptak 
Hei, 
Vedlagt en interpellasjon til kommunestyret onsdag. Ønsker i tillegg en redegjørelse for status i 
barnehageopptak til høsten, fikk i mars et bekymringbrev fra den private barnehagen og noen 
dager senere et svar fra administrasjonen som i mitt hode burde tilsi en eller annen form for 
politisk behandling, men saken er forbigått i stillhet i både formannskap og i innkallingen til 
kommunestyret. 
 
Utfra redegjørelsen i brevet fra administrasjonen virker det som om administrasjonen legger 
opp til en betydelig kommunal overkapasitet ved at det ikke gjøres noen strukturelle grep når 
det er 4 nye avdelinger klare fra høsten. 
 
Litt av problemet med å fylle opp 3 kommunale og den private barnehagen må være at det er 
for få søkere? Ber om en oversikt over søknadstall og fordeling mellom barnehagene. 
 
For FrP har det hele tiden vært en forutsetning av utbyggingen av den nye barnehagen skal gi 
en effektiviseringgevinst, denne ser ikke ut til å være tilstede i opplegget som jeg leser ut fra 
svarbrevet fra administrasjonen. 
 
Hvorfor er det ikke lagt frem noen forslag til optimalisering av barnehagedriften når den nye 
barnehagen åpner? 
 
Mvh  
Vidar Langeland 
 



Barnehagekonsulent Monica Wolf orienterte om status barnehageopptak for 2019, samt hvordan 
opptaksprosessen fungerer.  
 
Rådmann orienterte om prosessen videre. Den nye barnehagen må godkjennes. Presiserte også 
at barnetallet naturlig nok svinger, og at Skjervøy kommune må ha en buffer ift tilgjengelige 
plasser.  
 
Vidar Langeland(Frp) ønsker tilbakemelding ved senere tidspunkt, på total kapasitet for 
barnehagene i Skjervøy kommune. 
 
Spørsmål fra Paul Stabell(Frp) 
Ser at kommunen leier ut store områder både på ny fylling, container kai, steinbrudd ol. 
Ønsker svar i kommunestyremøte hva inntektene er på de områdene som leies ut? 
 
Teknisk sjef svarte: Skjervøy kommune tar 15,- per kvadratmeter som leies ut på det aktuelle 
området. I bruddet betales det 5,- per kubikk stein som tas ut av bruddet. 
 
Permisjonssøknad, Helge Andersen 
Helge Andersen(Krf) ber om permisjon for å rekke ferja hjem. Permisjon innvilget fra 17.40, 
under behandling av interpellasjoner. Permisjon innvilget. 
 
Permisjonssøknad, Einar Lauritzen 
Einar Lauritzen(Ap) søker permisjon fra kl 18.00, under behandling av interpellasjoner, grunnet 
et annet møte. Permisjon innvilget. 
 
Uttalelse fra Krf, Sp, Sv, Frp, Ap og H, fremmet av Peder Andre Amundsen – 
Åpningstider NAV 
Åpningstider ved NAV Skjervøy 
  
NAV Skjervøy har igjen redusert sine åpningstider i kundemottaket på rådhuset. I løpet av de to siste 
årene har åpningstidene blitt redusert fra 16 timer til 4 timer i uka, noe som svekker tilbudet til 
innbyggerne i Skjervøy kommune.  
  
Åpningstidene er nå mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 14.00. De nye åpningstidene til NAV Skjervøy 
medfører at de som bor på Arnøya ikke kan benytte seg av kollektivtransport fra Arnøya til Skjervøy når 
de skal besøke NAV-kontoret og vil da være avhengig egen bil eller at noen kan kjøre dem til Skjervøy.  
  
Etter et raskt søk på internett, så ser vi at NAV Nordreisa de samme åpningstidene som NAV Skjervøy 
har fra og med 1. mai 2019. 
  
Skjervøy kommune er i en særstilling når det gjelder industriarbeidsplasser og høy arbeidsinnvandring i 
forhold til andre kommuner i Troms. Skulle industrien komme i en situasjon der de må permittere sine 
ansatte, så vil svært mange av de permitterte være avhengig av at kundemottaket på NAV-kontoret er 
åpent.  
  
