
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 13.10.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:25

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKSP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Dag-Hugo Lorentzen Ingrid Lønhaug SKSP

Merknader til innkallingen: ingen – innkallingen godkjennes og møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Mona Jørgensen (H) vil stille et spørsmål (senere trukket)
- Ørjan Albrigtsen (KP) vil ta opp høringen angående bussforbindelse på Arnøya
- Leif-Peder Jørgensen (SP) ber om oppdatering på reguleringsplan Sandøra
- Einar Lauritzen ber om redegjørelse for statsbudsjettets konsekvenser for Skjervøy
- Kjell-Ove Lehne ber formannskapet drøfte ang hvor man ønsker parkeringsplass 

vogntog – gjøres ifm RS 84/14
- Med merknader – sakslista godkjent

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef
Espen Li Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær 



Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Dag Hugo Lorentzen Mona Jørgensen



Statsbudsjettet 2015 (spørsmål fra Einar Lauritzen (AP)) 
- Rådmannen og økonomisjef orienterte i saken

Høring bussforbindelse Arnøya ( spørsmål fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Ordføreren svarte at han vil skrive en høringsuttalelse hvor vi krever å beholde dagens 

tilbud

Status Sandøra: (spørsmål fra Leif-Peder Jørgensen (SP))
- Kjell-Ove Lehne orienterte i saken

o Vi er i dialog med utbygger mtp å flytte planlagte bygninger noe for å unngå 
arkeologiske utgravinger

o Hvis vi unngår utgravinger kan planen legges frem for førstegangsbehandling før 
årsskiftet

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

83/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3223

84/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms 2014/3225

85/14 Sentraladministrasjonens budsjettregulering høst 
2014

2014/3312

86/14 Økonomirapportering høsten 2014, teknisk etat 2014/1714

87/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
Kultur og undervisningsetaten -  september 2015

2014/42

88/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
helse- og omsorgsetaten høsten 2014

2014/81

89/14 Balansering av økonomirapportering høst 2014 2013/3864

90/14 Investeringsrapport høst 2014 2013/3864

91/14 Søknad om utvidelse av akvakulturanlegget på 
"Hagebergan" til 3600 tonn

2010/5201

92/14 Vorterøy; klage på faktura vedrørende 
renovasjonsgebyr gnr 47 bnr 31

2014/1064

93/14 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for 
oppføring av anneks på eiendommen gnr 69 bnr 
801

2014/2174

94/14 Detaljregulering- Hamnnes hyttefelt og 
turistanlegg (Angel´s Guesthouse gnr 67 bnr 15)-

2011/782



Førsteganghsbehandlingi Skjervøy Kommune

96/14 Opparbeidelse av lekeplass ihht. reguleringsplan 
Ratamajorda

2014/3314

95/14 Referatsaker

RS 82/14 BØP-rapport # 5, oktober 014 2014/1641

RS 83/14 Resultat fra tilsyn i barnehagene 2014 -  
Eidekroken-, Vågen-, og Ørneveien 
Naturbarnehage

2014/3243

RS 84/14 Møtenotat Mørenot Lerøy endelig versjon 2014/2208

RS 85/14 Oppsummering etter møte ang ledelse N-T vgs 2012/30

RS 86/14 Nordveien 39: Søknad om fasadeendring 
bestående av tak over eksisterende inngangsparti, 
nytt vindu og utbedring av avkjørsel samt 
påkobling av drens på eksisterende kloakkledning 
gnr 69 bnr 749.

2014/2935

RS 87/14 Mellomveien 26: søknad om fasadeendring, 
utflytting av vegg gnr 69 bnr 575

2014/3092

RS 88/14 Trolltind: søknad om oppføring av automatisk 
værstasjon Metrologisk institutt gnr - bnr - ukjent.

