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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Kurt Michalsen VARAORD SP 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL FSVR 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Roald Sebergsen MEDL H 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Line Ivara Nilsen Eliassen MEDL FSVR 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Kathrine Kaasbøll Hanssen MEDL SP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hanne Jakobsen MEDL KrF 
Victoria F. Mathiassen MEDL AP 
Kari Ann Olaisen MEDL KrF 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Kim André Michalsen MEDL FRP 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Kim Michalsen MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Silje Westjord Øystein Skallebø AP 
Irene Toresen Victoria F. Mathiassen AP 
Leif Håkon Pedersen Kim Michalsen KrF 
Mahlin Albrigtsen Kirsti Lembricht KrF 
Helge Andersen Kari Ann Olaisen KrF 
 
 
KrF mangler en representant. 
Torgeir Johnsen fikk permisjon 
fra sak 50/20 

  

 



 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet er lovlig satt 
Merknader til saklisten: Sak 68/20 Nord Troms strategier er ved en feil ikke med i 
innkallingen, men står på sakslisten. Denne er ettersendt. I tillegg er to saker ettersendt med 
ønske om behandling i kommunestyret. Dette dreier seg om Vedlikehold og 
rehabiliteringstilskudd og valg av politisk representant til ungdomsrådet. Sakene vedtas tatt inn 
på sakslisten og får saknr 69/20 og 70/20.  
Kurt Michalsen (SP) ønsker å stille spørsmål til Rådmannen angående bruk av uteområdet ved 
Skjervøy Ungdomsskole. Rådmannen ønsker å orientering om en avgjørelse i Kofo vedrørende 
anskaffelse av Bedriftshelsetjeneste. Irene Toresen (AP) oppfordret til dugnad ved Sandvågen 
friluftsområde fra uke 28.  
Sakslisten med merknader enstemmig vedtatt. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne  Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Paul Odberg Kommuneoverlege 
Silja Karlsen Næringsutvikler 
Helene Solvang Personalsjef 

 
 
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 
Line Nilsen Eliassen 
Arne Nilsen 
 
 
 
  



  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Korona- situasjonsrapport ved 
kommuneoverlegen 

  

O Forprosjekt elevhybler ved boligforvalter Einar 
Edvardsen og næringsutvikler Silja Karlsen 

  

PS 44/20 Kjøp av bolig på Skjervøy tettsted  2020/357 
PS 45/20 Komplettering av utearealet i Prestejorda 

barnehage 
 2018/48 

PS 46/20 Midler til etablering og tilpasning  2020/411 
PS 47/20 Utbygging av fiber på Kågen  2020/327 
PS 48/20 Inntak av lærlinger og vekslingselever 2020 i 

Skjervøy kommune 
 2020/367 

PS 49/20 Rassikring av Arnøyhamn skoleområde  2019/153 
PS 50/20 Økonomirapport vår 2020  2019/478 
PS 51/20 Investeringsrapport vår 2020  2019/478 
PS 52/20 Saksbehandlings- og delegeringsreglement - 

sluttbehandling 
 2020/235 

PS 53/20 Organisering av miljøarbeid i kommunen  2016/115 
PS 54/20 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  2020/172 
PS 55/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - På 

hjørnet AS 
 2020/45 

PS 56/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - 
Arctic Panorama Lodge AS 

 2020/45 

PS 57/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - 
Hotel Maritim Skjervøy AS 

 2020/45 

PS 58/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - 
Lauksletta overnatting 

 2020/45 

PS 59/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - 
Kasjotten restaurant 

 2020/45 

PS 60/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - 
Ocean Bar 

 2020/45 

PS 61/20 Salgsbevilling 2020 - 2024 - Årviksand handel  2020/45 
PS 62/20 Salgsbevilling 2020 - 2024 - Coop Nord SA, 

Skjervøy 
 2020/45 

PS 63/20 Salgsbevilling 2020 - 2024 - Bygdebutikken AS  2020/45 
PS 64/20 Videreføring av salgsbevilling 2020 - 2024 - 

Vinmonopolet 
 2020/45 

PS 65/20 Akson Intensjonserklæring  2019/387 



PS 66/20 Ny selskapsavtale KomRev Nord IKS  2020/60 
PS 67/20 Industriveien 9  2020/84 
PS 68/20 Nord-Troms strategier 2020-2023 Nord-Troms 

Regionråd 
 2020/208 

PS 69/20 Vedlikehold og rehabiliteringstilskudd   
PS 70/20 Valg- politisk representant til ungdomsrådet   
PS 71/20 Interpellasjoner   
PS 72/20 Referatsaker   
RS 16/20 Uttalelser fra årsmøtet - SV  2020/70 
RS 17/20 Uttalelse Skjervøy Ungdomsråd ny 

ungdomsklubb 
 2020/70 

RS 18/20 Brannavtalen  2015/735 
RS 19/20 Innvilgelse av tilskudd 2020  2020/70 
RS 20/20 Årsrapport 2019 Blått kompetansesenter Nord AS  2019/259 
 