Språkproblemer og andre utfordringer gjør at de ikke kan benytte seg av tjenestene som NAV tilbyr på 
internett og må evt. vente i 3 dager for å få hjelp av en veileder på NAV kontoret.  
  
Med den reduserte åpningstiden, så frykter jeg for at NAV Troms og Finnmark vil redusere bemanningen 
på NAV Skjervøy. Tidligere gikk det ca en 80 % stilling til å bemanne kundemottaket og med en så stor 
redusering, så er jeg redd for NAV (fylket) vil se at denne stillingen er overflødig og vil fjerne den på sikt, 
spesielt med tanke på den pågående NAV reformen.    
  



Åpningstidene som var før 1. mai 2019 bør være et minimum. (Mandag, onsdag og fredag 12.00-14.00) 
om innbyggerne skal ha et verdig tilbud.  
  
Undertegnede håper dere kan være med på en uttalelse, der vi ber om at tilbudet til innbyggerne ikke 
svekkes jfr. reduserte åpningstider på NAV-Skjervøy, men styrkes.  
  
Vennlig hilsen  
  
Peder Andre Amundsen (KrF).  
 
Rådmann svarte: 
Påpeker at Skjervøy kommune ligger på topp fem i fylket på å besvare elektroniske 
henvendelser innenfor 24 timers frist. Samtidig klarer flere og flere seg selv, grunnet digital 
tilgjengelighet. NAV Skjervøy ønsker individrettede brukermøter, noe som er i samsvar med 
den nasjonale strategien til NAV. Kvalitetsmessig er individrettede brukermøter bedre enn drop-
in møter ifølge NAV-leder. 
 
Votering: 
Uttalelsen støttes enstemmig av kommunestyret 

                                         
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Frivillighetssentralen   
O Visit Lyngenfjord   
O Nord-Troms friluftsråd v/ Hugo Tingvoll   
PS 12/19 Tilstandsrapport fra grunnskolen 2018  2015/975 
PS 13/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - 

Ocean bar AS 
 2015/1373 

PS 14/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018  2019/141 
PS 15/19 Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - 

Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 
 2019/141 

PS 16/19 Omorganisering - IKT  2019/143 
PS 17/19 Revidering - plan mot fattigdom  2015/126 
PS 18/19 Endring i retningslinjene for fiskeflåtefondet  2017/102 
PS 19/19 Vedtekter Arnøyfondet  2019/207 
PS 20/19 Delegasjon i forbindelse med sentrums-

/områdeplan for Skjervøy sentrum 
 2017/168 

PS 21/19 Skredsikringstiltak på Arnøya og Laukøya  2016/404 
PS 22/19 Oppgradering/utskifting av dagens 

veglysarmaturer til leddlysarmaturer. 
 2015/105 

PS 23/19 HMS prosjektet idrettshallen Skjervøy 
ungdomsskole.. 

 2019/174 

PS 24/19 Plan for sommervedlikehold i Skjervøy 
kommune. 

 2015/915 

PS 25/19 Strandveien 38 B: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan og tillatelse til bygging av carport 
- gnr 69 bnr 62 

 2018/317 

PS 26/19 Ørnveien 12: Søknad om dispensasjoner fra 
bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika 
i forbindelse med planer om bygging av bolig i 3 
plan – gnr69 bnr 889 

 2019/147 

PS 27/19 Stiftelse av selskapet Blått kompetansesenter 
Nord AS og kjøp av aksjepost 

 2019/30 

PS 28/19 Referatsaker   
RS 3/19 Høringsuttalelse ang. avklaring av ansvarsforhold 

ved stengt fylkesveg 
 2019/201 

RS 4/19 Protokoll fra møte i regionrådet 01.04.19  2015/65 
RS 5/19 Protokoll fra møte i regionrådet 26.03.19  2015/65 
RS 6/19 EPC Årsrapport 2018 - Skjervøy  2015/351 



RS 7/19 Tilsyn barnevernvirksomheten - Manglende 
oppfølging av lovpålagte oppgaver innen 
barnevernområdet 

 2015/1277 

PS 29/19 Interpellasjoner   
 
 
  



PS 12/19 Tilstandsrapport fra grunnskolen 2018 2015/975 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Kultur- og undervisningssjef la frem status for grunnskolen i Skjervøy kommune. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 
 
Kultur- og undervisningssjef avrundet, med svar på spørsmål som kom frem. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Fremlagte «Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2018» tas til etterretning. 
 

