
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 14.03.2018 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 17:25. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDLEEM AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Kurt Michalsen MEDLEM KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Thor Helge Nygaard Vidar Brox-Antonsen SP 
Finn Konst Arne Nilssen FRP 
Dag Hugo Lorentzen Torgeir Johnsen SP 
Elisabeth Høyer Kurt Michalsen KRF/KP 
Elin Johannessen (PS 4/18) Maria J. Andersen (PS 4/18) KRF/KP 
Marte Nilsen (PS 4/18) Elisabeth Høyer (PS 4/18) KRF/KP 
Johnny Sjøberg (PS 4/18) Ingrid Lønhaug (PS 4/18) SV 
Geir Helgesen (PS 4/18) Reidar Mæland (PS 4/28) H 

 
  



 
Merknader innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 
Merknader til sakslista:  

 PS 4/118 behandles først i møtet. 
 Orientering om Vintervedlikehold behandles sist i møtet 
 Orientering om NAV-reformen ved Rådmannen 
 Ingrid Lønhaug(SV) ønsker behandling av en uttalelse ang. NAV-reform. 
 Vidar Langeland(FRP) ønsker redegjørelse ang. politireformen.  
 Innkomne spørsmål fra SV og FRP behandles i slutten av møtet.  
 Kommet inn en interpellasjon.  
 Permisjonssøknad fra Reidar Mæland(H) 
 Permisjonssøknad fra Maria Jørgensen Andersen (KRF/KP) 
- Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Sissel Moksnes Fagforbundet 
Kathrine Kaasbøll 
Hanssen 

Formannskapssekretær 

 
 
 
 
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   Sissel Torbergsen   Rolf Egil Larsen  
 
 



Permisjonssøknad fra Reidar Mæland(H) 
Mæland innvilges permisjon i en time fra kl 14.40, fra sak PS 9/18 til PS 12/18. 
 
Permisjonssøknad fra Maria Jørgensen Andersen (KRF/KP) 
Andersen innvilges permisjon fra kl 16.10. 
 
Orientering ang. NAV reformen 
Rådmannen orienterte i saken. 
Det er satt ned en arbeidsgruppe i hver region som skal utrede mulige samarbeid mellom NAV-
kontorene i regionen. Gruppen har frist til 15.april 2018 for å legge frem en rapport for arbeidet. 
Denne rapporten skal i slutten av april 2018 sendes til rådmannsutvalget for behandling. Den vil 
til slutt komme til politisk behandling i kommunene.  
 
Orientering ang. politireformen 
Ordfører orienterte i saken.  
Det ble i første omgang vedtatt at politikontoret på Skjervøy skulle bestå. Politimesteren har nå 
vedtatt at alle sivile tjenester/namsmannen skal innen 1.april 2018 flyttes inn til politikontoret i 
Nordreisa.  
 
Orientering ang. Vintervedlikehold 
Rådmannen orienterte i saken.  
Status er at Skjervøy Park og Anlegg AS allerede før saken i KOFA sendte inn krav om 
midlertidig forføyning i saken. De har også uttalt at de ønsker å gå til søksmål mot kommunen 
for å kunne få en rettskraftig dom. Men dette bestemmes av tingretten, saken er berammet til 
april 2018. 
 
Skjervøy kommune har også byttet advokat, ny advokat er H. Pleym.  
 
Uttalelse ang. NAV-reformen 
Følgende uttalelse fremmes av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av SV: 
 
I dag er den statlige delen av Nav pålagt å være tilstede i alle kommuner med en 
minimumsbemanning på tre personer. Det er denne bemanningsgarantien som nå foreslås 
vraket ved at kontorer slås sammen i større enheter.  
 