2014/2275

RS 89/14 Alfheimveien 6. opphør av ansvarsrett, søknad 
om ansvarsrett gnr 69 bnr 816

2012/4123

RS 90/14 Severin Steffesensvei 11: søknad om 
fasadeendring gnr 69 bnr 424

2014/2727

RS 91/14 Nybrotveien 3: søknad om fasadeendring gnr 64 
bnr 138

2014/2936

RS 92/14 Deling av eiendommen 60/3 i Akkarvik 2014/2271

RS 93/14 Lars Hallensvei 10: søknad om oppføring av 
tilbygg gnr 69 bnr 209

2014/3150

RS 94/14 Søknad om oppføring av skiskytterbu gnr 69 bnr 
1 fnr 595

2014/3207



83/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms

Rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.

2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapa i de andre Nord-Troms-

kommunene.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i saken.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

84/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms

Rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy kommune skal fra og med 1.1.2015 inngå i et formalisert interkommunalt 
samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

2. Samarbeidet omfatter følgende stillinger: Brannsjef, forebyggende tjenester, tilsyn og 
feiertjenester.

3. Leder for det lokale brannkorpset har rollen som leder beredskap i hver enkelt kommune.   

4. Skjervøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til sammen med rådmenn i de øvrige 
samarbeidskommunene å utarbeide forslag til felles feierforskrift.  Forslaget oversendes 
til politisk avgjørelse og forutsettes iverksatt fra og med 1.1. 2015.



5. Skjervøy kommunestyre godkjenner «Avtale om brannvernsamarbeid» slik den 
foreligger. 

6. Skjervøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til i samarbeid med de øvrige rådmenn i 
samarbeidet å planlegge, gjennomføre iverksetting av samarbeidsavtalen, herunder å 
beslutte i spørsmål om rekruttering, lokalisering mv.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

85/14 Sentraladministrasjonens budsjettregulering høst 2014

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende innstilling: Formannskapet ber kommunestyret ta
framlagte økonomirapport til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

86/14 Økonomirapportering høsten 2014, teknisk etat

Teknisk sjef innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

87/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for Kultur og 
undervisningsetaten -  september 2015

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør flg vedtak:



Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning 
for de behov som kommer frem i skjema 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

88/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og omsorgsetaten 
høsten 2014

Helse- og omsorgssjefens innstilling

Formannskapet tar fremlagte økonomirapportering til etterretning og ber om at kommunestyret finner 
dekning for de behov som fremkommer på skjema 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



89/14 Balansering av økonomirapportering høst 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema
datert 2
2. Kommunestyret godkjenner rammeøkning til etatene i tråd med vedlegg og oppdatert 
budsjettskjema 1A
3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med fremlagte oversikt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Administrativ endring: 
- Punkt 1: …skjema 2 datert 1.10.2014.

Vedtak:

Med administrativ endring: innstillingen enstemmig bifalt. 

90/14 Investeringsrapport høst 2014

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med
budsjettskjema datert 03.10.14

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

91/14 Søknad om utvidelse av akvakulturanlegget på "Hagebergan" til 3600 
tonn

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken finner Skjervøy kommune å kunne
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse til 3600 tonn (MTB)  på lokaliteten
”Hagabergan” i Skjervøy kommune.



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

92/14 Vorterøy; klage på faktura vedrørende renovasjonsgebyr gnr 47 bnr 31

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms § 2 avslås
søknaden til Odd A Olsen om fritak for renovasjon for eiendom gnr 53 bnr 17.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

93/14 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av anneks på 
eiendommen gnr 69 bnr 801

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plan- og bygningslovens 
§ 1-8, samt kommuneplanens arealdel, LNF-sone 1 for oppføring av anneks på gnr 69 bnr 801 
på Langøra.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Mona Jørgensen byggetillatelse for oppføring 
av anneks på gnr 69 bnr 801.