  



Spørsmål og orienteringssak, behandlet i slutten av møtet 
 
Spørsmål til Kommunedirektøren fra Kurt Michalsen (Sp) 
Representanten har fått henvendelser angående ungdom og aktivitet i hesteskoen ved Skjervøy 
ungdomsskolen. Her står det et skilt om at det ikke er lov med aktivitet etter kl 21.00. I tillegg er 
basketstativ skrudd ned slik at det ikke mulig å bruke.  
Ønsker at ungdommen skal kan bruke det til kl 23.00 og at de kan bruke basketnettet. 
Spørsmålet er hvilke vurderinger som er gjort når ungdom ikke kan bruke området. 
 
Kommunedirektøren redegjorde for at det har vært støy fra området kveld og nattestid, som har 
medført endel klager fra naboene. Derfor har man gjort tiltak for å begrense bruken av området.  
 
Kommunestyret har gjort vedtak om innkjøp av utstyr til uteområdet ved ungdomsskolen. 
Forventer at Kommunedirektøren sørger for at utstyret er tilgjengelig for bruk innenfor 
alminnelige regler. 
 
 
 
Kommunedirektøren orientert om avgjørelse i Kofa på klage fra Nord Troms 
Bedriftshelsetjeneste på anskaffelse av bdriftshelsetjeneste. 
 
Nord Troms bedriftshelsetjeneste har klaget til KoFa og har fått medhold på punkter om 
evaluering og tilgjengelighet.  
 
Skjervøy kommune har mottatt krav om erstatning sammen med de andre fem Nord Troms 
kommunene, fra Nord Troms bedriftshelsetjeneste. Kommunestyret vil bli orientert om videre 
hendelser i saken.   
 
  



Orienteringssaker: 

Korona- situasjonsrapport ved kommuneoverlegen 

Kommuneoverlegene formidlet at koronasituasjonen er et langvarig løp. Vi har nå lavt smittetall i 
Norge, men det kan forventes kommende smittetopper. Har ingen vaksine og denne er det et håp om 
at vi skal ha i slutten av 2021. Det er derfor svært viktig at vi følger råd om god hygiene og sosial 
avstand. 

 

 

Forprosjekt elevhybler ved boligforvalter Einar Edvardsen og 
næringsutvikler Silja Karlsen 

Utfordring med å få elevhybler til elever ved videregående skole, samt andre som trenger kommunale 
boliger. Det er gjennomført en undersøkelser om behovet. Utarbeidet forslag til bolig. Forslag til tomt 
med det gamle ungdomshuset. 11 elevhybler, 7 leiligheter. Parkeringsgarasje.  
Finansiering: Husbanken, kommunen og leiekostnader. 
Neste fase- avklare eierskap, skal kommunen inn i et slik prosjekt? Finansiering? Hva skal prosjektet 
omfatte? 
 
Kommunestyret stiller seg positivt til prosjektet og at det arbeides videre med planene.   

 

 

  



 

PS 44/20 Kjøp av bolig på Skjervøy tettsted 2020/357 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet. Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble 
besvart av Rådmannen. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot fire stemmer. 

Vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune gir rådmannen fullmakt til kjøp av 1 bolig med 2 boenheter.            
Lånekostnader skal i sin helhet dekkes av leieinntekter ved husleie. 
 

2. Kjøpet har en øvre ramme på 3 mill, og det finansieres ved låneopptak. Driftskostnader dekkes 
av husleieinntekter. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

3. Skjervøy kommune gir rådmannen fullmakt til kjøp av 1 bolig med 2 boenheter.            
Lånekostnader skal i sin helhet dekkes av leieinntekter ved husleie. 
 

4. Kjøpet har en øvre ramme på 3 mill ,og det finansieres ved låneopptak. Driftskostnader dekkes 
av husleieinntekter. 

 



PS 45/20 Komplettering av utearealet i Prestejorda barnehage 2018/48 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble besvart av 
Rådmannen og Teknisk sjef 
 
 
Peder Andre Amundsen (Krf) fremmer følgende forslag på vegne av posisjonen:  
 
Komplettering av utearealet i Prestejorda barnehage. 
 
Kommunestyret gjør slik vedtak: 
Kommunestyret mener saken er for lite utredet og ber Rådmannen bruker mer tid til å planlegge 
komplettering av uteareal ved Prestejorda barnehage. 
Det settes av inntil kr 300 000 til fjerning av fjell ved inngangspartiet, massene mellomlagres i 
området kjøres bort. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om det skal innhentes ekstern 
bistand til arbeidet med planleggingen av uteområdet. 
 
Roald Sebergsen på vegne av Høyre fremmer forslag om utsettelse: 
Saken utsettes for å få saken bedre utredet: 
 
Votering, utsettelsesforslag: 
 
Forslaget falt mot 4 stemmer. 
 
