
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Teams, Videomøte 
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 15:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Victoria Figenschou 
Mathiassen 

MEDL AP 

Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Kari-Ann Olaisen MEDL KRF 
Hanne Merete Jakobsen MEDL KRF 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL FSVR 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Roald Sebergsen MEDL H 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Line Ivara Nilsen Eliassen MEDL FSVR 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Kurt Michalsen VARAORD SP 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Kim André Michalsen MEDL FRP 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Kathrine Kaasbøll Hanssen MEDL SP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kari-Ann Olaisen MEDL KRF 
Hanne Nygaard Høgstad  MEDL       SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magnar Solbakken Kari-Ann Olaisen KRF (Permisjon fra PS 19/20 
Anne Martine Brox-Antonsen Hanne Nygaard Høgstad SP 

 
Merknader: 
Til innkallingen: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Ordfører melder om tre uttalelser innsendt av SV/Rødt, KrF og Sp. Hanne Merete 
Jakobsen (Krf) fremmer forslag om at sak om bruk av tittelen «kommunedirektør» settes på 
sakslista til neste møte. 
 
 

 
 



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Bjørn Pedersen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
Sissel Moksnes Fagforbundet 
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 
Kirst Lembricht 
Kurt Michalsen 
 
Protokoll blir signert elektronisk og arkivert i kommunens arkivsystem. 
  



 
Orientering: Aktivitetsoversikt 2019, Nord-Troms lensmannsdistrikt v/ regionlennsmann 
Ole Johan Skogmo 
 
Regionlensmann, Ole Johan Skogmo, orienterte ang kriminalitetsbildet 2019.  
 
 
Spørsmål fra Hanne Merete Jakobsen (Krf) ang bruk av tittelen, kommunedirektør 
 
Rådmann orienterer om at spørsmålet tas opp i juni-møtet. 
 
 
Line Ivara Nilsen Eliassen(FSvR) fremmet uttalelse ang. Morialeiren i Hellas 
 
Forholdene i Morialeiren i Hellas har rystet en hel verden. En leir som i utgangspunktet var 
planlagt for 3000 mennesker, er etter hvert blitt utvidet til å huse fra 20.000-30.000 mennesker. 
Der er de innesperret bak piggtråd og er strengt bevoktet av både gresk militær og politi. 
De humanitære forholdene er ubeskrivelige. De har ingen tilgang til rettshjelp, og ingen 
informasjon om deres mulige skjebne. Det er akutt behov for alt fra helsehjelp, beskyttelse mot 
vind, regn, kulde og ikke minst varme. Det er ikke nok mat, rent vann, psykologisk støtte, 
skolegang og sikkerhet. Tanken om håp om en framtid forsvinner, og følelsen av et «normalt» 
liv er bortimot fraværende. 
 
Det er mange forsvarsløse foreldreløse barn i leiren. Mange europeiske land har sagt seg villige 
til å ta imot flyktninger fra leiren. Av de nordiske landene har Finland og Sverige tatt imot eller 
planlegger å ta imot flyktninger fra leiren. Skjervøy kommune har tatt imot, og tar imot, 
flyktninger og regnes for å være en god kommune å komme til. Det er mange kommuner som 
har kapasitet til å ta imot flyktninger. Vi ber at Skjervøy kommunestyre skal oppfordre stortinget 
og regjeringen til å ta inn imot flere enslige mindreårige flyktninger. Vi ber også om at Skjervøy 
kommune støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria nå». Oppropet er gjengitt i sin helhet 
under. 
 
Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå! 
De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de 
umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens 
svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger. Nå er den humanitære krisen så prekær at 
den krever en umiddelbar løsning! 7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, 
skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært 
begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på. Norge og andre land står nå i en 
ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien preger oss alle, og store deler av 
statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle forstår at det er en krevende 
tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, representerer det nye viruset enda en 
økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er 
umulig å håndheve og de som bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om 
noen, vil motta adekvat behandling. Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det 
kronisk syke barn i leirene som har store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne 
beslaglegge den lille helsehjelpen som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene 
deres blir syke eller dør. Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil 
konsekvensene bli katastrofale. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten 
ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land. På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren 
evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov. 



Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige 
mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria. 
 
46.350 signaturer overleveres regjeringen 
 
Kommunestyrerepresentanter fra 
SV/Rødt AP SP 
 
Votering, behandle uttalelse i møtet: 
Mer enn 1/3 av utvalget stemte imot, uttalelsen behandles dermed ikke. 
 
 
Kurt Michalsen(Sp) og Ørjan Albrigtsen(Krf) trekker sine uttalelser. 
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PS 10/20 Arbeid med retaksering eiendomsskatt - retningslinjer og vedtekter 
2020/222 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Vidar Langeland(Frp) fremmer følgende endringsforslag: 
Skjervøy kommune gjennomfører ikke re-taksering, men innretter seg etter regjeringens 
reduksjoner av takst og promille slik at innbyggerne slipper en økning på flere tusen kroner i 
eiendomsskatt fra 2021 
 
Votering, rådmannens innstilling mot forslag fremmet av Vidar Langeland (FrP): 
Rådmannens innstilling vedtatt mot fire stemmer 

Vedtak: 
1. Eiendomsskattevedtektene for Skjervøy kommune godkjennes. 
2. Retningslinjene for eiendomskattekontoret godkjennes. 
3. Kostnader for takseringsarbeidet forutsettes gjennomført innenfor vedtatt økonomisk 

ramme. 
4. Arbeidet med taksering skal være ferdigstilt innen 1.november 2020.  
5. Valgstyret må sørge for at det gjøres endringer i overtakstnemnda, slik at det samsvarer 

med lovkravet. 
6. Eiendommer som var taksert på grunn av endring i eiendomsskatteloven i 2019 takseres 

ikke på nytt. Dette gjelder de eiendommer som tidligere lå i kategorien «verker og bruk». 
 
 

Rådmannens innstilling 
7. Eiendomsskattevedtektene for Skjervøy kommune godkjennes. 
8. Retningslinjene for eiendomskattekontoret godkjennes. 
9. Kostnader for takseringsarbeidet forutsettes gjennomført innenfor vedtatt økonomisk 

ramme. 
10. Arbeidet med taksering skal være ferdigstilt innen 1.november 2020.  
11. Valgstyret må sørge for at det gjøres endringer i overtakstnemnda, slik at det samsvarer 

med lovkravet. 
12. Eiendommer som var taksert på grunn av endring i eiendomsskatteloven i 2019 takseres 

ikke på nytt. Dette gjelder de eiendommer som tidligere lå i kategorien «verker og bruk». 
  



PS 11/20 Opparbeidelse av Industriområde i Storbukta på Kågen 2020/251 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Følgende forslag ble fremmet av Kurt Michalsen(Sp), på vegne av posisjon: 
Det innvilges inntil kr 1.500.000 kr til grunnundersøkelse og forprosjekt i forbindelse med 
opparbeidelse av Storbukta industriområde på Kågen. Midlene omdisponeres fra prosjekt 558 
«Kai nytt industriområde» 
 
Kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for å søke forprosjektmidler hos TFFK, men 
dette kan ikke bidra til at prosjektet utsettes. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot endringsforslag fra posisjon: 
Posisjons forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det innvilges inntil kr 1.500.000 kr til grunnundersøkelse og forprosjekt i forbindelse med 
opparbeidelse av Storbukta industriområde på Kågen. Midlene omdisponeres fra prosjekt 558 
«Kai nytt industriområde» 
 
Kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for å søke forprosjektmidler hos TFFK, men 
dette kan ikke bidra til at prosjektet utsettes. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Det innvilges inntil kr. 1.200.000, - eks mva. for grunnboringer i forbindelse med opparbeidelse 
av Storbukta industriområde. Midlene stort kr. 1.200.000, - omdisponeres fra prosjekt 558 «kai 
nytt industriområde»  
 
 
 

PS 12/20 Sluttregnskap for utvidelse av kjøkkenet på Skjervøy Helsesenter 
2016/274 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyre godkjenner fremlagt sluttregnskap for utvidelsen av kjøkken på Skjervøy 
helsesenter.  
 



