
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Teams 
Dato: 16.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 
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 
Kurt Michalsen VARAORD SP 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Kim André Michalsen MEDL FRP 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Kathrine Kaasbøll Hanssen MEDL SP 
Torgeir Johnsen (fra PS 10/20) MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Anne Martine Brox-Antonsen Hanne Nygaard Høgstad SP 
Irene Toresen Øystein Skallebø AP 

 
Merknader 
Til innkalling: Line Ivara Nilsen Eliassen(FSVR) ønsker at varaer også skal få innkallingen. 
Ellers ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Ordfører melder orientering ang Skjervøy Asvo og oppstart av barnehager. 
 

 
 
  



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Bjørn Pedersen Kultur- og undervisningssjef 
Helene Solvang Personalsjef 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
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 
Irene Toresen 
Vidar Langeland 
 
Protokoll blir signert elektronisk og arkivert i kommunens arkivsystem. 
 
 
 
 
 
  



 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Gjennomføring av 17. mai i forbindelse med 
koronasituasjonen 

  

PS 10/20 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 - 
sluttbehandling 

 2018/369 

PS 11/20 Saksbehandlingsreglement og 
delegeringsreglement - 1. gangs behandling 

 2020/235 

PS 12/20 Interpellasjoner   
PS 13/20 Referatsaker   
 
 
 



Orienteringssak: Gjennomføring av 17. mai i forbindelse med koronasituasjon 
Årets 17.mai-komite ønsker å ta med seg ansvaret videre til 2021 grunnet korona-situasjonen i 
år. Kultur- og undervisningssjef orienterte om saken. Det meldes at saken vil komme opp i 
formannskapet for å få avklart situasjonen.  
 
Rådmannen fremmer følgende problemstillinger: 
1: Skal vi forskyve slik det er foreslått fra årets 17.mai-komité 
2: Hvordan skal vi arrangere årets 17.mai-feiring 
 
Orienteringssak: Korona-situasjon: Åpning av barnehager (sak meldt i møtet) 
Kultur- og undervisningssjef orienterte angående åpning av barnehager, herunder nasjonale 
føringer og veiledere, rutiner i barnehagene m.m.  
 
Orienteringssak: Skjervøy Asvo: 
Ordfører orienterte om kommende eiermøte 21.04.2020. Aktuelle dokumenter er lagt ut på 
kommunens hjemmeside. Det innkalles også til ekstraordinær generalforsamling. 
  



PS 10/20 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 - sluttbehandling 
2018/369 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.04.2020  

Behandling: 
Rådmann orienterte 
 
Peder Andre Amundsen(Krf) fremmet følgende endringsforslag på vegne av KRF: 
Følgende punkt tas ut av planen; 

 Under kapittel Klima, miljø og sikkerhet (Side 17)  
o Kulepunkt 7 Innfører parkeringsavgift i Skjervøy sentrum 

 Arealstrategier (side 30) Bolig 
o Strandsonen skal ikke bebygges med boliger/fritidboliger 

 
Roald Sebergsen(H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H: 
Endring kulepunkt side 12, stedsutvikling: 
 ……….toalettfasiliteter i sentrum og i distriktene, …… 
 

Nytt kulepunkt: 
 Tar ledige lokaler i sentrum i bruk til offentlige tjenester der det er naturlig. 

 
Nytt kulepunkt side 13, rammebetingelser: 

 Legger til rette og etablerer nye arealer for småindustri, servicenæring, bygge- og 
anleggsnæring og tradisjonelle landbaserte næringer.  

 
 
Endring kulepunkt side 14: 
 Har fokus på søppelhåndtering og stiller krav.   
 
 
Endre kulepunkt side 15, samferdsel og infrastruktur: 
 Stryk på Skjervøy.  
 
Endre kulepunkt side 15, Skjervøy som maritimt senter: 

Utbedrer havneforholdene i Skjervøy havn og i fiskerihavnene i kommunen. 
 
 

Endre kulepunkt side 17, Klima, miljø og sikkerhet: 
Legger til rette for et kortreist hverdagsliv, der det er enkelt å komme seg til 

dagligvarehandel, barnehage… 
 

Endring: 
 Kulepunkt Innfører parkeringsavgift i Skjervøy sentrum utgår.  
 
Nytt kulepunkt:  

 Oppfordrer til og gjør selv innkjøp lokalt der det er naturlig/mulig. 
 



Nytt kulepunkt side 21, Bolig - botilbud: 
 Legger til rette for etablering av flere botilbud i sentrum.  

Endring – estetikk: 
Alle kulepunktene utgår. 
Nytt kulepunkt:  

 Det stilles krav om estetisk utforming av uteområder i kommunen. 
 