 
Votering: 
Forslaget fremmet av posisjonen, vedtatt mot 4 stemmer. 
 
 

Vedtak: 
Komplettering av utearealet i Prestejorda barnehage. 
 
Kommunestyret gjør slik vedtak: 
 
Kommunestyret mener saken er for lite utredet og ber Rådmannen bruker mer tid til å planlegge 
komplettering av uteareal ved Prestejorda barnehage. 
Det settes av inntil kr 300 000 til fjerning av fjell ved inngangspartiet, massene mellomlagres i 
området kjøres bort. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om det skal innhentes ekstern 
bistand til arbeidet med planleggingen av uteområdet. 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
For komplettering av utearealet v/Prestejorda barnehage bevilges inntil kr. 1.000.000,-, eks mva. 
Midlene lånefinansieres.   
 
 

PS 46/20 Midler til etablering og tilpasning 2020/411 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
Da Husbanken ikke lenger administrerer og dekker utgifter til etablering og tilpassing av 
boliger, bevilges kr. 400.000,- for inneværende år. 
 
Midlene tas fra disposisjonsfond. 
Midler for årene fremover tas med i nytt budsjett 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Da Husbanken ikke lenger administrerer og dekker utgifter til etablering og tilpassing av 
boliger, bevilges kr. 400.000,- for inneværende år. 
 
Midlene tas fra disposisjonsfond. 
Midler for årene fremover tas med i nytt budsjett 
  
 



PS 47/20 Utbygging av fiber på Kågen 2020/327 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
 
Ordføreren innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble besvart av 
Ordføreren.  
 
 
 
Peder Andre Amundsen (KrF) fremmet følgende endringsforslag, på vegne av posisjonen: 
 
Forslag til nytt punkt 4. 
Kommunestyret ber rådmannen søke om tilskudd til bredbåndsutbygging på Kågen fra Troms 
og Finnmark fylkeskommune. 
 
Votering: 
Endringsforslag nytt punkt 4, enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

1. Kommunestyret er positiv til at det jobbes videre med å realisere fiberutbygging på Kågen. 
 

2. Det settes av kr. 30.000,- til et forprosjekt som danner grunnlaget for en mulig utbygging. 
Midlene tas fra disp.fondet. 

 
3. Endelig finansieringsplan må godkjennes av kommunestyret før tiltaket iverksettes. 

 
4. Kommunestyret ber rådmannen søke om tilskudd til bredbåndsutbygging på Kågen fra Troms 

og Finnmark fylkeskommune. 
 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret er positiv til at det jobbes videre med å realisere fiberutbygging på Kågen. 

 
2. Det settes av kr. 30.000,- til et forprosjekt som danner grunnlaget for en mulig utbygging. 

Midlene tas fra disp.fondet. 
 

3. Endelig finansieringsplan må godkjennes av kommunestyret før tiltaket iverksettes. 
 
 



PS 48/20 Inntak av lærlinger og vekslingselever 2020 i Skjervøy kommune 
2020/367 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
 
 
Rådmannen innstilling, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune øker det totale antallet lærlinger/vekslingselever til inntil 15 plasser hvert år 
fra 2020.  

2. De økonomiske kostnadene innarbeides i Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune øker det totale antallet lærlinger/vekslingselever til inntil 15 plasser 

hvert år fra 2020.  
2. De økonomiske kostnadene innarbeides i Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 

PS 49/20 Rassikring av Arnøyhamn skoleområde 2019/153 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble besvart av 
Rådmannen og Teknisk sjef 
 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Arnøyhamn skole med omkringliggende bebyggelse sikres for skred 1/1000 års sannsynlighet. 
Kostnadene stort kr. 5.270.000,- dekkes av NVE med 80% (kr. 4.216.000,-) og Skjervøy 
kommune med 20% (kr. 1.054.000,-) 



 
Kostnadene til skredforbygging stort kr. 1.054.000,- innarbeides i økonomiplanen 2021-2024. 
  
Forutsetningen for at Skjervøy kommune går inn med kr. 1.054.000,- er at NVE bevilger kr. 
4.216.000,- i tilskudd til rassikringen + prosjektering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
Arnøyhamn skole med omkringliggende bebyggelse sikres for skred 1/1000 års sannsynlighet. 
Kostnadene stort kr. 5.270.000,- dekkes av NVE med 80% (kr. 4.216.000,-) og Skjervøy 
kommune med 20% (kr. 1.054.000,-) 
 
Kostnadene til skredforbygging stort kr. 1.054.000,- innarbeides i økonomiplanen 2021-2024. 
  
Forutsetningen for at Skjervøy kommune går inn med kr. 1.054.000,- er at NVE bevilger kr. 
4.216.000,- i tilskudd til rassikringen + prosjektering. 
 
 
 

PS 50/20 Økonomirapport vår 2020 2019/478 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
 
Rådmannen innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble besvart av 
Rådmannen og Økonomisjefen. 
 