Fortrinn som lokalkunnskap om folk og næringsgrunnlag, nærhet til brukere og korte avstander 
kastes nok en gang til side for påstått effektivitet, økonomiske hensyn og robuste fagmiljø. Vi 
kjenner argumentene fra politi- og brann, kommune- og regionreform. Regjeringen vil 
oppfordre til færre kontor ved hjelp av kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid. 
Knapt ti år er denne formen for organisering prøvd ut med alle sine kostnader ved oppbygginga, 
før en skal bygge opp nye samlokaliseringer i mer sentrale strøk. Brukere av tjenestene må 
bruke mer tid og reise lengre for å oppsøke tjenestene.  
 
Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsettinger i Nav-reformen. For å lykkes med 
dette må man ha nærhet til arbeidsliv, hjelpeinstanser som psykiatri, OT-tjeneste, leger og 
barnevern for å få til et helhetlig opplegg for brukeren, tiltakene er lett tilgjengelige, det er 
lettere å samarbeide for de ansatte og brukerne får et tilbud raskere. Dårligere tilgjengelighet 
vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV mest som flyktninger, eldre og andre 
med dårlige dataferdigheter. Mange vil ikke kunne kommunisere med NAV på den måten det 
legges opp til med samlokalisering og sentralisering. Det tar lang tid å bygge opp 
lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned. 
 



NAV-reformen er en stor velferdsreform, hvor kommune og stat skal samarbeide om å levere 
tjenester til innbyggerne. Dette går det an å få til. Det er ikke aktuelt å legge ned en tjeneste som 
etter vår vurdering fungerer veldig bra. For å drive et godt NAV-kontor er nærhet til brukere og 
samarbeidspartnere helt avgjørende.  
 
Skjervøy kommunestyre krever at NAV-kontorene opprettholdes i den enkelte kommune. Om det 
er noen kommuner som frivillig vil legge ned sitt NAV-kontor, skal dette forankres politisk. 
 
Votering:  

- Enstemmig vedtatt.  
 
Spørsmål innsendt av Paul Stabell (FRP): 
Spørsmål ang. Skjervøybruas levetid: 
Ordfører svarte: 
Statens vegvesen har ansvaret for sikkerheten og vedlikeholdet på bruen. Det skal utarbeides en 
tilstandsrapport i løpet av 2018.  
 
Spørsmål ang. gamle bilvrak i Skjervøy kommune: 
Teknisk sjef svarte:  
Bilvrakene er eierløse. For å finne ut av hvem som eier bilen må rammenummer sjekkes.  
Det finnes to muligheter for å fjerne bilene. Den ene er gjennom forurensningsloven. For at 
denne loven skal kunne brukes må bilen lekke eks. olje og være en forurensningsfare.  
Den andre måten er gjennom vegtrafikkloven. Skjervøy kommune må da anmelde forholdet til 
politiet og ønske bilen fjernet. Dette gjelder kun dersom kommunen har satt opp skilt med 
«parkering forbudt».  
For å få fjernet vraket ved idrettsplassen må Skjervøy kommune ta kostnadene. Dette grunnet at 
eier av vraket er slått konkurs.  
 
Dersom Skjervøy kommune skal gå til verks å fjerne eierløse vrak i kommunen vil det kreve 
ressurser i form av både tid og økonomiske midler.  
 
Spørsmål ang. godkjenning av Maursundtunellen: 
Tunellforskriften skal være oppfylt innen 2024. Fylkestinget har bestemt at det i løpet av 2018 
skal utarbeides en masterplan for tuneller. Maursundtunellen er sammen med Tromsø tunellene 
prioritert.  
 
Spørsmål fremmet av Ingrid Lønhaug(SV) på vegne av Skjervøy SV: 

1. Skjervøy kommune har ansvar for vedlikehold i klatrejungelen. Det er et mye brukt 
utfartssted for familier med barn. Klatrejungelen må vedlikeholdes og ha ettersyn med 
jevne mellomrom. SV ønsker å få vite hvordan kommunen ivaretar vedlikehold og 
ettersyn, hvilke rutiner som følges. 

2. Skjervøy kommune har ansvar for offentlige lekeplasser i skoler og i barnehager. SV 
ønsker å få vite hvem som fører tilsyn og kontroll på at dette gjøres, og hvilken 
evaluering som er gjort i forhold til lekeplassenes tilstand.  

