
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 17.12.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 20:10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKSP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Ingrid Lønhaug Varaordfører SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kjell Arne Sørensen (permisjon 
fra kl 19, før sak 72 og 74)

MEDL SKKP

Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Kurt Michalsen (permisjon fra 
kl 1530, etter sak 62)

MEDL SKKP

Mona Jørgensen MEDL SKH
Geir Helgesen MEDL SKH
Øystein Skallebø MEDL SKAP
Irene Toresen MEDL SKAP
Vidar Langeland MEDL SKFRP
Peder Andre Amundsen MEDL Uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Roger Johansen MEDL SKKRF
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP
Jørn Cato Angell MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Helge Andersen Roger Johansen SKKRP
Aksel Jørgensen Ørjan Pedersen SKH
Robert Hansen Einar Lauritzen SKAP
Hanne N. Høgstad Dag Hugo Lorentzen SKSP
Paul Stabell Jørn Cato Angell SKFRP

Merknader til innkallingen: 
- Mona Jørgensen (H) spør ordføreren om innbyggernes spørretime, om hvorfor 

ordningen ikke brukes
- Aksel Jørgensen (H) ber ordføreren ta opp med representanter som melder forfall til 

hvert møte om grunnlag for forfall og plikt til å møte som folkevalgt



- Med merknader, innkallingen godkjent

Merknader til sakslista: 
- Sak 66, kystsoneplanen tas etter kl 1400 når saksbehandler er på plass

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 Kari-Ann Olaisen Øystein Skallebø



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 58/14 Økonomirapport desember 2014 2013/3864

PS 59/14 Investeringsrapport desember 2014 2013/3864

PS 60/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 2014/2845

PS 61/14 Korrigering av tidligere vedtak 
anskaffelsesreglement

2014/3474

PS 62/14 Utestående fordringer - en statusrapport 2013/3864

PS 63/14 Møtedatoer 2014 2014/3881

PS 64/14 Rullering av ruspolitisk plan 2015-2019 2013/4123

PS 65/14 Etablering av utleieboliger for bruk til 
vanskeligstilte.

2014/3791

PS 66/14 Politisk behandling: Interkommunal kystsoneplan 2012/4516

PS 67/14 Kommunalt reglement for salg av eiendom 2014/114

PS 68/14 Politisk behandling: Trygg og tilgjengelig 2013/839

PS 69/14 Revidering av kommuneplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2012 - 2015,Skjervøy 
kommune

2013/3667

PS 70/14 Godkjenning av politivedtekter for Skjervøy 
kommune

2013/1467

PS 71/14 Snøscooterløype mellom Årviksand og Nord-
Rekvika

2011/984

PS 72/14 Interpellasjoner 17.12.2014 2012/502

PS 73/14 Oppnevne mandat til å se på flere 
barnehageplasser i kommunen.

2014/3243

PS 74/14 Referatsaker

RS 20/14 3-årig årsplan DKS 2012/4637

RS 21/14 UTSKRIFT FRA MØTE NORD-TROMS 
REGIONRÅD 2. SEPTEMBER 2014

2014/548

RS 22/14 UTSKRIFT FRA MØTE NORD-TROMS 
REGIONRÅD 20.-21. OKTOBER 2014

2014/548

RS 23/14 Ang uteservering Ocean Bar 2014/1480

PS 75/14 Sak til behandling i kommunestyret - reglement 
for salg av eiendom

2014/114



PS 58/14 Økonomirapport desember 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar endringer i tråd med 
budsjettskjema 1A datert 08.12.14

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 59/14 Investeringsrapport desember 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med
budsjettskjema 2A datert 05.12.14

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Administrativ endring: 
- Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning…

Endringsforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Ang 521 renseanlegg: kr 650 000,- finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

Vedtak:

Innstillingen – med endringsforslaget – enstemmig vedtatt. 

PS 60/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2015 og 
økonomiplan for 2015 - 2018:

1. Drift
1.1 Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B



1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Terminer for 
utskriving blir slik:

Februar Eiendomsskatt for 1. Halvår
April Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak 

1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 
millioner i 2015.

1.9 Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1.

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 
2B

2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og 
gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med 
forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere 
denne myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene 
kan videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet 
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse 
av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter.



Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på
oppbygging av buffer for framtida

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Forslag fra Kp, SV, SP og Krf – ved Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Talldelen i eget vedlegg
- Tekstdelen: 

Forslag til endring i budsjett og økonomiplan 2015 – 2018 fra Kystpartiet, Sosialistisk 
venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti 2015 – 2018.
12) Havn og næring.
Beskrivelse Det opprettes en 100 % stilling som maritim utviklingssjef. Fokus skal være på å 

utvikle havn, maritime og marine næringer og dekkes 50 % over havn. Den som 
ansettes skal inneha rollen som havnesjef. Målet er å styrke Skjervøy som 
fiskerikommune og sjømathovedstad. Næringsutvalget gir innspill i forhold til 
arbeidsoppgaver stillingen skal inneha. Ansettelse fra 1.august.

Konsekvens Økt fokus på næringsetablering og styrking av kommunens rolle som 
samfunnsutvikler. Videreutvikle kommunen og styrke Skjervøy som 
fiskerikommune og sjømathovedstad. 

Økonomi Økte utgifter med 150.000,- i 2015, 275.000,- alle andre år i perioden.

13) Økt vedlikehold av veglys.
Beskrivelse Det er stort behov for investering i nye linjer og stolper til veglysnettet.
Konsekvens Veglysnettet fungerer. Trivselen øker både i by og tettsted når folk får lys i 

veglysene.
Økonomi Økt utgift på 250.000,- i 2015 og 250.000,- i 2016.

14) Støtte til bygdeskolene (kulturhus) i distriktet
Beskrivelse De nedlagte skolene på Lauksletta og på Nikkeby har fungert som kulturhus for 

disse to bygdene over år. Kommunen har vært gitt økonomisk støtte til dette 
tiltaket. I en innsparingsprosess ble det bestemt at en skulle undersøke om bygdene 
kunne betale en egenandel. Det viser seg å være vanskelig.

Konsekvens Økt trivsel i bygdene ved å ha et samlingspunkt hvor fellesaktiviteter kan 
arrangeres.

Økonomi Økte utgifter i 2016 på 100.000,-, 2017 på 100.000,- og i 2018 på kr.100.000,-.

15) Økt rammetimetall til undervisning.
Beskrivelse Skolene mister mange rammetimer ved at elevtallet synker, og klasser slås 

sammen. Klassene blir store, og det blir liten tid til hver enkelt elev. Det blir 
også for få delingstimer.

Konsekvens Økt rammetimetall betyr at klasser kan opprettholdes (flere delingstimer). Det 
blir mer hjelp til hver enkelt elev.

Økonomi Økte utgifter på 250 000,- i 2015 og kr.300.000,- i 2016

16) Søppelaksjoner og miljøsertifisering.
Beskrivelse Kommunen har god erfaring med søppelaksjoner. I kommuneplan for energi og 

klima i Nord-Troms er det en målsetting om å sertifisere 30 % av kommunens 
virksomheter innen 2014. Vi ligger langt etter målsettingen.

Konsekvens Det vil føre til økt kontroll med forbruk, økt gjenvinning og et kollektivt løft 
om klimasamarbeidet.

Økonomi Økte utgifter i 2015 med 30.000,- og i 2016 med 30.000,-



17) Økt støtte til SMISO
Beskrivelse Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) søker hvert år om 

støtte fra kommunene til sin virksomhet. De driver opplysningsarbeid i 
kommunene og hjelper personer fra hele regionen vår med veiledning og hjelp 
ved overgrep.

Konsekvens SMISO får en mer forutsigelig økonomi. Penger fra kommunene gir tilskudd 
fra andre offentlige organ. Senteret kan fortsette sin virksomhet.

Økonomi Økte utgifter i alle år på 5.000,-

18) Kantinedrift i ungdomsskolen på Skjervøy
Beskrivelse Skjervøy Ungdomsskole har kantinelokaler som er en viktig samlingsplass for 

alle elever. Det gis i dag et mattilbud fra det de begrensede økonomiske 
rammene tillater. Skolen ønsker å utvide tilbudet. 

Konsekvens En mulig modell for kantinedrift er to dager med frokost og en dag med lunsj 
pr. uke. En utvidelse av kantinedrifta vil bety at flere elever får mat før de 
starter skoledagen eller en god lunsj i løpet av dagen. Mat på skolen kan være 
bra for helsa, skape gode sosiale relasjoner og gi økte skoleprestasjoner.