 
Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmet følgende endringsforslag, på vegne av posisjonen: 

 
 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringene vedtas i tråd med vedlagte 

Reguleringsskjema og endringer foreslått i møte. 

2. Kommunestyre er bekymret for merforbruk innen flere virksomheter i helsesektoren. Disse 
sektorene har utfordringer med å holde seg til vedtatt budsjett, har stort 
overtidsforbruk/vikarbruk. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en tiltaksplan over 
hvordan disse utfordringen skal løses til kommunestyret i oktober. 

Kommunestyret ber rådmannen endre stillingsbeskrivelsen fra PLO-konsulent til PLO-leder og 
lyse ut stillingen på nytt. 



Tilskudd Kirke 150 Tatt ut i rådmannen sitt forslag 

Spleiselag fiber Sandøra 125 Ble bevilget i 2019, men ikke utbetalt 

Sommerarbeidsplasser flyktning tjenesten 60 

Gjenåpning av steinbrudd Kågen, se vedlegg 150 

Årviksand havn, se vedlegg 250 

Omregulering av St.Hanshaugen 300 

Tas fra disp.fond 1035 

Overføre midler fra flåtefond til næringsfond. 500 

Årviksand havn. 

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplaner for steinbruddet i Årviksand er det 
fremkommet ekstrakostnader i forbindelse med reguleringen, dette som et ledd i 
omformuleringer av og i planen. Steinbruddet må også ha en drifts og avslutningsplan. Estimerte 
kostnader for ferdigstillelse av planen er kr. 250.000,- 

Gjenåpning av steinbruddet på Kågen. 

I forbindelse med forundersøkelser om opparbeidelse av industriområde på Kågen fremkommer 
det behov for uttak av masser til bruk på dette område. Det har vært dialog mellom 
administrasjon og grunneier av bruddet om uttak av gjenværende stein. Reguleringsplanene er 
ikke utgått og en ser for seg at det må utarbeides drifts og avslutningsplan for bruddet. Estimerte 
kostnad, oppad til kr. 150.000,-. Forhandlinger med grunneier må igangsettes, avtale må skrives 
før arbeidet med drifts og avslutningsplan igangsettes. Rådmannen får fullmakt til å 
fremforhandle og underskrive denne avtalen.  

 

 
Vidar Langeland fremmet følgende endringsforslag på vegne av  FrP: 
 
Ikke stoppe prosjektet på St.Hans haugen på kr 1 500 000,-. Legger inn 100 000 kr til 
sommerarbeidsplasser. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 
 
Representant Helge Andersen ber kommunestyret vurdere habilitet i forhold til behandling av 
bevilgning til kirken. Representanten fratrer under vurderingen. 
 
Representanten sitter i styret i menighetsrådet og vurderes på lik linje som virksomhetsledere.  
Representanten vurderes derfor å være habil.  
Forslag til vedtak: 
Representanten erklæres habil.  
 
Votering: 
Forslag, enstemmig vedtatt.  
Helge Andersen tiltrer møtet igjen.  



 
 
Votering: 
Posisjonens forslag settes opp mot FrP sitt forslag. 
 
Posisjonens forlag vedtatt mot 3 stemmer. 
 
 
Posisjonens forslag mot rådmannens forslag. 
Posisjons forslag vedtas mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringene vedtas i tråd med vedlagte 

Reguleringsskjema og endringer foreslått i møte. 

2. Kommunestyre er bekymret for merforbruk innen flere virksomheter i helsesektoren. Disse 
sektorene har utfordringer med å holde seg til vedtatt budsjett, har stort 
overtidsforbruk/vikarbruk. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en tiltaksplan over 
hvordan disse utfordringen skal løses til kommunestyret i oktober. 

Kommunestyret ber rådmannen endre stillingsbeskrivelsen fra PLO-konsulent til PLO-leder og 
lyse ut stillingen på nytt. 

Tilskudd Kirke 150 Tatt ut i rådmannen sitt forslag 

Spleiselag fiber Sandøra 125 Ble bevilget i 2019, men ikke utbetalt 

Sommerarbeidsplasser flyktning tjenesten 60 

Gjenåpning av steinbrudd Kågen, se vedlegg 150 

Årviksand havn, se vedlegg 250 

Omregulering av St.Hanshaugen 300 

Tas fra disp.fond 1035 

Overføre midler fra flåtefond til næringsfond. 500 

Årviksand havn. 

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplaner for steinbruddet i Årviksand er det 
fremkommet ekstrakostnader i forbindelse med reguleringen, dette som et ledd i 
omformuleringer av og i planen. Steinbruddet må også ha en drifts og avslutningsplan. 
Estimerte kostnader for ferdigstillelse av planen er kr. 250.000,- 

Gjenåpning av steinbruddet på Kågen. 