PS 13/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Ocean bar AS 
2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Følgende endringsforslag ble fremmet av Kurt Michaelsen (Sp): 
Nytt punkt 5: 
Administrasjon har fullmakt til å utvide serveringstiden for mat dersom dette skulle bli ønskelig, 
fra Kasjotten. 
 
Følgende endringsforslag ble fremmet av Øystein Skallebø(Ap) på vegne av kommunestyret: 
Stryk punkt 3 
Nytt punkt 2:  
Skjenketidene for Ocean bar og Kasjotten følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk 
handlingsplan (Jf. PS 16/12) 
 
Kurt Michaelsen (Sp) trekker sitt forslag, og ønsker å stille seg bak forslag fremmet av Øystein 
Skallebø (Ap). 
 
Votering, rådmannens innstilling mot endringsforslag fra Øystein Skallebø(Ap), på vegne av 
kommunestyret: 
Endringsforslag fra Øystein Skallebø(Ap) enstemmig vedtatt. Endringene tas inn i vedtaket. 
 
 

Vedtak: 
1. Ocean Bar AS v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis serverings- og skjenkebevilling i 

sine lokaler i Strandveien 51 (Kasjotten og Ocean Bar) i periode 08.05.2019 – 
30.06.2020. Skjenkebevilling gis for øl, vin og brennevin (gruppe 1,2 og 3) Samt 
uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på avgrenset røyketerrasse. 

 



2. Skjenketidene for Ocean bar og Kasjotten følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk 
handlingsplan, (jf. PS 16/12) 

 
3. På grunn av hensyn til lokalenes størrelse gis Ocean Bar AS fritak for bruk av 

stedfortreder jf. Alkohollovens § 1-7c. 
 

 

PS 14/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 2019/141 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:  
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 

PS 15/19 Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 2019/141 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Ordfører fremmer å utsette saken, da ingen fra KomRevNord kunne komme for å orientere ang. 
saken. 
 
Votering, utsettelse: 
Utsettelse, enstemmig vedtatt. Til kommunestyremøte i Juni. 

Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyremøte i Juni. 



PS 16/19 Omorganisering - IKT 2019/143 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Vidar Langeland (Frp) etterlyser at man kan peke på besparelser ved et interkommunalt 
samarbeid. 
 
Rådmann peker på at skybaserte tjenester er kostbare, og at dette er en av momentene innen 
effektiviseringen fører til økte kostnader. Det pekes også på stadig strengere krav til sikkerhet 
og lignende, som man må følge. Man må regne med økte kostnader innenfor IKT i fremtiden. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Skjervøy Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet NorIKT.  
   
2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og  
§ 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”,  i ny kommunelov.  
  
3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune.  
  
4. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen for 
de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen.  
  
5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 
fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes ikke av 
samarbeidet.  
  
6. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner.  
  
7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.   
  

Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant IT-ansatte 
høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner om OU-midler til dette.  
 

Rådmannens innstilling 
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

2. Skjervøy Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet NorIKT.  
   
3. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og  
§ 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”,  i ny kommunelov.  
  
4. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune.  
  



5. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen for de 
oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen.  
  
6. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen fordeles 
etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes ikke av 
samarbeidet.  
  
7. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner.  
  
8. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.   
  

Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant IT-ansatte høsten 
2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner om OU-midler til dette.  

 

PS 17/19 Revidering - plan mot fattigdom 2015/126 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Trygve Paulsen (Krf) og Rita Mathiesen (Sv) understreker behov og viktighet av fokus på å 
bekjempe fattigdom. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til revidert plan mot fattigdom. 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til revidert plan mot fattigdom. 

 

PS 18/19 Endring i retningslinjene for fiskeflåtefondet 2017/102 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt, mot tre stemmer 

Vedtak: 
1. 1 mill. kr. overføres fra flåtefondet til eget disposisjonsfond. Midlene skal benyttes til 

tilskuddbasert medfinansiering for kjøp av fiskefartøy. 
 