Økonomi Økte utgifter på 40.000,- i alle år.

19) Mobile registreringsenheter.
Beskrivelse Kommunen kjøper inn nettbrett til hjemmetjenesten, slik at personalet kan lese 

og skrive inn i journalene når de besøker brukerne. De trenger ikke dra tilbake 
til kontoret for å rapportere.

Konsekvens En oppnår en mer sikker og mer effektiv tjeneste
Økonomi Økte utgifter i 2015 på 50.000,-

20) Utbytte fra Ymber.
Beskrivelse Ymber betaler ut utbytte til sine eierkommuner.
Konsekvens Kommunen styrker sitt budsjett
Økonomi Økte inntekter i alle år på 500 000,- i alle år i perioden.

21) Overbudsjettert strøm
Beskrivelse Lav strømpris vil resultere i lavere utgifter.
Konsekvens Mer realistisk budsjett.
Økonomi Økt inntekt på 500.000,- i 2015, 500.000,- i 2016, 250.000,- i 2017 og 

250.000,- i 2018.

22) Økt ramme til ungdomsrådet.
Beskrivelse Ungdomsrådet i Skjervøy er veldig aktivt og har etter hvert tatt på seg mange 

oppgaver. De har jevnlige møter og viser et stort samfunnsengasjement.  De har 
fått støtte fra andre organer i perioden for å kunne gjennomføre oppgavene sine.

Konsekvens Ungdomsrådet kan blant annet videreføre en workshop med 
elevrådsrepresentantene i grunnskole og videregående skole. De kan delta på 
møter i regionen og skjøtte sine verv med et mer realistisk budsjett.

Økonomi Økt utgift med 10.000,- hvert år i perioden.

23) Økt 50% fagarbeider hjemmetjenesten
Beskrivelse I rådmanns forslag til budsjett og økonomiplan har innmelt behov på 160 % 

stilling til helsefagarbeiderstillinger i hjemmetjenesten blitt redusert med 
50%. Denne tilbakeføres i vårt forslag.

Konsekvens Behov for ekstra personell reduseres
Økonomi Økte utgifter hele perioden på kr. 268.000,- pr år

24) Egenandel flomlys idrettsanlegg



Beskrivelse Kommunestyret vedtok å betale kr. 357.000,- til flomlys idrettsanlegg SIK i 
2014, under forutsetning av at SIK fikk på plass forskuttering 2014, dette er 
ikke på plass og midlene utbetales ikke i 2014. mindre forbruk 2014, og 
tilføres 2015.

Økonomi Økt utgift 2015 kr. 357.000,-

25) Støtte klubbhus på skøytebanen
Beskrivelse Skøyteklubben har bygd nytt klubbhus, og ønsker støtte fra kommunen til 

dette, da hus og anlegg genererer stor aktivitet for barn og unge.
Konsekvens støtte fra kommunen genererer støtte fra spillemidler
Økonomi Økt utgift 2015 på kr. 20.000,-

26) Innsparing utbetaling av sosialhjelp
Beskrivelse I perioden fra 2010, da vi startet opp prosjekter innenfor rus og sosialhjelp, 

og fram til i dag har utgifter til sosialhjelp sunket med 2,3 mill.  
Konsekvens Gjennom prosjektsatsing og tett oppfølging av ungdom har kommunen greid 

å snu en negativ utvikling i forhold til høye utbetalinger av sosialhjelp. 
Økonomi Budsjett for sosialhjelp tas ned med 175.000,- i 2015 og 200.000,- årlig i 

resten av perioden.

27) Videreføring av rådgiver i 50 % stilling
Beskrivelse Skjervøy har de senere årene hatt store utfordringer i forhold til mange 

ungdommer som mottar sosial stønad. Kommunen har jobbet målrettet 
gjennom prosjekter og tverrfaglig samarbeid og fått til en samordning av 
tjenestetilbudet. Gjennom god ledelse av prosjektene har det resultert i ca 4 
mill i prosjektmidler og skjønnsmidler i en tre års periode.  Utgifter til 
sosialhjelp har sunket betraktelig. Det er nødvendig å ha en koordinator for å 
sikre at den positive utviklingen fortsetter.