3. Skjervøy SV ønsker sist men ikke minst å påpeke at det har skjedd ulykker i idrettshallen 
som kunne vært unngått ved bedre oppfølging av vedlikehold og enkle sikkerhetstiltak. I 
forbindelse med restaurering av ungdomsskolen har det vært snakk om mange tiltak. 
Skjervøy SV mener at sikkerheten i idrettshallen bør prioriteres høyt i denne 
sammenhengen. Hvilke planer har kommunen i forhold til sikring av hallen?  

 
 
 



Kultur- og undervisningssjefen svarte: 
Kommunelegen er tilsynsmyndighet for dette området tilsynsansvaret for dette. 
Ansvarshierarkiet for øvrig er rådmannen  Kultur- og undervisningssjefen  
FYSAK/Folkehelse. Et samarbeid mellom kultur- og undervisningsetaten og teknisk etat skal få 
rutiner og internkontroll på plass for klatrejungelen.  
 
Internkontrollsystemet skal gi en beskrivelse av skriftlige rutiner, sjekklister, og årshjul.  
Rektor/virksomhetsleder har ansvar for å gå vernerunder for å avdekke feil/mangler. 
  
Kultur- og undervisningsetaten har kjørt vernerundene i idrettshallen. Den siste runden var 15. 
februar. Vaktmestere, brukere og kommunelegen var med på denne runden. Her kom det frem 
15 punkter. Det er bestilt kontroll av vaiere og tau (alt som henger i tak). Det er også kommet et 
forslag om å polstre alle veggene i en meters høyde i idrettshallen, dette vil koste rundt kr 
80 000,- pluss arbeid, og rundt det dobbelte for to meters høyde. Dette vil komme opp i 
sammenheng med økonomiplan.  
 
 
Spørsmål ang. regionreformen fremmet av Pål Schreiner Mathiesen(SV): 
Ang. regionreformen: 
Ordfører svarte:  
Ordfører tar initiativ for å etablere en arbeidsgruppe som skal arbeide for statlige arbeidsplasser.  
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Orientering om vintervedlikehold   
PS 3/18 Rebudsjettering investeringsprosjekter 2018  2017/294 
PS 4/18 Sluttrapport Årvikbruket eiendom AS og 

eventuelt salg 
 2015/60 
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 2016/565 
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beskrivelse av kommunens tilbud om 
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RS 6/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 

19.02.18 
 2015/65 

RS 7/18 Høringsinnspill - forslag til ny distriktsindeks  2016/108 
RS 8/18 Nei til sammenslåing av NAV-kontor  2015/556 
RS 9/18 Uttalelse fra årsmøte i Skjervøy SV den 

31.01.2018 
 2015/556 

RS 10/18 Sv tar kampen mot arbeidskriminalitet  2015/556 
RS 11/18 Sv tar kampen mot privatisering  2015/556 
 
 



Orientering om vintervedlikehold 

 

PS 3/18 Rebudsjettering investeringsprosjekter 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 05.03.2018 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 05.03.2018 
 