2. Kommunestyret delegerer til næringsutvalget å forvalte disse midlene.  
 



3. Søknadene behandles administrativt og vedtas av næringsutvalget. 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. 1 mill. kr. overføres fra flåtefondet til eget disposisjonsfond. Midlene skal benyttes til 
tilskuddbasert medfinansiering for kjøp av fiskefartøy. 
 

2. Kommunestyret delegerer til næringsutvalget å forvalte disse midlene.  
 

3. Søknadene behandles administrativt og vedtas av næringsutvalget. 

PS 19/19 Vedtekter Arnøyfondet 2019/207 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Endringsforslag fremmet av Vidar Langeland(Frp): 
Fondet avvikles. Det er intet behov for et eget fond for Arnøy, flertallets oppsplittinger av 
tilskudd og lån til næringslivet i forskjellige fond er unødvendige og skaper unødvendig 
byråkrati og forskjellsbehandling av næringsaktører etter sted og bransje. Med de oppdelinger 
flertallet har gjort vil næringsfondet for Skjervøy kommune ha 300 000,- til fordeling i 2019. 
Næringsfondet for Arnøy 2 000 000,-. Flåtefondet 9 000 000 og sist tilskuddsbasert 
medfinansiering for kjøp av fiskefartøy 1 000 000,- som tildeles av næringsfondet. 
 
Votering, forslag fra Vidar Langeland(Frp) mot rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling vedtatt, mot tre stemmer 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner vedtektene for Arnøyfondet. 

 
2. Formannskapet i Skjervøy velges som fondsstyre for Arnøyfondet. 

 
3. Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å utarbeide nødvendige maler for avtaler og 

kontrakter. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret godkjenner vedtektene for Arnøyfondet. 

 
2. Formannskapet i Skjervøy velges som fondsstyre for Arnøyfondet. 

 
3. Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å utarbeide nødvendige maler for avtaler og 

kontrakter. 



PS 20/19 Delegasjon i forbindelse med sentrums-/områdeplan for Skjervøy 
sentrum 2017/168 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet slik at de kan vedta 

planprogrammet for sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet slik at de kan vedta 

planprogrammet for sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum. 



PS 21/19 Skredsikringstiltak på Arnøya og Laukøya 2016/404 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019 

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(Krf) orienterte ift. arbeidet bak skredsikringstiltak på Arnøya og 
Laukøya. Påpeker at Arnøya har den mest skredutsatte veien i Troms. Dette påvirker både 
næringsliv, innbyggere og fører dermed også til fraflytting. 
 
Kurt Michaelsen(Sp) fremmer følgende endringsforslag på vegne av Sp og Frp: 
Punkt 1 erstattes med følgende: 
Skjervøy kommune ber fylkeskommunen jobbe videre med å realisere ei permanent 
skredsikring på Fv 347 med vei opp Skardalen og tunnel gjennom Smellskaret. 
Fylkeskommunen må sammen med kommunen og Statens vegvesen, snarest mulig komme 
i dialog med reindriftsnæringen. Skjervøy kommune har forståelse for at et 
rassikringsprosjekt på Arnøya til 850 millioner, under de gjeldende rammer, ikke var 
realistisk å få med ved rulleringen av fylkesveiplanen høsten 2017. Vi mener det er riktig 
av Fylkeskommunen å få testet ut de nye metodene som nå kommer, som skredtårn og 
radarvarsling, og blir med stor interesse å følge de foreslåtte tiltak i Holmbuktura. Det bør 
nå også være naturlig å se på nytt på andre prosjekter som er prioritert i inneværende 
periode. Særlig gjelder dette områder som kun har ett enkelt skredløp. Dette vil kunne 
frigjøre vesentlige midler slik at også Arnøy med den foreslåtte nye trase, kan være i gang i 
denne planperioden. Da vil denne løsningen kunne realiseres innenfor ei tidsramme på 2-4 
år, og pkt 2 kan gå ut. 
 
Følgende endringsforslag (presisering til innstillingen) fremmet av Ørjan Albrigtsen(Krf) 
på vegne av posisjon: 
Følgende endringer legges inn: 
Bokstav D) endres til følgende: Beredskapsfergeleie må plasseres så langt øst i Kågsundet 
som mulig, slik at gangtiden ikke blir for lang. 
 