Konsekvens 50 % stilling som rådgiver i forhold til forebyggende arbeid for barn og unge 
opprettholdes. Mye av arbeidet for å få til samordning og tverrfaglighet følges 
opp.

Økonomi Økt utgift med 275.000,- fra 2016 og årlig resten av perioden.

28) Redusert husleie
Beskrivelse Kystens kompetansesenter skal bygges om for å gjøre klar lokaler til utleie. 

Ombygginga vil ta litt lenger tid enn planlagt.
Konsekvens Senere oppstart av utleie.
Økonomi Redusert utgift 60.000,- i 2015

29) Brannutrykning
Beskrivelse Utrykning ved brann og brannøvelser er ikke tidligere budsjettet
Konsekvens Budsjettet blir mer realistisk.
Økonomi Økte utgifter i alle år på 200.000,-

30) Vaskeritjenester
Beskrivelse Vaskeritjenesten i kommunen ble privatisert i 2014. Kommunen er ikke 

fornøyd med tjenesten vi får og ønsker å si opp avtalen. Det er budsjettert 
innsparing i alle år med 120.000,-.

Konsekvens Privatiseringa av vaskeritjenesten er blitt dyrere enn antatt.
Økonomi Økt utgift på 205.000,- i alle år.

31) Riving av kai
Beskrivelse Riving av kai på fiskebruket finansieres av midler fra 

Fiskeriutviklingsfondet 
Konsekvens Ikke lånefinansieres
Økonomi Mindre utgifter i perioden kr. 530.000,-



Nye kulepunkt:
 Utleieboligene:
Beholde dagens boligmasse.
Bygge om fra store leiligheter til små.
Starte arbeidet med å renovere de byggene med lavest standard, det lages et 
kostnadsoverslag for minimum to boliger som legges fram for behandling innen 2015.
Tilrettelegge slik at private kan bygge nye leiligheter.

 Kommunestyret ønsker samferdsel satsing som tema og egen sak i det første møtet i 2015.

 Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens gebyrsatser for avløp til bedrifter som 
bruker mye vann, men der bare en mindre del går tilbake til kommunens kloakksystem. Det 
legges fram en sak for kommunestyret senest juni 2015. Den nye ordningen skal gjelde fra 
2015. Det utarbeides en ny kommunalforskrift for vann og avløp. Saken legges fram for 
kommunestyret senest høsten 2015.

 Budsjett og økonomirapportering (BØP) legges inn som ordinær sak til hvert 
formannskapsmøte

 Innspill fra barnas kommunestyre og ungdommens kommunestyre om bygging av en 
skateboardrampe utredes og forsøkes finansiert i løpet av 2015.

 Styrking av helsestasjonen med 80 % merkantil stilling bør vurderes videreført i 2016.

Forslag fra AP ved Øystein Skallebø
1. Støtter rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan.
2. Forutsetter utbytte fra Ymber i 2015 på kr 500 000,- Dette velger vi å bruke på: 

o Styrking av fagarbeider i hjemmetjenesten med 268 000,-
o Flomlys på idrettsbanen: 357 000,-
o Dette gir et forbruk på 625 000,- 125 000,- tas av budsjettert overskudd for 2015. 

Forslag fra H og Frp
- Talldelen i eget dokument
- Tekstdelen: Kommentarer til Høyre og Frp sitt alternative budsjett 2015-2018

Administrasjonen: 

Ordfører: Vi ønsker å redusere ordførergodtgjørelsen f.o.m. neste periode. Til kr. 
650.000,-  Det er ingen grunn til at godtgjørelsen til ordfører i en slik liten kommune skal 
ha høyere godtgjørelse enn ordførere i andre kommuner vi kan sammenligne oss med

Vi ønsker å ha en varaordfører som få lønn etter innsats, Varaordfører bør ikke ha fast 
lønn når vedkommende ikke fungerer som varaordfører.  I dag har vi 120% 
ordførerstilling. Helt uansvarlig når vi er i periode hvor vi må redusere på alle tjenester 
til befolkningen, og si opp en rekke arbeidstakere i kommunal sektor. 