PS 4/18 Sluttrapport Årvikbruket eiendom AS og eventuelt salg 2015/60 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Irene Toresen (AP). Representanten sitter i styret for Årvikbruket 
eiendom AS. Representanten trer ut under vurderingen av habilitet. Toresen erklæres etter 
forvaltningsloven § 6e, enstemmig inhabil og trer ut under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av Maria Jørgensen Andersen(KRF/KP). Hun er en av eierne i selskapet. 
Representanten trer ut under vurderingen av habilitet. Andersen erklæres etter forvaltningsloven 
§ 6e, enstemmig inhabil. Elin Johannessen (KRF/KP trer inn under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av Elisabeth Høyer (KRF/KP). Høyer er svigerinne til inhabil ordfører, og 
trer ut under behandlingen av habilitet. Høyer erklæres etter forvaltningsloven § 6 2.ledd, 
enstemmig inhabil og trer ut under behandlingen av saken. Marte Nilsen(KRF/KP) trer inn 
under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av Reidar Mæland(H). Var rådmann i perioden og saksbehandlet ang. saken 
Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Representanten fratrer under behandlingen av habilitet.  
Reidar Mæland erklæres etter forvaltningsloven § 6 2.ledd, enstemmig inhabil. Geir 
Helgesen(H) trer inn under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av Ingrid Lønhaug(SV). Representanten er tidligere styremedlem i Skjervøy 
fiskeriutvikling AS, og trer ut under behandlingen av habilitet. Lønhaug erklæres etter 
forvaltningsloven § 6 2.ledd, enstemmig inhabil og trer ut under behandlingen av saken. Johnny 
Sjøberg trer inn under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av Ørjan Albrigtsen(KRF/KP). Representantens familie er eiere i 
Årvikbruket AS, og trer ut under behandlingen av habilitet. Albrigtsen erklæres etter 
forvaltningsloven § 6b, enstemmig inhabil og trer inn under vurderingen av saken.  
 



Habilitetsvurdering av Jørn Cato Angell(FRP). Angell var vara til styret til Skjervøy 
Fiskeriutvikling, og trer ut under behandlingen av habilitet. Etter en vurdering mot 
Forvaltningslovens § 6 erklæres Jørn Cato Angell enstemmig habil.  
 
Habilitetsvurdering av Peder André Amundsen (KRF/KP). Amundsen var vara til styret til 
Skjervøy Fiskeriutvikling, og trer ut under behandlingen av habilitet. Etter en vurdering mot 
Forvaltningslovens § 6 erklæres Peder André Amundsen enstemmig habil.  
 
Habilitetsvurdering av Dag Hugo Lorentzen(SP). Lorentzen satt i styret til Skjervøy 
Fiskeriutvikling. Representanten fratrer under vurderingen av habilitet. Dag Hugo Lorentzen 
erklæres etter forvaltningsloven § 6e, enstemmig inhabil og trer ut under behandlingen avsaken.  
 
Valg av setteordfører: 
Forslag fremmet av Pål Schreiner Mathiesen(SV): 
Peder André Amundsen(KRF/KP) velges til setteordfører. 
 
Valg av settevaraordfører: 
Forslag fremmet av Pål Schreiner Mathiesen(SV): 
Øystein Skallebø(AP) velges til settevaraordfører. 
 
Votering setteordfører/settevaraordfører: 
Valg av setteordfører: 

 Peder André Amundsen(KRF/KP) enstemmig valgt.  
 
Valg av settevaraordfører: 

 Øystein Skallebø(AP), enstemmig valgt. 
 
 
Forslag til vedtak fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

1. Kommunestyret godkjenner på bakgrunn av vedlagte befaringsrapport og informasjon 
fra styret at punkt 3 i vedtaket i kommunestyresak 52/15 er gjennomført og at punktet 
kvitteres ut. 

2. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for 
parikurs som utgjør kroner 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i Årvikbruket 
AS i tråd med forkjøpsretten i leieavtalen av 11.01.2006. 

3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse 
med overtakelsen bekrefte innløsing av dagens lån i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.  

4. Dersom Årvikbruket AS i benytter seg av forkjøpsretten innen 31.12.18 legges 
Årvikbruket Eiendom AS ut for salg i det frie markedet og de samme betingelser gjelder 
for kjøpesum og låneinnfrielse.  

 
Forslag fremmet av Thor Helge Nygaard(SP) på vegne av Senterpartiet: 

1. Det kan stilles spørsmål om verdien i en rapport, 10 år etter pålegget som rapporten 
omhandler er gitt. Kommunestyret tar til etterretning vedlagte befaringsrapport og 
informasjon fra styret i forhold til punkt 3 i vedtaket i kommunestyresak 52/15. Anlegget 
er i dag å anse som godkjent.  

2. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for 
parikurs som utgjør kroner 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i Årvikbruket 
AS i tråd med forkjøpsretten i leieavtalen av 11.01.2006. 