Ny punkt: Bokstav E): Den nye reservefergen som skal serve sambandene i Skjervøy og 
Karlsøy må være stasjonert i Skjervøy havn. Ferga vil da kunne settes raskt inn i 
sambandet ved stengte veger og sprengt kapasitet. 
 
Punkt 5 endres til følgende: Skjervøy kommune støtter ikke anbefalingen fra Statens 
Vegvesen om å vinterstenge Fv. 349 Nikkeby-Hellnes. Selv om det per dags dato ikke er 
noen fastboende på nordsiden av skredområdet, er det reiselivsbedrifter som er lokalisert i 
dette området. Vi anbefaler derfor at vegstrekningen forvaltes som i dag, dvs. at vegen 
stenges ved fare for skred, og at vegen åpnes når det er trygt. 
 
Vidar Langeland (Frp) fremmer at FRP støtter forelagt endringsforslag til punkt 1 av Sp og 
Frp, men at Frp ikke støtter punkt 2. 
 
Svein Roger Karlsen (H) fremmer følgende endringsforslag til punkt 1: 
Følgende fjernes: «med vei opp Skardalen og tunnel gjennom Smellskaret» 
 
Votering, punkt for punkt: 
Punkt 1, forslag fra Frp og Sp mot rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot åtte stemmer 
 



Punkt 1, endring av ordlyd (forslag fra H) mot rådmannens innstilling: 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
Punkt 2, rådmannens innstilling med endringer fremmet av posisjon: 
Punkt 2 vedtatt mot tre stemmer 
 
Punkt 3, 4 og 5, rådmannens innstilling med endringer foreslått av posisjon: 
Punkt 3,4 og 5 enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune ber fylkeskommunen jobbe videre med å realisere ei permanent 
skredsikring på Fv 347 med vei opp Skardalen og tunnel gjennom Smellskaret. 
Fylkeskommunen må sammen med kommunen gå i dialog med reindriftsnæringen. 
 

2. Før permanent løsning realiseres, støtter Skjervøy kommune anbefalt forslag fra 
Troms Fylkeskommune, som innebærer aktiv skredkontroll (skredtårn), 
radarvarsling og beredskapsfergeleie (alt 2, kortsiktige tiltak). Tiltaket har ei 
investeringsramme på 70-80 mill, og kommunestyret ber Troms Fylkesting sikre 
tilstrekkelig finansiering til fylkestinget i juni 2019. 
Forutsetning for pkt 2 i vedtaket:  
a) Ei viktig forutsetning for at aktiv skredkontroll skal fungere, er en god 

driftsorganisasjon. Dette må prioriteres. 
b) Ny og større pendelferge må på plass innen sommeren 2020, slik det er 

foreslått av fylkesrådet. 
c) Det forutsettes at sambandet fremdeles skal ha 3-skiftordning etter at ny og 

større ferge er på plass. 
d) Beredskapsfergeleie må plasseres så langt øst i Kågsundet som mulig, slik at 

gangtiden ikke blir for lang. 
e) Den nye reservefergen som skal serve sambandene i Skjervøy og Karlsøy må 

være stasjonert i Skjervøy havn. Ferga vil da kunne settes raskt inn i 
sambandet ved stengte veger og sprengt kapasitet. 
 

3. Skjervøy kommune støtter anbefalt tiltak alt.1 for Fv 347 Arnøyhamn- Årviksand 
med skredsikringsvoller på til sammen 700 m og forlengelse av portaler med til 
sammen 50 m. 
 

4. Skjervøy kommune ser at det er utfordrende å gjøre større investeringer for å sikre 
vegstrekning Fv 348 Langfjordbotn -Akkarvik sett i lys av trafikkgrunnlaget. Det 
bør derfor innarbeides rutiner for at hurtigbåten mellom Skjervøy-Tromsø kan 
anløpe Akkarvik på signal ved stengte veier. I tillegg må det legges opp til at 
beredskapsbåt anløper Akkarvik på signal. 

 
5. Skjervøy kommune støtter ikke anbefalingen fra Statens Vegvesen om å 

vinterstenge Fv. 349 Nikkeby-Hellnes. Selv om det per dags dato ikke er noen 
fastboende på nordsiden av skredområdet, er det reiselivsbedrifter som er 
lokalisert i dette området. Vi anbefaler derfor at vegstrekningen forvaltes som i 
dag, dvs. at vegen stenges ved fare for skred, og at vegen åpnes når det er trygt. 