Menighetsrådet har vi lagt inn et rammekutt på. Vi har sammenlignet Skjervøy med 
tilsvarende kommuner, herunder Lyngen. Og ser at nivået i Skjervøy er høyt, både i 
forhold til folketall og antall kirker og til avstander.

Administrasjonen: Reduksjon i administrasjonen med ytterligere en stilling i tillegg til 
Rådmannens forslag. Dette har sammenheng med at vi ønsker å modernisere og forenkle 
driften i kommunen. Enklere og mer oversiktlig drift der mer av lønnskostnadene går til 
tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon.

Kultur og undervisning
Skolen er en av kommunens kjerneoppgaver. Og barna skal være H og FrP 
satsingsområde i framtiden. Vi ønsker derfor:

- Å arbeide for å få inn idrettsskoleleder igjen
- Øke tilskudd til ungdomsrådet med kr. 10.000,-
- Øke rammetimer i skolen med 400.000,- pr år
- Øke skolens budsjett til undervisningsmateriell med kr. 200.000,- pr år
- Vi ønsker også å jobbe for å finne rom i budsjettet neste høst for å oppgradere/ 

ruste opp ungdomsskolen og evaluere sambruk/ omorganisering av kommunens 
skolebygninger

Teknisk
Vi har siden 2011 bedt om å få et grunnlag / utredning for å sette ut oppgaver som ikke 
er pålagt en kommune å drive. Herunder konkurranseutsetting av:

- Snøbrøyting
- Renhold
- Vaskeri: Dette er gjort. Men i og med at det hevdes at forventet effekt ikke er 

inntrådt, bør det lages en sak til formannskap, hvor det blant annet bør se på 
anbudsprosess og avtaler som er laget.

På tross av kommunestyrets forespørsler er det ikke laget en skikkelig utredning på 
konkurranseutsetting av brøyting. Vi konkurranseutsatt brøyting av hovedveiene. Denne 
brøytingen var mange misfornøyd med. Så har administrasjonen på eget tiltak utvidet 
anbudsgrunnlaget med strøing og fortau. I tillegg har en gått i gang med anskaffelse av 
ny hjullaster. Det normale var slik vi ser det å få en ny anbudsrunde på all brøyting og 
strøing, slik at også parkeringsplasser og innkjørsler ble satt ut. Dermed ville vi slippe 
investere i maskiner til denne jobben, og vi ville med naturlig avgang kunnet avvikle min 
to stillingshjemler.
Situasjonen i dag, etter rådmannens initiativ er at vi stedet har fått økte utgifter til 
brøyting og ikke spart en kommunal skattekrone på området, som var politikernes 
hensikt. Derfor ønsker vi å spare ved å

- ikke kjøpe hjullaster  kr. 208.000,- pr år
- privatisere all brøyting utgift på kr. 500.000,- pr år
- Og slik spare driftskostnader ved brøyting på kr. 386.000,- pr år
- I tillegg ønsker vi ikke investere i biler til bygg forvalter og vaktbiler til brann 

sparer kr. 85.000,- pr år

Vi ønsker å skille utleieboligene ut i eget boligselskap. 
-Inntekt på rundt 80 mill. går til nedbetaling av gjeld
- Tapt overskudd er beregnet til rundt kr. 3.089.000,- pr år. 

Alternativt / evt. i tillegg ønsker vi at innkreving av alle fordringer settes ut. Noe som 
sparer ytterligere administrasjon i kommunen. Jfr. Ovenfor.



-Universell utforming etter innspill fra eldreråd og funksjonshemmede råd:
- Setter av kr. 25.000,- pr år 

Eiendomsskatten er og forblir usosial og vi ønsker starte opp med redusering av denne

-Trapper opp med kr. 250.000,- pr år de neste fire år
- Grendehus gis bort.  Innsparing på kr. 50.000,-

Helse og Sosial
Vi ber innstendig om at kommunestyret støtter oss i å få en 50 % stilling som aktivitør. 
Noe som er svært viktig både for livskvalitet og for helsen til våre eldre

- årlig kostnad på 187.000,-
- Frivillighetssentral kr. 200.000,- pr år er et sterkt ønske for mange
- Rammeøkning til helse og sosial er sterkt nødvendig, økes med kr. 1,2 mill. Da er 

det særlig styrkning i utstyr og flere varme hender i hjemmetjenesten som anses 
som viktig å prioritere. 