 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyre godkjenner fremlagt sluttregnskap for utvidelsen av kjøkken på Skjervøy 
helsesenter.  
 
 

PS 13/20 Skredsikringstiltak på Singla - forprosjekt ny vegtrase gjennom 
Smellskaret 2020/308 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret i Skjervøy er positiv til vurderingen gjort av Rambøll i forprosjektet «Arnøy 
veitrase». 

2. Kommunestyret ber Troms og Finnmark fylkeskommune om å igangsette reguleringsarbeidet 
for traseen og prioritere tiltaket i skredsikringsplanen. 

3. Kommunestyret ber om at midlene som er satt av til midlertidige skredsikringstiltak brukes 
til reguleringsarbeidet og det det videre arbeidet med traseen. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

4. Kommunestyret i Skjervøy er positiv til vurderingen gjort av Rambøll i forprosjektet «Arnøy 
veitrase». 

5. Kommunestyret ber Troms og Finnmark fylkeskommune om å igangsette 
reguleringsarbeidet for traseen og prioritere tiltaket i skredsikringsplanen. 

6. Kommunestyret ber om at midlene som er satt av til midlertidige skredsikringstiltak brukes 
til reguleringsarbeidet og det det videre arbeidet med traseen. 

 
 
 

PS 14/20 Planutkast - områdeplan for Skjervøy sentrum 2017/168 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Maritim næringsutvikler, Silja Karlsen, presenterte ved hjelp av powerpoint-presentasjon. 
 
Vidar Brox-Antonsen(Sp) fremmet følgende forslag: 



Det tillates påbygg av ny 3. etasje til boligformål over forretningsbyggene i Strandveien.  Dette 
gjelder fra Strandveien 40-82 på nedsiden av veien. Deler av arealet kan benyttes til takterrasser. 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmet følgende forslag: 
kommunestyret ber rådmannen ta opp til politiskbehandling saker som er blitt utsatt pga 
utarbeidelse av sentrumsplanen og behandle disse i henhold til det vedtatte høringsutkastet. 
 
Votering, forslag fremmet av Vidar Brox-Antonsen(Sp): 
Forslag enstemmig vedtatt, innarbeides i planen 
 
Votering, forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen(Krf): 
Forslag enstemmig vedtatt. Legges inn som nytt punkt 2. 
 
Votering, rådmannens innstilling inkl foreslåtte endringer: 
Rådmannens innstilling inkl. foreslåtte endringer enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Høringsforslaget til områdeplan for Skjervøy sentrum godkjennes og legges til offentlig 
høring i 6 uker, jfr. PBL § 12-10. 

2. Kommunestyret ber rådmannen ta opp til politiskbehandling saker som er blitt utsatt pga 
utarbeidelse av sentrumsplanen og behandle disse i henhold til det vedtatte 
høringsutkastet. 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Høringsforslaget til områdeplan for Skjervøy sentrum godkjennes og legges til offentlig høring i 
6 uker, jfr. PBL § 12-10. 
 
 

PS 15/20 Utvikling av nye lokaler på den videregående skolen på Skjervøy til 
kontor- og møteromsfasiliteter 2020/309 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Maritim næringsutvikler, Silja Karlsen, orienterte 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 



1. Kommunestyret er positive til at utbyggingen til nye kontor- og møteromsfasiliteter ved 
den videregående skolen på Skjervøy igangsettes og at utbyggingen skjer i regi av Troms 
og Finnmark fylkeskommune. 

2. Kommunestyret er positive til å være hovedleietaker til arealet og vil inngå leieavtaler 
med andre aktører. Det er ei forutsetning av leiekostnader for hele arealet dekkes av 
eksterne leietakere. 

3. Leieavtalen skal godkjennes av kommunestyret. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

4. Kommunestyret er positive til at utbyggingen til nye kontor- og møteromsfasiliteter ved 
den videregående skolen på Skjervøy igangsettes og at utbyggingen skjer i regi av Troms 
og Finnmark fylkeskommune. 