 



 

 

PS 22/19 Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til 
leddlysarmaturer. 2015/105 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019 

Behandling: 
Vidar Langeland(Frp) fremmer utsettelsesforslag, for at administrasjon skal kunne utbedre saken 
mer nøyaktig ift behovet i Skjervøy kommune. 
 
Rolf-Egil Larsen(Sp) påpeker at det finnes retningslinjer i Skjervøy kommune for hvor det skal 
være lys og ikke. 
 
Votering, utsettelsesforslag:  
Saken enstemmig utsatt, til kommunestyremøte i juni.  

Vedtak: 
Saken utsettes, til kommunestyremøte i juni.  
 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret. 

1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  
 



 

PS 23/19 HMS prosjektet idrettshallen Skjervøy ungdomsskole.. 2019/174 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
Tilbudet fra Nord Troms Glass AS stort kr. 471.877,- godkjennes.  
Merkostnadene stort kr. 172.000,- tas fra ubrukte lånemidler.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
Tilbudet fra Nord Troms Glass AS stort kr. 471.877,- godkjennes.  
Merkostnadene stort kr. 172.000,- tas fra ubrukte lånemidler.  

PS 24/19 Plan for sommervedlikehold i Skjervøy kommune. 2015/915 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
Fremlagt avtale inkl. vedlegg med Skjervøy Asvo godkjennes. Merkostnaden til vedlikehold grøntområder på 
kr. 58.000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2019. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
Fremlagt avtale inkl. vedlegg med Skjervøy Asvo godkjennes. Merkostnaden til vedlikehold 
grøntområder på kr. 58.000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2019. 

PS 25/19 Strandveien 38 B: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og 
tillatelse til bygging av carport - gnr 69 bnr 62 2018/317 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre gjør følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 

 Dispensasjon fra formålsbestemmelsen ‘drosjeholdeplass’ for å føre opp carport med 
plass til 4 eller 5 biler til boligformål med tilhørende grønt/parkområde. 

 
Dispensasjonen gis med forbehold om det i siste situasjonsplanen datert 05.02.2019 innarbeides 
en gangsti mellom Strandveien og Havnegata langs tomtegrensa til Havito AS. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt. Hvis carporten skal bygges over overvannsledningen som 
kommer ned fra Nordveien må det skrives en særskilt avtale med Skjervøy kommune om dette. 
Det forutsettes at det kan dokumenteres at nabovarsling er gjort før det kan gis byggetillatelse. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre gjør følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 

 Dispensasjon fra formålsbestemmelsen ‘drosjeholdeplass’ for å føre opp carport med 
plass til 4 eller 5 biler til boligformål med tilhørende grønt/parkområde. 

 
Dispensasjonen gis med forbehold om det i siste situasjonsplanen datert 05.02.2019 innarbeides 
en gangsti mellom Strandveien og Havnegata langs tomtegrensa til Havito AS. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt. Hvis carporten skal bygges over overvannsledningen som 
kommer ned fra Nordveien må det skrives en særskilt avtale med Skjervøy kommune om dette. 
Det forutsettes at det kan dokumenteres at nabovarsling er gjort før det kan gis byggetillatelse. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

PS 26/19 Ørnveien 12: Søknad om dispensasjoner fra bestemmelser i 
reguleringsplan for Hollendervika i forbindelse med planer om bygging av 
bolig i 3 plan – gnr69 bnr 889 2019/147 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Votering: 



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy kommunestyre Latwian Wood AS, 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre en bolig i 3 etasjer. 
 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 64 m2. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 0,30 til 0,38. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy kommunestyre Latwian Wood AS, 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre en bolig i 3 etasjer. 
 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 64 m2. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 0,30 til 0,38. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
  



PS 27/19 Stiftelse av selskapet Blått kompetansesenter Nord AS og kjøp av 
aksjepost 2019/30 

Behandling: 
Sak meldt i starten av møtet, av ordfører. Ingen innvendinger fra kommunestyret om å ta med 
saken på sakskartet. 
 