Fond: se dette
Akkumulert frie fond, se dette 

Forslag om tilleggspunkt fra H og Frp
- Kommunestyret ber kontrollutvalget snarest foreta en full forvaltningsrevisjon av 

forvaltningsområdet vann og avløp

Vedtak:

Votering: 
- Rådmannens forslag støttet av 0 stemmer
- Arbeiderpartiets forslag støttet av 3 stemmer
- Forslaget fra H og Frp: støttet av 5 stemmer
- Flertallsgrupperinga: støttet av 11 stemmer og er vedtatt

Votering over nye kulepunktene i flertallsgrupperingas forslag. 
Nye kulepunkt (nummerering fortsetter fra rådmannens innstilling):
32. Utleieboligene:

 Beholde dagens boligmasse.
 Bygge om fra store leiligheter til små.
 Starte arbeidet med å renovere de byggene med lavest standard, det lages et 

kostnadsoverslag for minimum to boliger som legges fram for behandling innen 2015.
 Tilrettelegge slik at private kan bygge nye leiligheter.

 Vedtatt mot 5 stemmer

33. Samferdselssatsing som tema og egen sak i det første møtet i 2015.
 Enstemmig vedtatt

34. Gjennomgang av dagens gebyrsatser for avløp til bedrifter som bruker mye vann, men der bare 
en mindre del går tilbake til kommunens kloakksystem. Det legges fram en sak for 
kommunestyret senest juni 2015. Den nye ordningen skal gjelde fra 2015. Det utarbeides en ny 
kommunalforskrift for vann og avløp. Saken legges fram for kommunestyret senest høsten 
2015.

 Enstemmig vedtatt  



35. Budsjett og økonomirapportering (BØP) legges inn som ordinær sak til hvert formannskapsmøte
 Enstemmig vedtatt

36. Innspill fra barnas kommunestyre og ungdommens kommunestyre om bygging av en 
skateboardrampe utredes og forsøkes finansiert i løpet av 2015.

 Enstemmig vedtatt

37. Styrking av helsestasjonen med 80 % merkantil stilling bør vurderes videreført i 2016.
 Enstemmig vedtatt

Forslag fra H og Frp om forvaltningsrevisjon:
- Falt mot 5 stemmer

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av Kp, SV, SP og Krf
Forslag fra Vidar Langeland (Frp) på vegne av Frp og Høyre.

Forslagene lagt frem i egne dokument.

Vedtak:

Votering: 
- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme
- Flertallsgruppering støttet av 5 stemmer
- Frp og Høyre sitt forslag støttet av 1 stemme

PS 61/14 Korrigering av tidligere vedtak anskaffelsesreglement

Rådmannens innstilling

Grensen for enkeltkjøp settes til kroner 100.000

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 62/14 Utestående fordringer - en statusrapport

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar denne statusrapporten til etterretning



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Administrativ endring: 
- Det oppgitte beløpet for tap på kr 3 560 123,- for 2009 er feil, korrekt beløp er 120 123,-
- Det totale tapet for perioden er dermed på kr 5 290 674,-

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 63/14 Møtedatoer 2014

Rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskap 2. 2. 20. 1. 29.
Kommunestyret 16. 15.
AMU 12. 4.
Kontrollutvalg
Regionråd 27. 24. 28. 

(rep.skap)
23.

Juli August September Oktober November Desember
Formannskap 7. 12. 9. 30.
Kommunestyret 26. 14.
AMU 17. 26.
Kontrollutvalg
Regionråd 1. 3.

Formannskap og kommunestyremøter starter kl 10.15.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Innspill fra Robert Hansen, leder av kontrollutvalget
- Utvalget skal ha følgende møtedatoer i 2015:

o 24. februar
o 12. mai
o 22. september
o 17 november

Forslag fra Kp, Sv, SP og Krf
- Kommunestyret innstiller at kommunestyremøtene skal være på onsdager. Rådmannen 

får fullmakt til å endre møteplanen i henhold til dette.

Forslag fra Geir Helgesen (Høyre): 
- Formannskapsmøter 1 gang per måned
- Kommunestyremøter i

o februar



o april
o juni
o oktober
o november
o desember

Tilleggsforslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 
- Et ekstra kommunestyremøte på forvinteren. Rådmannen lager ny oppdatert plan.