3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse 
med overtakelsen bekrefte innløsing av dagens lån i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.  

4. Dersom Årvikbruket AS ikke benytter seg at forkjøpsretten legges Årvikbruket Eiendom 
AS ut for salg i det frie markedet og de samme betingelser gjelder for kjøpesum og 
låneinnfrielse. 

 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av Fremskrittspartiet. 

1. Kommunestyret kan ikke se at styret i Årvikbruket eiendom AS har gjort et seriøst 
forsøk på å oppfylle vedtaket i kommunestyresak 52/15. i saksfremlegget til 
kontrollutvalget fra oktober 2015 konkluderes det med at Årvikbruket Eiendom ikke kan 
redegjøre for 3.115.00,- på en tilfredsstillende måte. Kommunestyret ber på denne 
bakgrunn at styret legger frem dokumentasjon på bruk av tilskuddsmidler etter 1/1 2016. 
Eventuelt restbeløp som ikke kan dokumenteres brukt til utbedringer tilbakebetales til 
Skjervøy kommune. 

2. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for 
parikurs som utgjør kroner 100 000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i Årvikbruket 
As i tråd med forkjøpsretten i leieavtalen av 11.01.2006. 

3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse 
med overtakelsen bekrefte innløsing av dagens lån i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.  

4. Dersom Årvikbruket AS ikke benytter seg at forkjøpsretten legges Årvikbruket Eiendom 
AS ut for salg i det frie markedet. Det gis frist til 31.12.18 på å benytte seg av 
forkjøpsrett.  

 
Forslag til nytt punkt 4 fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av kommunestyret: 

4. Dersom Årvikbruket AS i benytter seg av forkjøpsretten innen 31.12.18 legges 
Årvikbruket Eiendom AS ut for salg i det frie markedet og de samme betingelser gjelder 
for kjøpesum og låneinnfrielse.  

 
 
Protokolltilførsel fremmet av Thor Helge Nygaard(SP) på vegne av Senterpartiet: 
Saken om tilskuddet fra Skjervøy Fiskeriutvikling er godt kjent. Årvikbruket Eiendom AS fikk 
midler til utbedring på Årvikbruket, kr 4 812 000 og valgte å overføre disse til driftsselskapet 
Årvikbruket AS. Slik at disse kunne foreta utbedringene, - Hvor ifølge kontrollrapport av 
09.10.2015 konkluderer med at kr 3 115 000 ikke kunne gjøres rede for.  
 
Votering: 
Punkt 1: Forslaget fremmet av Vidar Langeland(FRP)  

 Forslaget falt mot 4 stemmer. 
 

Punkt 1: Forslaget fremmet av Thor Helge Nygaard (SP)  
 Forslaget falt mot 3 stemmer. 

 
Punkt 1: Rådmannens innstilling: 

 Vedtatt mot 7 stemmer.  
 
Punkt 2: Rådmannens innstilling: 

 Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 3: Rådmannens innstilling: 



 Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4: Fellesforslaget fra kommunestyret mot rådmannens innstilling: 

 Forslaget fra kommunestyret, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner på bakgrunn av vedlagte befaringsrapport og informasjon 

fra styret at punkt 3 i vedtaket i kommunestyresak 52/15 er gjennomført og at punktet 
kvitteres ut. 

2. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for parikurs 
som utgjør kroner 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i Årvikbruket AS i tråd 
med forkjøpsretten i leieavtalen av 11.01.2006. 

3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse med 
overtakelsen bekrefte innløsing av dagens lån i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.  

4. Dersom Årvikbruket AS ikke benytter seg at forkjøpsretten legges Årvikbruket Eiendom 
AS ut for salg i det frie markedet. Det gis frist til 31.12.18 på å benytte seg av 
forkjøpsrett.  

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret godkjenner på bakgrunn av vedlagte befaringsrapport og informasjon 

fra styret at punkt 3 i vedtaket i kommunestyresak 52/15 er gjennomført og at punktet 
kvitteres ut. 

2. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for 
parikurs som utgjør kroner 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i Årvikbruket 
AS i tråd med forkjøpsretten i leieavtalen av 11.01.2006. 

3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse 
med overtakelsen bekrefte innløsing av dagens lån i Kommunalbanken, slik at den 
kommunale garantien opphører.  

4. Dersom Årvikbruket AS ikke benytter seg at forkjøpsretten legges Årvikbruket Eiendom 
AS ut for salg i det frie markedet og de samme betingelser gjelder for kjøpesum og 
låneinnfrielse. 

 

PS 5/18 Justering marginavsetning skatt 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Marginavsetningen i skatteregnskapet for Skjervøy kommune settes ned fra 16 % til 14 % for 
regnskapsåret 2018.  
 

Rådmannens innstilling 
Marginavsetningen i skatteregnskapet for Skjervøy kommune settes ned fra 16 % til 14 % for 
regnskapsåret 2018.  



PS 6/18 Godkjenning av prosjektregnskapet for renovering av Kiilgården 
2015/97 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner det fremlagte regnskapet på prosjekt  
«Renovering av Kiilgården.» 
 

Rådmannens innstilling: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner det fremlagte regnskapet på prosjekt  
«Renovering av Kiilgården.» 
 

PS 7/18 Sluttregnskap industriområde på Kollagerneset 2015/1443 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for industriområde på Kollagerneset.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for industriområde på Kollagerneset.  
 
 

PS 8/18 Utbygging kjøkken Helsesenteret. 2017/103 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP: 
Utbygging av kjøkken utsettes. 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP: 
Skjervøy kommune har behov for flere institusjonsplasser for å møte eldrebølgen. 
Kommunestyret ber administrasjonen gjenoppta utredning og planlegging av utbyggelsen av 
institusjonsplasser på Skjervøy helsesenter. Utbygging av kjøkken legges inn som en del av 
utbyggingen av ny demensavdeling. 
 
Votering utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland(FRP): 

- Utsettelsesforslaget falt mot 5 stemmer.  



 
Votering formannskapets innstilling mot forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
Fremlagt kostnadsoverslag med plan og fasadetegninger over nytt kjøkken på Helsesenteret 
godkjennes.  Kr. 6.700.000,. eks. mva. søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for 2019-2022 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP: 
Utbygging av kjøkken utsettes, Skjervøy kommune har behov for flere institusjonsplasser for å 
møte eldrebølgen. Kommunestyret ber administrasjonen gjenoppta utredning og planlegging av 
utbyggelsen av institusjonsplasser på Skjervøy helsesenter. Utbygging av kjøkken legges inn 
som en del av utbyggingen av ny demensavdeling.  
 
Votering utsettelsesforslag: 

- Utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer.  
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Fremlagt kostnadsoverslag med plan og fasadetegninger over nytt kjøkken på Helsesenteret 
godkjennes.  Kr. 6.700.000,. eks. mva. søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for 2019-2022 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Fremlagt kostnadsoverslag med plan og fasadetegninger over nytt kjøkken på Helsesenteret 
godkjennes.  Kr. 6.700.000,. eks. mva. søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for 2019-2022 
 
 

PS 9/18 Ombygging av leilighet til å romme 2 leiligheter. 2018/2 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Formannskapets inntilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kostnadsoverslaget med plan og fasadetegninger godkjennes.  
Kostnaden stort kr. 367.000,- inkl. mva. innarbeides i investeringsbudsjettets for 2018-2022. 
 



Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kostnadsoverslaget med plan og fasadetegninger godkjennes.  
Kostnaden stort kr. 367.000,- inkl. mva. innarbeides i investeringsbudsjettets for 2018-2022. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Kostnadsoverslaget med plan og fasadetegninger godkjennes.  
Kostnaden stort kr. 367.000,- inkl. mva. innarbeides i investeringsbudsjettets for 2018-2022. 
 