I forbindelse med forundersøkelser om opparbeidelse av industriområde på Kågen fremkommer 
det behov for uttak av masser til bruk på dette område. Det har vært dialog mellom 
administrasjon og grunneier av bruddet om uttak av gjenværende stein. Reguleringsplanene er 
ikke utgått og en ser for seg at det må utarbeides drifts og avslutningsplan for bruddet. 
Estimerte kostnad, oppad til kr. 150.000,-. Forhandlinger med grunneier må igangsettes, avtale 
må skrives før arbeidet med drifts og avslutningsplan igangsettes. Rådmannen får fullmakt til å 
fremforhandle og underskrive denne avtalen.  

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2020  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringene vedtas i tråd med vedlagte 
reguleringsskjema. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringene vedtas i tråd med vedlagte 
reguleringsskjema. 

PS 51/20 Investeringsrapport vår 2020 2019/478 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget.  
 
 
 



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar 
endringer i tråd med reguleringsskjema. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2020  

Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar 
endringer i tråd med reguleringsskjema. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar 
endringer i tråd med reguleringsskjema. 

PS 52/20 Saksbehandlings- og delegeringsreglement - sluttbehandling 
2020/235 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
 
Kathrine Kaasbøl Hansen (SP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av posisjonen: 
 
Ending av punkt 14.4 Ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet skal (skal byttes ut med bør) ha en politisk rådgiver valgt av Formannskapet. 
Valgperioden settes til 1 år i stedet for 2 år. 
 
 
Votering: 
Posisjonens endringsforslag av punkt 14.4, enstemmig vedtatt 



 
Rådmannens innstilling med posisjonens endringsforslag, enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
 

1. Forslag til nytt saksbehandlings- og delegeringsreglement med endringer i punkt 2 godkjennes.  
2. Ending av punkt 14.4 Ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet bør ha en politisk rådgiver valgt av Formannskapet. Valgperioden settes til 1 år i 
stedet for 2 år. 

3. I tråd med ny kommunelov endres tittel på øverste administrative leder til kommunedirektør 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til nytt saksbehandlings- og delegeringsreglement godkjennes. 
2. I tråd med ny kommunelov endres tittel på øverste administrative leder til 

kommunedirektør 
 
 



PS 53/20 Organisering av miljøarbeid i kommunen 2016/115 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Pål S. Mathiesen fremmet følgende endringsforslag på vegne av posisjonen: 
 
Forslag til nytt punkt 2 
 
Miljøgruppen skifter navn til miljøkomite. Kommunestyret nedsetter følgende miljøkomite; 
 
Leder: Ingrid Lønhaug 
Medlem: Jostein Andreassen 
Medlem: Lill Solveig Arneng 
Medlem: Anne Henriksen 
Medlem: Rune Arild 
 
Votering:  
Posisjonens forslag til endring av punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling med posisjonens endringsforslag, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

1. Ordninga med ei miljøgruppe bestående av politikere og frivillige fra næringsliv, lag og 
foreninger videreføres. 

2. Miljøgruppen skifter navn til miljøkomite. Kommunestyret nedsetter følgende miljøkomite; 
 
Leder: Ingrid Lønhaug 
Medlem: Jostein Andreassen 
Medlem: Lill Solveig Arneng 
Medlem: Anne Henriksen 
Medlem: Rune Arild 
 

3. Miljøgruppa skal ha en sekretærfunksjon tilhørende teknisk etat. Sekretæren har ansvar for 
innkallinger og referat, og er bindeleddet mellom miljøgruppa og administrasjon/politisk ledelse. 

4. Den nye miljøgruppa evaluerer gjeldende mandat med henblikk på erfaringer fra forrige periode, 
og nytt/revidert mandat fremmes som sak til kommunestyret i oktober.  

 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Ordninga med ei miljøgruppe bestående av politikere og frivillige fra næringsliv, lag og 
foreninger videreføres. 

2. Kommunestyret oppnevner miljøgruppas representanter inkl leder av gruppa. 
3. Miljøgruppa skal ha en sekretærfunksjon tilhørende teknisk etat. Sekretæren har ansvar for 

innkallinger og referat, og er bindeleddet mellom miljøgruppa og administrasjon/politisk 
ledelse. 



4. Den nye miljøgruppa evaluerer gjeldende mandat med henblikk på erfaringer fra forrige 
periode, og nytt/revidert mandat fremmes som sak til kommunestyret i oktober.  

 
 

PS 54/20 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 2020/172 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble besvart av 
Rådmannen. 
 
 
 
Kurt Michalsen (SP) påpekte at i punkt 3 salgstider i Alkoholpolitisk handlingsplan, er lørdag 
utelatt. Salgstid lørdag kl 08:00-18:00. 
 