Ordfører orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Skjervøy kommune kjøper aksjer i selskapet Blått kompetansesenter Nord AS som er 
under stiftelse. 
 

2. Aksjeposten blir 7 %, dette utgjør kr. 2.100,-. 
 

3. Rådmannen gis myndighet til å få på plass de nødvendige stiftelsesdokumentene og 
vedtektene for selskapet. 

 
Rådmannens innstilling: 

1. Skjervøy kommune kjøper aksjer i selskapet Blått kompetansesenter Nord AS som er 
under stiftelse. 
 

2. Aksjeposten blir 7 %, dette utgjør kr. 2.100,-. 
 

3. Rådmannen gis myndighet til å få på plass de nødvendige stiftelsesdokumentene og 
vedtektene for selskapet. 

 

PS 28/19 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Referatsaker gjennomgått av ordfører 
 
Votering: 
RS 7/19 mangler svaret Skjervøy kommune har gitt. Svaret blir sendt ut til politikere og 
publisert sammen med protokoll. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått uten videre kommentarer. 
 



RS 3/19 Høringsuttalelse ang. avklaring av ansvarsforhold ved stengt fylkesveg 2019/201 

RS 4/19 Protokoll fra møte i regionrådet 01.04.19 2015/65 

RS 5/19 Protokoll fra møte i regionrådet 26.03.19 2015/65 

RS 6/19 EPC Årsrapport 2018 - Skjervøy 2015/351 

RS 7/19 Tilsyn barnevernvirksomheten - Manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver 
innen barnevernområdet 2015/1277 

  



PS 29/19 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Interpellasjon fra Skjervøy SV, fremmet av Ingrid Lønhaug – Arbeidsavklaringspenger 
(AAP) 
 
Skjervøy 05.05.19 
Til ordfører Ørjan Albrigtsen 
Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller 
skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen 
din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, 
ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging. Målet er at du skal klare å skaffe 
eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP. Du kan som hovedregel ikke få AAP i mer 
enn 3 år. 
Tidligere har hovedregelen vært at en kunne få AAP i 4 år. Denne tidsperioden er nå kuttet fra 4 
til 3 år. I samtaler med personer fra andre kommuner som Loppa og Nordreisa kommune har 
jeg fått en forståelse av at dette kuttet i lag med andre kutt fra regjeringen side har ført til at 
sosialbudsjettet har økt i kommunene. 
 
Spørsmål: 
1. Hvordan virker denne endringen fra 4 til 3 års rett til AAP for Skjervøy kommune? 
2. Hvilke andre endringer i stønader har negativ innvirkning for vår kommune? 
 
For Skjervøy SV 
Ingrid Lønhaug 
Kommunestyrerepresentant 
 
Rådmann svarte: 
Spørsmål 1: Til nå ser ikke det ut som endringen har gjort store økonomiske utslag. De fleste 
saker er i havn før makstid på tre år er nådd. Volumet er lite, og mindre enn det man hadde 
forventet. Slike saker er arbeidskrevende, da det er kortere tid på å komme i mål. Per nå er det 1-
2 saker pga strammere regelverk. 
 
Spørsmål 2: Bortsett fra lokale endringer ang barnetrygd ser man ingen andre negative 
endringer. 
 
Interpellasjon fra Skjervøy SP, fremmet av Kurt Michaelsen – Veien til Akkarvik 
 
Gjennom media har det blitt kjent at FV 348 Langfjordbotn-Akkarvik vil bli omgjort til grusvei i 
løpet av sommeren.  
 
Andre avisoppslag og erfaring fra grusveier i egen kommune forteller om tilnærmet 
ufremkommelige veier.  
 
Selv om det er få fastboende i Akkarvik, så er det betydelig med trafikk til/fra fritidshus året 
rundt og særlig i den snøfrie delen av året.  
 
En grusvei vil fordre en god del vedlikehold med høvling og salting hvis den skal fungere og 
ikke støve bort. Skjervøy kommunen oppfordre Statens vegvesen, om på nytt å vurdere 
renovering av eksisterende asfaltvei med lapping av hull og stripeforsterkning. Veien har 



fortsatt strekninger som er i bra stand, og vi mener at en lapping fortsatt vil være en billigere 
løsning enn å frese opp veien. En slik løsning vil med dagens belastning også holde bedre og gi 
mindre vedlikehold i overskuelig framtid. 
 