5. Kommunestyret er positive til å være hovedleietaker til arealet og vil inngå leieavtaler 
med andre aktører. Det er ei forutsetning av leiekostnader for hele arealet dekkes av 
eksterne leietakere. 

6. Leieavtalen skal godkjennes av kommunestyret. 

 
 
 

PS 16/20 Suppleringsvalg - medlemmer til råd og utvalg 2019/108 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Kathrine Kaasbøll Hanssen(Sp) la frem valgnemndas forslag: 
Komite til TV-Aksjonen:   
• Eirik Hasselberg (Leder) 
• Kurt Michalsen 
• Mari Lauritzen 
• Lene Hoel 
 
Medlemmer som kan stille i tilsettingsutvalget i tilfeller der rådmannen er inhabil: 
• Vidar Brox-Antonsen 
• Kari Ann Olaisen 
 
Vara til takstnemnda for eiendomsskatt: 
• Torgeir Johnsen 
 
 Overtakstnemnda for eiendomsskatt: 
• Leif Håkon Pedersen (inn for Vidar Langeland) 
 
Vara til kirkelig fellesråd/menighetsrådet: 
• Trygve Paulsen 
 
Startlån:  
• Irene Toresen (inn for Victoria Mathiassen) 



 
Forslag til styret i Nord-Troms Museum: (Allerede sendt inn da det ikke ble kommunestyre i 
mars før dette skulle avgjøres) 
• Ingrid Lønhaug  
Vara: 
• Trygve Paulsen 
 
Miljøgruppa: 
Miljøgruppa endres til Miljøutvalg og behandles i sammenheng med delegasjonsreglementet i 
kommunestyret juni 2020.  
I samme kommunestyremøte vedtas et nytt mandat for Miljøutvalget.  
 
Følgende meddommere og skjønnsmenn foreslås til de ulike domstolene og legges ut på 
offentlig høring i 14 dager fra vedtaksdato: 
 
Nord-Troms Tingrett:  
• Sissel Moksnes 
• Maria Jørgensen Andersen 
• Helene Solvang  
• Caroline Reiersen 
• Elbjørg Nyvoll 
• Randi Solvang Kaasbøll 
 
• Jørn Roar Larsen 
• Tor Nygaard 
• Arnt Hugo Sørensen 
• Vegard Ballovarre  
• Rolf Edgar Johansen 
• Kim Arne Nilsen 
 
Lagmannsretten: 
• Hanne Nygaard Høgstad 
• Elin Solvang 
 
• Dag Johansen 
• Pål S. Mathiesen 
 
Jordskifteretten:  
• Anne Henriksen 
• Elin Einarsen 
• Henrik Nygaard  
• Arnfinn Pedersen 
• Dag Olav Mollan 
 
 Skjønnsmedlemmer til fylket:  
• Alexander Sebergsen 
• Jim Andersen 
• Rune Iversen  
• Tove Marie Nilsen 
 
Vidar Langeland(Frp) fremmer at punkt ang. «Miljøgruppa» fjernes da valgnemnda ikke har 
myndighet til å danne nye utvalg. 



 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer nytt punkt 3: 
For å styrke miljøgruppens mandat og gjennomslagskraft, bes rådmannen lage en sak til 
kommunestyret i juni. 
 
Valgnemndas forslag angående Miljøgruppa trekkes av Kathrine Kaasbøll Hanssen(Sp) 
 
Ordfører fremmer at det i punkt 2 bør endres fra mai til juni. 
 
Votering, valgnemndas forslag: 
Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 
 
Votering, endring punkt 2: 
Endring fra mai til juni 
 
Votering, nytt punkt 3: 
Nytt punkt 3 vedtatt mot én stemme 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar stilling til valgutvalgets innstilling.  
2. Forslag til meddommere og skjønnsmenn legges ut på offentlig høring i 2 uker. Endelig 

vedtak gjøres av kommunestyret i juni. 
3. For å styrke miljøgruppens mandat og gjennomslagskraft, bes rådmannen lage en sak til 

kommunestyret i juni. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
1. Kommunestyret tar stilling til valgutvalgets innstilling.  