 
Vidar Langeland fremmet følgende endringsforslag på vegne av FrP:  
 
1.2.8 endres til: 
Søknad om enkeltstående anledning og ambulerende bevilgning bør være ... 
1.2.9 strykes 
 
Endringsforslaget vedtas mot 2 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024  
 
1.2.8 endres til: 
Søknad om enkeltstående anledning og ambulerende bevilgning bør være ... 
1.2.9 strykes 
Punkt 3: 
Salgstid lørdag 08:00-18:00 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024  

PS 55/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - På hjørnet AS 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
 



Kommunedirektøren redegjorde for sakene for tildeling av skjenkebevilgninger. Her 
understreker hun viktigheten av at søkerne sender inn dokumentasjon som er lovpålagt i forhold 
til behandlingen av søknadene. Dette dreier seg om følgende: 
 

- Firmaattest for alle selskaper som er involvert i i driften av skjenkestedet 
(Brønnøysundregistrene)  

- Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på RF-
1244 av Skattedirektoratet 

- Målsatt plantegning over skjenkestedet areal og funksjoner 
- Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve 
- Godkjennelse av Mattilsynet 
- Bekreftelse på merverdiavgiftsmanntallet (Fylkesskattekontoret) 
- Godkjenning av branntilsyn (Obs: ikke nevnt i søknadsskjema) 

 
Det er satt en 6 måneders frist på å levere inn all dokumentasjon. Det er viktig at dette er på 
plass.  
 
Representant Hanne Høgstad (SP), ber om vurdering av hennes habilitet siden hun er innehaver 
av På Hjørnet. Representanten fratrer møtet.  
 
Representanten vurderes som direkte inhabil etter forvaltningslovens §6. Hanne Høgstad (SP) 
erklæres inhabil 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt  
 
 
 
Rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. På hjørnet AS gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for alkoholholdig drikk 

med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at stedfortreder har bestått kunnskapsprøve ved vedtaksdato, 

eller at stedfortreder har gjort avtale om gjennomføring av prøven. 
4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling fornyes/gis 

også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve for daglig leder må fremlegges 
kommunen innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av 
prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. På hjørnet AS gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for alkoholholdig 

drikk med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at stedfortreder har bestått kunnskapsprøve ved 

vedtaksdato, eller at stedfortreder har gjort avtale om gjennomføring av prøven. 



4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling 
fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve for daglig leder 
må fremlegges kommunen innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med 
gjennomføring av prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

PS 56/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - Arctic Panorama 
Lodge AS 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Representant Hanne Høgstad (SP) tiltrer møtet.  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

1. Arctic panorama lodge AS gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for 
alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold 

2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 
2020 – 2024. 

3. Bevillingen gis med forbehold om at virksomheten fremlegger dokumentasjon på 
branntilsyn innen seks måneder. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling 
fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve er lagt ved 
søknaden. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Arctic panorama lodge AS gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, 

for alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 

2020 – 2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at virksomheten fremlegger dokumentasjon på 

branntilsyn innen seks måneder. 
4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling 

fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve er lagt 
ved søknaden. 

PS 57/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - Hotel Maritim 
Skjervøy AS 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Hotel Maritim Skjervøy AS gis skjenkebevilling med varighet til og med 

30.06.2024, for alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold 



2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk 
handlingsplan 2020 – 2024. 

3. Bevillingen gis med forbehold om at styrer og stedfortreder fremlegger bevis på 
gjennomført kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato. Kommunen 
vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om bevis ikke kan 
fremlegges. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til 
serveringsbevilling fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for gjennomført 
etablererprøve for daglig leder må fremlegges kommunen innen seks måneder. 
Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om bevis 
ikke kan fremlegges. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Hotel Maritim Skjervøy AS gis skjenkebevilling med varighet til og med 

30.06.2024, for alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2020 – 2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at styrer og stedfortreder fremlegger 

bevis på gjennomført kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato. 
Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om 
bevis ikke kan fremlegges. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til 
serveringsbevilling fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for 
gjennomført etablererprøve for daglig leder må fremlegges kommunen 
innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med 
gjennomføring av prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

PS 58/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - Lauksletta overnatting 
2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Lauksletta overnatting gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for 

alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at styrer og stedfortreder fremlegger evis på gjennomført 

kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato. Kommunen vil etter forespørsel bistå med 
gjennomføring av prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling fornyes/gis 
også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve for daglig leder må fremlegges 
kommunen innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av 
prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

 



 

Rådmannens innstilling 
1. Lauksletta overnatting gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for 

alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at styrer og stedfortreder fremlegger bevis på 

gjennomført kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato. Kommunen vil etter 
forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling 
fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve for daglig leder 
må fremlegges kommunen innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med 
gjennomføring av prøven om bevis ikke kan fremlegges. 

PS 59/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - Kasjotten restaurant 
2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

1. Kasjotten restaurant gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for alkoholholdig 
drikk med høyst 60% alkoholinnhold 

2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 
2024. 