Ordfører svarte: 
Orienterte om situasjonen per dags dato og kommunens tanke om videre prosess. Sier seg enig i 
at å frese bort asfalten og gjøre om til grusvei, på sikt vil gi dårlig resultat. Tar oppfordringen fra 
Skjervøy Sp og ønsker å arbeide videre ift å påvirke Statens vegvesen og fylkeskommunen. 
 
Interpellasjon fra Skjervøy FRP, fremmet av Vidar Langeland – Tildeling av plass på 
Sykehjem 
 
Til Ordføreren, Skjervøy 05.05.19 
 
Etter at kommunestyret vedtok nye og strengere retningslinjer for tildeling av plass så sykehjem 
har terskelen for å få plass blitt hevet slik at man i dag må være sykere enn før for å få plass. 
Det har over tid medført økt press på både hjemmetjeneste og sykestue og sykehjem. Det at vi 
har brukere lengre hjemme medfører at behovet for avlastning på institusjon i perioder også 
øker slik at det totale presset på plasser øker. 
Hjemmetjenesten er de siste 2 årene styrket for å møte økt arbeidsmengde på grunn av at 
hjemmeboende har fått høyere terskel for å kvalifisere til sykehjemsplass slik at brukere av 
tjenesten er dårligere og trenger mer ressurser. 
Sykestue og sykehjem har ikke fått noen styrking av rammer og bemanning på tross av årlig 
innmeldte behov. Det har over tid medført en ubalanse som har gått utover arbeidssituasjonen 
og kvaliteten på tjenesten som gis på grunn av at tyngre brukere medfører at det går med mer 
tid til hver bruker. Det er derfor behov for å bidra til en normalisering ved å styrke tjenesten i 
tråd med noen av de behov som er innmeldt. 
Behovet for plasser i omsorgsboliger og institusjon er økende, manglende utbygging medfører 
nå at vi har venteliste på sykehjemsplass, ferdigbehandlede pasienter på UNN som har kostet 
ca. 150 tusen i bøter for 2018, etterspørsel og behov for omsorgsboliger er økende. 
 
FrP vil foreslå følgende vedtak: 
1. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 550.000 fra 1 juli til styrking av bemanningen i 
tråd med de oppgaver ledelse og ansatte har fremmet til fjorårets budsjettbehandling og i løpet 
av vinteren. For budsjettarbeidet legges det føring på at tiltakene videreføres med 
helårsvirkning fra 1/1-20 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte utredning av bygging av et omsorgstun i tilknytning til 
dagens helsesenter med 15 omsorgsboliger og 10 institusjonsplasser med mål om byggestart 
2020. 
3. Evaluere tildelingskriterier med brukerundersøkelser blant brukere og pårørende for å få et 
riktig bilde av hvordan strengere krav for itldeling av plass påvirker livssituasjonen til de 
enkelte brukere. 
 
Vil ordfører og flertall bidra til at Skjervøy kommune kan få et løft i tilbud og kvalitet for de som 
behøver omsorgsbolig og sykehjemsplass? 
 
Med hilsen 
Vidar Langeland 
Kommunestyrerepresentant 
Skjervøy Frp 
 
Ordfører svarte: 



Ordfører kan ikke se at det er noen konkrete spørsmål i interpellasjonen som kan svares på. 
Ønsker likevel å orientere om at rådmann jobber med tiltak for å lette arbeidssituasjon. Skjervøy 
kommune har også gjort noen konkrete tiltak som på sikt vil hjelpe på situasjonen. Påpeker 
samtidig at man ikke kan vedta en såpass stor investering som følge av et forslag i en 
interpellasjon. 
 
Det er budsjettreguleringer i juni og her kan alle parti fremme det de måtte ønske av tiltak. Det 
er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal legge frem sak til kommunestyre, med konkret forslag til 
blant annet plassering. Frp har en representant i denne arbeidsgruppen. Da nye tildelingskriterier 
ble vedtatt ble det samtidig vedtatt at ordningen skal evalueres. Ut fra disse svarene bruker 
ordføreren sin rett til å avvise forslaget. 
 

Vedtak: 
Interpellasjoner anses som behandlet. 
 