2. Forslag til meddommere og skjønnsmenn legges ut på offentlig høring i 2 uker. Endelig vedtak 
gjøres av kommunestyret i mai.  

 
 

PS 17/20 Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 2020/291 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Kommunestyret støtter seg til anbefalinga fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om sammenslåing 
av forliksrådene i Nord-Troms. Kommunestyrets primære ønske er sammenslåing til ett 



forliksråd i hele regionen, sekundært ei todeling der Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy utgjør 
ett forliksråd. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Kommunestyret støtter seg til anbefalinga fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om sammenslåing 
av forliksrådene i Nord-Troms. Kommunestyrets primære ønske er sammenslåing til ett 
forliksråd i hele regionen, sekundært ei todeling der Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy utgjør 
ett forliksråd. 
 
 



PS 18/20 Flagging ved Pride-arrangement 2020/305 

Pride-flagg i Nord-Troms 6.juni 2020 (3) 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Rådmann orienterte 
 
Line Ivara Nilsen Eliassen (FSvR) fremmet følgende forslag: 
Støtter rådmannens punkt 1 
 
Nytt forslag til punkt 2:  
Skjervøy kommune flagger ved rådhuset på Pride-dagen 6.juni 2020, samt ved fremtidige 
Pride-arrangementer på Skjervøy og i Nord-Troms.  
 
Forslag til punkt 3: 
Kjøp av Pride-flagg dekkes innenfor rammene til kultur- og undervisning. 
 
Trygve Paulsen(Krf) fremmet følgende forslag, på vegne av Krf: 
Tillegg til punkt 2: 
Selv om hovedparolene til Pride er positive, allmenne samfunnsverdier er Pride uløselig 
knyttet til organisasjonen bak, Foreningen Fri. Fri kjemper for radikal oppløsing av 
grunnleggende strukturer vårt samfunn er bygget på. Flagging ifm Pride vil være også å 
flagge for Foreningen Fri. Derfor flagger ikke Skjervøy kommune med Pride-flagg ved 
rådhuset. 
 
Siril Jørgensen, representant fra ungdomsrådet, påpekte viktigheten av å flagge under 
Nord-Troms Pride. 
 
Arne Nilssen(Frp) fremmet følgende forslag, på vegne av Frp: 
Nytt forslag til punkt 2 lyder som følger: 
 
Skjervøy kommune flagger med det Norske flagg ved rådhuset på Pride dagen 6 juni 
2020. 
Dette for å vise respekt for arrangementet. 
 
Roald Sebergsen(H) fremmet følgende forslag, på vegne av Høyre: 
Skjervøy kommune skal heise regnbueflagget på offentlig flaggstang 6. juni. 
 
Votering, rådmannens punkt 1: 
Rådmannens punkt 1 enstemmig vedtatt 
 
Votering, Krf sitt tilleggspunkt: 
Krf sitt forslag til tilleggspunkt falt mot seks stemmer. 
 
Votering, FSvR mot Høyre sitt forslag: 
FSvR sitt forslag vedtatt mot fem stemmer 
 
Votering, FSvR mot Frp sitt forslag: 
FSvR sitt forslag vedtatt mot åtte stemmer 



 
Votering, rådmannens punkt 2 mot FSvR sitt punkt 2: 
FSvR sitt punkt 2 vedtatt mot syv stemmer 
 
Votering, forslag til punkt 3 fra FSvR: 
Forslag til nytt punkt 3 vedtatt mot to stemmer 
 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune støtter et regionalt Pride-arrangement for å synliggjøre viktige 
samfunnsverdier som inkludering og mangfold, raushet, åpenhet og respekt.  

2. Skjervøy kommune flagger ved rådhuset på Pride-dagen 6.juni 2020, samt ved 
fremtidige Pride-arrangementer på Skjervøy og i Nord-Troms.  