 

PS 10/18 Båten Viljen 2017/227 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte at i forhold til punkt 4 i innstillingen at det er dårlige muligheter for å 
innkreve kostnadene Skjervøy kommune har hatt i forhold til heving og oppbevaring av båten.  
Kostnadene for leie er pr. dags dato kr 490 000,-. Advokatutgiftene er på ca kr 40 000,-. 
 
Ved annonsering på hjemmeside, facebook og avis har det vært en del interessenter, per 14.mars 
2018 er det to aktuelle kjøpere.  
 
Angående sanering av båten: det er nå kommet to firma som ønsker å levere tilbud på båten. 
Fristen for sanering må derfor utvides. Det er forhandlet frem enighet om at Skjervøy kommune 
ikke betaler noe for oppbevaring av båten i mars 2018, men båten må bort snarest mulig.  
 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette sanering av båten Viljen innen 1.april 2018. 
 
2. Kommunen har blitt kontaktet av flere som ønsker å gi pris på saneringsjobben, 

kommunestyret ber rådmannen innhente pris fra flere aktører.  
 
3. Kostnadene til sanering inntil kr 400 0000,- eks. mva. dekkes inn ved bruk av 

fondsmidler på ansvarsområdet 681 havneforvaltning.  
 
4. Kommunestyret bed rådmannen vurdere å iverksette utleggsforretning i forbindelse med 

kostnadene kommunen har hatt med båten Viljen. Rådmannen rapporterer til 
formannskapet hva konklusjonen blir.  

 
Votering:  
Formannskapets innstilling mot forslaget fremmet av Øystein Skallebø(AP): 



- Forslaget fremmet av Øystein Skallebø(AP), enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette sanering av båten Viljen innen 1.april 2018. 
 
2. Kommunen har blitt kontaktet av flere som ønsker å gi pris på saneringsjobben, 

kommunestyret ber rådmannen innhente pris fra flere aktører.  
 
3. Kostnadene til sanering inntil kr 400 0000,- eks. mva. dekkes inn ved bruk av 

fondsmidler på ansvarsområdet 681 havneforvaltning.  
 
4. Kommunestyret bed rådmannen vurdere å iverksette utleggsforretning i forbindelse med 

kostnadene kommunen har hatt med båten Viljen. Rådmannen rapporterer til 
formannskapet hva konklusjonen blir.  

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av formannskapet: 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
1. Båten Viljen gis bort (selges til høystbydende) innen mandag 12.03.18 kl,12.00.  
 
2. Dersom ingen kjøper/vil ha båten Viljen innen mandag 12.03.18 kl.12.00. saneres denne.  
 
3. Kostnadene til sanering stort kr. 374.500,- eks mva. dekkes inn ved bruk av fondsmidler 

på ansvarsområde 681 (havneforvaltning).  
 
4. Det iverksettes innkreving av kostnader/utlegg (utleggsforretning) som Skjervøy 

kommune har hatt i forbindelse med denne båten. Utleggsforretning igangsettes ikke 
dersom det ikke er noe å hente i boet eller båt eid i dag. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Øystein Skallebø(AP) 
- Forslaget fremmet av Øystein Skallebø(AP), enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
1. Båten Viljen gis bort (selges til høystbydende) innen mandag 12.03.18 kl,12.00.  
 
2. Dersom ingen kjøper/vil ha båten Viljen innen mandag 12.03.18 kl.12.00. saneres denne.  
 
3. Kostnadene til sanering stort kr. 374.500,- eks mva. dekkes inn ved bruk av fondsmidler 

på ansvarsområde 681 (havneforvaltning).  
 
4. Det iverksettes innkreving av kostnader/utlegg (utleggsforretning) som Skjervøy 

kommune har hatt i forbindelse med denne båten. Utleggsforretning igangsettes ikke 
dersom det ikke er noe å hente i boet eller båt eid i dag. 