3. Bevillingen gis med forbehold om at stedfortreder med godkjent kunnskapsprøve oppnevnes 
innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om 
bevis ikke kan fremlegges. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling fornyes/gis 
også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve foreligger. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kasjotten restaurant gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for alkoholholdig 

drikk med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at stedfortreder med godkjent kunnskapsprøve oppnevnes 

innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om 
bevis ikke kan fremlegges. 

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling fornyes/gis 
også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve foreligger. 



PS 60/20 Serverings- og skjenkebevilling 2020 - 2024 - Ocean Bar 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Ocean Bar gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for alkoholholdig drikk med 

høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at stedfortreder med godkjent kunnskapsprøve oppnevnes 

innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring av prøven om 
bevis ikke kan fremlegges.  

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling fornyes/gis 
også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve foreligger. 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Ocean Bar gis skjenkebevilling med varighet til og med 30.06.2024, for alkoholholdig drikk 

med høyst 60% alkoholinnhold 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
3. Bevillingen gis med forbehold om at stedfortreder med godkjent kunnskapsprøve 

oppnevnes innen seks måneder. Kommunen vil etter forespørsel bistå med gjennomføring 
av prøven om bevis ikke kan fremlegges.  

4. Da krav til vedlegg for skjenkebevilling også tilfredsstiller krav til serveringsbevilling 
fornyes/gis også denne bevillingen. Bevis for gjennomført etablererprøve foreligger. 

PS 61/20 Salgsbevilling 2020 - 2024 - Årviksand handel 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
 
Feil i innstillings punkt 1, varigheten endres til 30.06.2024 
Rådmannens innstilling med endring av punkt 1, enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
 

1. Årviksand handel gis salgsbevilling med varighet til og med 30.06.2024, for salg av 
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkoholinnhold. 

2. Årviksand handel gis etter Alkoholloven §1-7c fritak for stedfortreder, grunnet butikkens 
størrelse og begrensede kundegrunnlag.  

3. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 
2024. 

 



Rådmannens innstilling 
 

1. Årviksand handel gis salgsbevilling for Coop Extra Skjervøy med 
varighet til og med 30.06.2020, for salg av alkoholholdig drikk med 
høyst 4,7 % alkoholinnhold. 

2. Årviksand handel gis etter Alkoholloven §1-7c fritak for stedfortreder, 
grunnet butikkens størrelse og begrensede kundegrunnlag.  

3. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk 
handlingsplan 2020 – 2024. 
 

PS 62/20 Salgsbevilling 2020 - 2024 - Coop Nord SA, Skjervøy 2020/45 

4aksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Feil i innstillings punkt 1, varigheten endres til 30.06.2024 
Rådmannens innstilling med endring av punkt 1, enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Coop Nord SA gis salgsbevilling for Coop Extra Skjervøy med varighet til og med 30.06.2024, for 

salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkoholinnhold. 
2. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024. 

 

Rådmannens innstilling 
  1. Coop Nord SA gis salgsbevilling for Coop Extra Skjervøy med varighet til og med 30.06.2020, for 
salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkoholinnhold. 

3. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024. 

PS 63/20 Salgsbevilling 2020 - 2024 - Bygdebutikken AS 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Kurt Michalsen (SP) ber om vurdering av hans habilitet, siden han sitter i styret til 
Bygdebutikken AS. Representanten fratrer mens habiliteten vurders. 
 
Vurdering:  
Representanten vurderes som inhabil på grunn av styrevervet. Forslag om at representanten 
erklæres inhabil. 
Votering: 
Forslag enstemmig vedtatt.  
 
Endring av punkt 1: varighet til 30.06.2024 
 
Rådmannen innstilling med endringene i punkt, enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
1. Bygdebutikken AS gis salgsbevilling for alkohol, med varighet til og med 30.06.2024, for salg 

av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkoholinnhold. 
2. Bygdebutikken AS gis etter Alkoholloven §1-7c fritak for stedfortreder, grunnet butikkens 

størrelse og begrensede kundegrunnlag.  
3. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024. 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Bygdebutikken AS gis salgsbevilling for alkohol, med varighet til og med 30.06.2020, for 

salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkoholinnhold. 
2. Bygdebutikken AS gis etter Alkoholloven §1-7c fritak for stedfortreder, grunnet butikkens 

størrelse og begrensede kundegrunnlag.  
3. Bevillingshaver plikter å følge bestemmelser vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 

– 2024. 

PS 64/20 Videreføring av salgsbevilling 2020 - 2024 - Vinmonopolet 2020/45 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Representant Kurt Michalsen (SP) tiltrer møtet. 
 
Rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
 

1. Vinmonopolet Skjervøy sin salgsbevilling fornyes fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2024, 
som omsøkt. 

2. Det forutsettes at Vinmonopolet Skjervøy/Vinmonopolet – kjededrift etter forespørsel kan 
fremvise dokumentasjon på at bevillingen utøves innenfor relevant lovverk. 