3. Kjøp av Pride-flagg dekkes innenfor rammene til kultur- og undervisning. 
 
 
 

1 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
1.Skjervøy kommune støtter et regionalt Pride-arrangement for å synliggjøre viktige 
samfunnsverdier som inkludering og mangfold, raushet, åpenhet og respekt.  
 
2. Skjervøy kommune flagger ikke med Pride-flagg ved rådhuset på Pride-dagen 6.juni 2020, da 
dette vil være i strid med regelverket. Det regionale arrangementet kan ikke ansees være på 
kommunal grunn eller at kommunen er medarrangør. 

PS 19/20 Felles eierstrategi for Ymber 2016/237 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Vidar Brox-Antonsen(Sp) ber utvalget vurdere hans habilitet da han er styremedlem i selskapet. 
 
Rådmannen vurderer det slik at saken går på overordnet vurdering av strategier som ikke fører 
til direkte inhabilitet. Saken går ikke på enkeltvedtak eller noe som kan gi personlig vinning. 
Representanten vurderes av utvalget som habil av et enstemmig utvalg. 
 
Pål Schreiner Mathiesen (FSvR) fremmet følgende forslag, som tillegg til rådmannens 
innstilling: 
Ved endringer i selskapets struktur, som nevnt i eiermeldingen punkt 4 b, skal kommunestyret 
defineres som eiere. 
 
Vidar Langeland(Frp) fremmet følgende forslag: 
Punkt 3c strykes 
 



Votering, Vidar langeland(Frp) sitt forslag 
Forslaget falt mot 14 stemmer 
 
Votering, Pål Schreiner Mathiesen(FSvR) sitt forslag: 
Forslaget enstemmig vedtatt. Tilleggspunkt legges til innstillingen. 
 
Rådmannens innstilling inkludert tilleggspunkt fra Pål Schreiner Mathiesen(FSvR): 
Rådmannens innstilling innkludet tilleggspunkt enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune godkjenner vedlagte forslag til felles eierstrategi for Ymber. Det 
forutsettes at også Kåfjord, Kautokeino, Nordreisa, Kvænangen og Loppa gjør 
tilsvarende vedtak. 

2. Ved endringer i selskapets struktur, som nevnt i eiermeldingen punkt 4 b, skal 
kommunestyret defineres som eiere. 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Skjervøy kommune godkjenner vedlagte forslag til felles eierstrategi for Ymber. Det forutsettes 
at også Kåfjord, Kautokeino, Nordreisa, Kvænangen og Loppa gjør tilsvarende vedtak. 

PS 20/20 Oppstart av plan for friluftslivets ferdselsårer 2020/46 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Folkehelsekoordinator, Rita Mathiesen, innledet til saken. 
 
Votering, rådmannens innstilling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune ønsker å ha en plan for friluftslivets ferdselsårer og den skal 
forankres gjennom kommunens planstrategi og i ny kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 

2. Det etableres en kommunal prosjektgruppe som utarbeider en prosjektplan som skal til 
politisk behandling. 

 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 



3. Skjervøy kommune ønsker å ha en plan for friluftslivets ferdselsårer og den skal 
forankres gjennom kommunens planstrategi og i ny kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 

4. Det etableres en kommunal prosjektgruppe som utarbeider en prosjektplan som skal til 
politisk behandling. 

 
 
 
 

PS 21/20 Frisk i Friluft - Friluftsliv og Folkehelse 2020/46 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Folkehelsekoordinator, Rita Mathiesen, innledet til saken. 
 
Votering, rådmannens innstilling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Skjervøy kommune er positiv til at Nord-Troms Friluftsråd ønsker å bidra til god helse 
for befolkningen i Nord-Troms. Dette ved å tilrettelegge for at flere kan ta del i 
friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet. 
2. Skjervøy kommune ber rådmannen godkjenne forslag til Frisk i Friluft sitt 
handlingsprogram for 2020-2023 og videre at arbeidsgruppen for folkehelse får mandat 
til å konkretisere avtalen nærmere. 
 