Votering, forslag krf: 

 Under kapittel Klima, miljø og sikkerhet (Side 17)  
o Kulepunkt 7 Innfører parkeringsavgift i Skjervøy sentrum 
o Enstemmig vedtatt 

 Arealstrategier (side 30) Bolig 
o Strandsonen skal ikke bebygges med boliger/fritidboliger 
o Vedtatt mot to stemmer 

 
 
Votering, forslag H: 

- Endring kulepunkt side 12, stedsutvikling: 
 ……….toalettfasiliteter i sentrum og i distriktene, …… 

o Forslaget falt mot tre stemmer 
 

Nytt kulepunkt: 
- Vurdere å ta (endret av forslagsstiller under votering) ledige lokaler i sentrum i bruk til 

offentlige tjenester der det er naturlig. 
o Nytt kulepunkt enstemmig vedtatt 

Nytt kulepunkt side 13, rammebetingelser: 
- Legger til rette og etablerer nye arealer for småindustri, servicenæring, bygge- og 

anleggsnæring og tradisjonelle landbaserte næringer. 
o Nytt kulepunkt enstemmig vedtatt 

 
Endring kulepunkt side 14: 

- Har fokus på søppelhåndtering og stiller krav. 
o Endring i kulepunkt enstemmig vedtatt 

 
Endre kulepunkt side 15, samferdsel og infrastruktur: 

- Stryk på Skjervøy.  
o Endring i kulepunkt enstemmig vedtatt 

 
Endre kulepunkt side 15, Skjervøy som maritimt senter: 

- Utbedrer havneforholdene i Skjervøy havn og (endret av forslagsstiller under votering) i 
fiskerihavnene i kommunen. 

o Endring i kulepunkt enstemmig vedtatt 
 

Endre kulepunkt side 17, Klima, miljø og sikkerhet: 
- Legger til rette for et kortreist hverdagsliv, der det er enkelt å komme seg til 

dagligvarehandel, barnehage… 
o Endring i kulepunkt enstemmig vedtatt 



 
Endring: 

- Kulepunkt Innfører parkeringsavgift i Skjervøy sentrum utgår.  
o Forslaget trekkes da det allerede er stemt over i annet endringsforslag 

 
 
Nytt kulepunkt:  

- Oppfordrer til å gjøre lokale innkjøp (endret av forslagsstiller under votering) der det er 
mulig. 

o Nytt kulepunkt enstemmig vedtatt 

 
Nytt kulepunkt side 21, Bolig - botilbud: 

- Legger til rette for etablering av flere botilbud i sentrum.  
o Nytt kulepunkt enstemmig vedtatt 

 
Endring – estetikk: 

- Alle kulepunktene utgår. 
o Forslaget falt mot tre stemmer 

 
Nytt kulepunkt:  

- Det stilles krav om estetisk utforming av uteområder i kommunen. 
o Nytt kulepunkt enstemmig vedtatt 

 

Votering, rådmannens innstilling med endringer det er votert over: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Rådmannens innstilling med endringer det er votert over, enstemmig vedtatt 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 godkjennes. 

 

PS 11/20 Saksbehandlingsreglement og delegeringsreglement - 1. gangs 
behandling 2020/235 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.04.2020  

Behandling: 
Rådmann orienterte 
 
Kurt Michalsen(Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Høringsfrist settes til 20. mai 



 
Vidar Langeland(Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
saksbehandlingsreglement 
 
5.3 interpellasjoner er det satt inn en frist på 7 virkedager, med møtedag tirsdag betyr det at 
interpellasjoner må sendes inn 11 dager før møtet. 
 
Forslag: endres til likt dagens reglement: kl. 10 2 dager før møtet. 
 
7. formannskapet legges det inn 2 nye punkt likt dagens reglement: 
 
Formannskapet er rådgivende organ i eierskapsspørsmål i selskaper der kommunen har 
eierinteresser. Styrerepresentanter og utsendinger til generalforsamlinger har møte- og talerett i 
slike saker. Valg av styrerepresentanter i disse selskapene drøftes på forhånd i formannskapet. 
 
Formannskapet er generalforsamling i selskaper der kommunen er 100 % aksjonær. I øvrige 
selskaper representerer ordføreren kommunen i generalforsamlingen 
 
Votering, forslag fra Vidar Langeland(Frp): 
Forslagene enstemmig vedtatt 
 
Votering, forslag fra Kurt Michalsen(Sp) - endring av høringsfrist til 20.mai 
Forslag enstemmig vedtatt 
 
Votering, rådmannens innstilling inkludert vedtatte endringsforslag: 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Rådmannens innstilling med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Forslag til saksbehandlingsreglement og delegering legges fram som høringsdokument, slik at 
det gis tid og mulighet til å gå grundig gjennom reglementene før endelig vedtak i 
kommunestyret i mai.  
Høringsfrist: 21.4. (formannskapsmøtet) 
  



PS 12/20 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.04.2020  

Behandling: 
Ingen interpellasjoner innkommet 
 

PS 13/20 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.04.2020  

Behandling: 
Ingen referatsaker 
 