 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
Båten Viljen gis bort (selges til høystbydende) innen mandag 26.03.18 kl,12.00.  
Dersom ingen kjøper/vil ha båten Viljen innen mandag 26.03.18 kl.12.00. saneres denne.  
Kostnadene til sanering stort kr. 374.500,- eks mva. dekkes inn ved bruk av fondsmidler på 
ansvarsområde 681 (havneforvaltning).  
Det iverksettes innkreving av kostnader/utlegg (utleggsforretning) som Skjervøy kommune har 
hatt i forbindelse med denne båten. Utleggsforretning igangsettes ikke dersom det ikke er noe å 
hente i boet eller båt eid i dag.  
 
  



PS 11/18 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Interpellasjon ang. psykiatritjenesten i Skjervøy fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av 
SV: 
 
Spørsmål: 

1. Hva slags organisering drøftes iverksatt for brukerne og de ansatte i psykiatriboligene? 
2. De ansatte i ROP-tjenesten er bekymret for at tilbudet til de dårligst fungerende psykisk 

syke skal bli dårligere. Fjernes noe av tjenesten de har i dag? 
3. Blir tiltakene i vedtatte planer dekket opp i den nye organiseringen? 

 
Helse- og omsorgssjefen svarte: 
1. ROP – tjenesten deles opp ved at vi tar 2,5 stilling på dagtid til å jobbe mot utebrukerne. 
De resterende 7 stillingene inne i omsorgsboligen overføres til hjemmetjenesten gjennom en 
felles turnus. 
 
2. Omsorgsboligen vil gå inn under hjemmetjenesten. Brukerne vil få den helsehjelpa dem har 
krav på akkurat sånn som i dag. 
 
På samme måte som alle brukerne av hjemmetjenesten også får den hjelpa dem har krav på. 
Hjemmetjenesten gir også både somatisk og psykisk helsehjelp.  
Det som er viktig for Skjervøy kommune er at de som trenger hjelp får hjelp uavhengig av 
diagnoser.  
 
Kommunen har nedsatt ei arbeidsgruppe som jobber sammen. Fra ROP- tjenesten er det 
verneombud, tillitsvalgt i sykepleieforbundet og fagforbundet representert i gruppa.  
Fra hjemmetjenesten er sykepleier og hjelpepleier med lang ansiennitet samt verneombud 
representert.  
 
I tillegg er virksomhetsleder for hjemmetjenesten, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og helse- 
og omsorgssjef med. 
 
Det er avtalt og avholdes ukentlige møter.  
Målet er en samlet tjeneste og vi ser på felles turnus slik at brukerne inne i ROP og ellers i 
hjemmetjenesten blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.  
I alle omsorgsboliger i Skjervøy kommune bor de sykeste pasientene vi har, og alle blir ivaretatt 
på en god måte. Det skal vi også fortsette med i ROP-tjenesten og i andre omsorgsboliger. 
 
3. Dette er ikke en omorganisering med en nedbemanning som mål, men en omorganisering for 
å kunne jobbe på en litt annen måte med et bredere mannskap. 
Om interpellanten sikter til plan for psykisk helsearbeid i Skjervøy kommune er svaret ja. 

Vedtak: 
Interpellasjonene anses enstemmig som besvart. 
 



PS 12/18 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2018  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 1/18 Avfallsplan for Skjervøy er godkjent 2017/265 

RS 2/18 Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved 
opphold i sykehus 2016/565 

RS 3/18 Samarbeidsavtale om tilsetting av Lege i spesialisering del 1 2016/565 

RS 4/18 Tjenesteavtale nr. 4 - Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp 2016/565 

RS 5/18 Årsmelding skolgbruk i Nord-Troms 2017 2018/47 

RS 6/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.02.18 2015/65 

RS 7/18 Høringsinnspill - forslag til ny distriktsindeks 2016/108 

RS 8/18 Nei til sammenslåing av NAV-kontor 2015/556 

RS 9/18 Uttalelse fra årsmøte i Skjervøy SV den 31.01.2018 2015/556 

RS 10/18 Sv tar kampen mot arbeidskriminalitet 2015/556 

RS 11/18 Sv tar kampen mot privatisering 2015/556 