3. Det forutsettes at Vinmonopolet Skjervøy/Vinmonopolet – kjededrift på lik linje med andre 
bevillingsinnehavere i kommunen, gjør seg kjent med og etterfølger kommunens 
alkoholpolitiske handlingsplan, med unntak av bestemmelser som gjelder særskilt for 
vinmonopolet i aktuelt lovverk. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Vinmonopolet Skjervøy sin salgsbevilling fornyes fra og med 01.07.2020 til og med 

30.06.2024, som omsøkt. 
2. Det forutsettes at Vinmonopolet Skjervøy/Vinmonopolet – kjededrift etter forespørsel kan 

fremvise dokumentasjon på at bevillingen utøves innenfor relevant lovverk. 
3. Det forutsettes at Vinmonopolet Skjervøy/Vinmonopolet – kjededrift på lik linje med andre 

bevillingsinnehavere i kommunen, gjør seg kjent med og etterfølger kommunens 
alkoholpolitiske handlingsplan, med unntak av bestemmelser som gjelder særskilt for 
vinmonopolet i aktuelt lovverk. 

 
 

 



 

65/20 Akson Intensjonserklæring 2019/387 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

1. Skjervøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om 
deltagelse gjennom signering av intensjonserklæring.  

2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem ny sak for kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og 

signaliserer ønske om deltagelse gjennom signering av 
intensjonserklæring.  

2.Kommunestyret ber rådmannen legge frem ny sak for kommunestyret for inngåelse av 
en forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

PS 66/20 Ny selskapsavtale KomRev Nord IKS 2020/60 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstillingen, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner forslag til ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS 
gjeldende fra 1.7.2020. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 



Skjervøy kommunestyre godkjenner forslag til ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS 
gjeldende fra 1.7.2020. 
 
 

PS 67/20 Industriveien 9 2020/84 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Roald Sebergsen (H) ber om å få vurdert sin habilitet, siden han har arbeidet med forprosjektet. 
Representanten fratrer. 
  
Vurdering  
Representanten vurderes å være inhabil på grunn av rolle i forhold til forprosjektet. 
Forslag om at han erklæres inhabil. 
Votering: 
Forslag enstemmig vedtatt.  
 
Kurt Michalsen (SP) fremmer forslag, på vegne av posisjonens: 

1. Kommunestyret tar til orientering behovet for mer midler til riving og nytt bygg til 
anleggsseksjonen. Beløpet søkes innarbeidet i høstens arbeid med BØP. 

2. Planlegging av ny anleggsseksjon tas med i forprosjektet for ny brannstasjon som det er 
bevilget midler til.  

 
Posisjonens forslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar til orientering behovet for mer midler til riving og nytt bygg til 

anleggsseksjonen. Beløpet søkes innarbeidet i høstens arbeid med BØP. 
2. Planlegging av ny anleggsseksjon tas med i forprosjektet for ny brannstasjon som det er bevilget 

midler til.  
 
 
 

PS 68/20 Nord Troms Strategier 2020-2023 Nord Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Ordfører innledet.  
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget.  
 
Kommunedirektørens innstilling, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyret godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord Troms 
Regionråd. 
 



 
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Skjervøy kommunestyret godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord Troms 
Regionråd. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen informerer kommunestyre at vi i den videre prosessen jobber med at Industriveien 9 
rives og nytt bygg oppføres på samme område.  
Dette vil medføre økt behov for investering i tillegg til de allerede kr 10 000 000,- bevilget til ny 
brannstasjon   
 
 

PS 69/20 Vedlikeholds- og rehabiliteringstilskudd 2020/237 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner rådmannens prioriteringsliste og de forskjellige tiltakene 
igangsettes så snart som mulig innenfor de rammene som er gitt. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner rådmannens prioriteringsliste og de forskjellige tiltakene 
igangsettes så snart som mulig innenfor de rammene som er gitt. 

PS 70/20 Valg - politisk representant til ungdomsrådet 2019/108 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
 
Peder André Amundsen tar over som politisk representant i ungdomsrådet etter Kathrine 
Kaasbøll Hansen. Endringa gjelder fra 1.7.20. 
 

Rådmannens innstilling 
Valgnemnda anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Peder André Amundsen tar over som politisk representant i ungdomsrådet etter Kathrine 
Kaasbøll Hansen. Endringa gjelder fra 1.7.20. 
 
 

PS 71/20 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
 
 

PS 72/20 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Referatsaker referert. 
 
 
 

RS 16/20 Uttalelser fra årsmøtet - SV 2020/70 

RS 17/20 Uttalelse Skjervøy Ungdomsråd ny ungdomsklubb 2020/70 

RS 18/20 Brannavtalen 2015/735 

RS 19/20 Uttalelser fra årsmøtet - SV 2019/450 

RS 20/20 Innvilgelse av tilskudd 2020 2020/70 

RS 21/20 Årsrapport 2019 Blått kompetansesenter Nord AS 2019/259 