Med hjemmel i forskrift om byggesak § 6.8 gis Mona Jørgensen ansvarsrett som selvbygger i 
kategorien SØK, PRO, UTF i tiltaksklasse 1. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Mona Jørgensen (H) erklærte seg inhabil (part i saken) og fratrådte i saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



94/14 Detaljregulering- Hamnnes hyttefelt og turistanlegg (Angel´s 
Guesthouse gnr 67 bnr 15)- Førsteganghsbehandlingi Skjervøy Kommune

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til
reguleringsplan for nytt hyttefelt og turistanlegg på Hamnnes i Nikkeby (gnr 67 bnr 15) 
bestående av plankart datert 20.05.14 og bestemmelser, disse sist revidert hhv. 12.06.14 legges 
ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Einar Lauritzen (AP) ba om å få sin habilitet vurdert (sønnen er arving til eiendom hvorfra det er 
klaget i saken).

Vedtak:

Votering over habilitet:
- Einar Lauritzen (AP) enstemmig erklært habil

Innstillingen enstemmig bifalt. 

96/14 Opparbeidelse av lekeplass ihht. reguleringsplan Ratamajorda

Teknisk sjef innstilling

Skjervøy kommune igangsetter prosessen for opparbeidelse av lekeareal og da i samsvar med 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ratamajorda punkt 1.3 Lekeplass: Arealet for felles 
lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.  
Subsidiert 
Ihht plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges midlertidig bygge og delingsforbud for tiltak som 
omfattes av reguleringsplan Ratamajorda. Dette i påvente av omregulering av reguleringsplan 
Ratamajorda som skal kunne inneholde omsorgsboliger.    

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Del to av innstillingen, fra «Subsidiært» og hele avsnittet slettes 

Fellesforslag: 
- etter «…lekeplass» tilføyes «benevnt i reguleringsplanen som LF1-område»
- hele setningen: Arealet for felles lekeplass, benevnt i reguleringsplanen som LF-

1område, kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.



Vedtak:

Forslaget fra Ørjan Albrigtsen og fellesforslaget enstemmig vedtatt

95/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Ad RS 84/14
Fellesforslag: 
Formannskapet ber ordføreren ilag med arbeidsgruppa (Øystein S, Vidar L og rådmannen) gå i 
dialog med partene med tanke på å finne en langsiktig løsning for arealdisponering av ytre 
havn. 

Ad RS 86/14
Leif-Peder Jørgensen (SP) erklærte seg inhabil (familieforhold) og fratrådte i saken. 

Ad RS 91/14 
- Ørjan Albrigtsen (KP) erklærte seg inhabil (familieforhold) og fratrådte i saken. 

Ad RS 92/14
- Leif-Peder Jørgensen (SP) erklærte seg inhabil (inhabil tidligere i samme sak) og 

fratrådte i saken. 

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet.



RS 82/14 BØP-rapport # 5, oktober 014 2014/1641

RS 83/14 Resultat fra tilsyn i barnehagene 2014 -  Eidekroken-, Vågen-, og 
Ørneveien Naturbarnehage 2014/3243

RS 84/14 Møtenotat Mørenot Lerøy endelig versjon 2014/2208

RS 85/14 Oppsummering etter møte ang ledelse N-T vgs 2012/30

RS 86/14 Nordveien 39: Søknad om fasadeendring bestående av tak over 
eksisterende inngangsparti, nytt vindu og utbedring av avkjørsel samt 
påkobling av drens på eksisterende kloakkledning gnr 69 bnr 749. 2014/2935

RS 87/14 Mellomveien 26: søknad om fasadeendring, utflytting av vegg gnr 
69 bnr 575 2014/3092

RS 88/14 Trolltind: søknad om oppføring av automatisk værstasjon 
Metrologisk institutt gnr - bnr - ukjent. 2014/2275

RS 89/14 Alfheimveien 6. opphør av ansvarsrett, søknad om ansvarsrett gnr 
69 bnr 816 2012/4123

RS 90/14 Severin Steffesensvei 11: søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 424 
2014/2727

RS 91/14 Nybrotveien 3: søknad om fasadeendring gnr 64 bnr 138 2014/2936

RS 92/14 Deling av eiendommen 60/3 i Akkarvik 2014/2271

RS 93/14 Lars Hallensvei 10: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 209 
2014/3150

RS 94/14 Søknad om oppføring av skiskytterbu gnr 69 bnr 1 fnr 595 
2014/3207