PS 22/20 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsaker 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått 
 

RS 9/20 Protokoll fra representantskapsmøte regionrådet 28. april 2020 2020/208 

RS 10/20 Rapport - foreløpige kostra-tall 2019 - Troms og Finnmark 2020/173 

PS 23/20 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2020  

Behandling: 
Interpellasjon fremmet av Pål Schreiner Mathiesen(FSvR): 



 
Riksrevisjonen har undersøkt om kvotesystemet i fiskeflåten har oppfylt de målsettinger 
Stortinget har satt for utviklinga av fiskerinæringa.  
Det er positivt at kvoteendringene har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten, men den øvrige 
utviklinga i fiskerinæringa er dramatisk og svært alvorlig i forhold til de andre målsettinger 
Stortinget har satt for denne næringa: 
• Eierskapet til fartøy konsentreres, det blir færre og større fartøy 
og lavere andel levert fisk til mange kystsamfunn og fiskeriavhengige kommuner 
• Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere, koblinga mellom fartøy og 
kvote er blitt svekket og deler av fiskeflåten er blitt investeringsobjekt på børs 
• De økte kvoteprisene hindrer rekruttering av ungdom som vil starte opp for seg sjøl 
 
Fiskeripolitikken har ført til at fiskeflåten, landanlegg og viktige arbeidsplasser forvinner fra en 
rekke fiskeriavhengige kommuner og lokalsamfunn. Sysselsetting og bosetting langs kysten er 
på tilbakegang.  Større og større del av fiskefangstene sendes ubearbeidet ut av landet. 
     
Skjervøy kommune er en av de kommunene som Riksrevisjonens rapport viser har en klar 
tilbakegang i tradisjonell fiskeriaktivitet på hav og land. I 2003 ble det landa rundt 12000 tonn 
fisk til kommunen. Etter det har det gått nedover med leveringene og de siste 15 årene fram til i 
dag ligger landingene på i snitt rundt 6000 tonn i året. Nedgangen kan delvis skyldes 
"utflaggingen" av trålerkvotene, men også generelt i forhold til Riksrevisjonens funn.    
  
For ei knapp uke siden vedtok Stortinget med knappest mulig flertall ei Kvotemelding som ikke 
gir gode svar på de utfordringene og faresignalene som Riksrevisjonens rapport viser til. 
 
Pliktsystemet til de trålerne som tidligere skulle levere ferskfisk til Skjervøyregionen fortsetter 
for eksempel nå som før - det meste av fangsten selges til utlandet og bearbeides ikke i Norge.  
Her er det nå overmodent for endringer. 
Den 21.1.2016 vedtok Nord-Troms regionråd følgende i en uttalelse om pliktsystemet: 
 
1. Nord-Troms Regionråd krever innstramming av leveringsplikten til de bedrifter, kommuner 
og regioner som opprinnelig ble tildelt fiskerettighetene 
2.  Hvis den havgående fiskeflåten generelt ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser, bør den 
effektive, moderne kystflåten som leverer lokalt, overta disse rettighetene. Det vil styrke 
rekrutteringa til fiskeflåten og sikre spredt bosetting langs kysten slik intensjonen opprinnelig 
var. 
 
Ordføreren var saksordfører i regionrådet for denne saken for 4 år siden og så vidt SV vet har 
trålerne ikke levert fisk til Skjervøy i disse fire årene.  Ordninga fungerer ikke etter 
intensjonene. Saken er nå er aktualisert i og med at regjeringa må evaluere ulike sider av 
kvotemeldinga i lys av Riksrevisjonens undersøkelser. 
 
SV og Rødt spør derfor: 
1. Kan ordføreren ta opp denne saken på nytt overfor Fiskeridepartementet?    
2. Kan ordføreren ta initiativ til et nytt fiskeripolitisk utspill i regionrådet slik at den 
tradisjonelle fiskerinæringa på land og hav kan styrke sine aktivitetsmuligheter i vår region? 
 
Pål Schreiner Mathiesen 
SV/Rødt 

Vedtak: 
Interpellasjon behandlet 



 