Vedtak:

Votering: 
- Forslaget fra flertallsgrupperinga om kommunestyremøter på onsdager 

o Forslaget enstemmig vedtatt
- Forslaget fra Geir Helgesen mot innstillingen

o Forslaget falt mot 5 stemmer
- Forslaget fra Leif-Peder Jørgensen om et ekstra kommunestyremøte

o Forslaget enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 64/14 Rullering av ruspolitisk plan 2015-2019

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Ruspolitisk plan vedtas som rammeplan for rusforebyggende arbeid i Skjervøy kommune.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 65/14 Etablering av utleieboliger for bruk til vanskeligstilte.

Teknisk sjefs innstilling

Kommunestyret ser behovet for utvidelse av sortimentet av leiligheter for utleie til 

vanskeligstilte og ønsker å inngå avtale med privat tiltakshavere for tildelingsrett av inntil 20 

leiligheter (boenheter) for Skjervøy kommune. Det stilles ikke krav om at leilighetene skal være 

samlet i et og samme bygg. 



Det lages til et anbud som inneholder forespørsel til private aktører om å stille egen tomt (bygg) 

til rådighet for å tilrettelegge leiligheter for vanskeligstilte på boligmarkedet (OPS offentlig og 

privat samarbeid) der skjervøy kommune forestår tildelingsrett for inntil 20 leiligheter. 

Med vanskeligstilte forstår kommunestyret med blant annet dette: bostedsløse, 

rusmiddelavhengige, flykninger, personer med nedsatt funksjonsevne, unge og barnefamilier 

med bolig- og finansieringsproblemer samt vanskeligstilte eldre:

Det delegeres til formannskapet videre behandling i denne sak.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer

PS 66/14 Politisk behandling: Interkommunal kystsoneplan

1 Innspill i planperioden
2 Konsekvensutredning med ROS
3 Planbeskrivelsen med planbestemmelser
4 Kart - kystsoneplan

Kystsoneplanutvalgets innstilling

- Skjervøy kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Skjervøy kommune 2014-2026.

- Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene FFA 17 Uløya sørvest, A28 Laukøya 
sørvest, A29 Haukøya vest og A30 Haukøya øst til følge. Arealene unntas rettsvirkning 
og tas videre til mekling.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Prosjektleder for kystsoneplanen, Svein Solberg, samt utvalgsleder Vidar Langeland, orienterte i 
saken.

Administrativ endring av punkt 2 i innstillingen: 
- Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene FFA 17 Uløya sørvest, A28 Laukøya 

sørvest, A29 Haukøya vest og A30 Haukøya øst til følge. Arealene unntas rettsvirkning 
og tas videre til mekling.

Forslag fra Vidar Langeland (Frp) 
- Lokalitet A25 tas med i planen

Forslag på nytt strekpunkt 1fra AP, ved Robert Hansen:
- Kystsoneplan for Skjervøy kommune 2014-2026, med unntak av A30 og A29 (Haukøya 

øst og vest) som tas ut av planen… Ellers som innstillingen

Forslag fra SV og Kp ved Ørjan Albrigtsen (KP):



- Kommunestyret tar innsigelsene til område A29 Haukøya vest til følge og tar området ut 
av planen. 

- Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene FFA 17 Uløya sørvest, A28 Laukøya 
sørvest og A30 Haukøya øst til følge. Arealene unntas rettsvirkning og tas videre til 
mekling. 

- Område A25 Kjølmangen nord tas inn i planen. 

Vedtak:

Votering: 
- Forslaget fra Vidar Langeland (Frp) (A25 Kjølmangen inn i planen)

o Forslaget enstemmig vedtatt. 
- Forslaget fra Ap mot rådmannens innstilling

o Innstillingen støttet med 14 stemmer, forslaget falt
- Forslaget fra Kp og Sv mot innstillingen

o Forslaget vedtatt med 11 mot 7 stemmer

Fullstendig vedtak:
- Skjervøy kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 

Skjervøy kommune 2014-2026.

- Kommunestyret tar innsigelsene til område A29 Haukøya vest til følge og tar området ut 
av planen. 

- Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene FFA 17 Uløya sørvest, A28 Laukøya 
sørvest og A30 Haukøya øst til følge. Arealene unntas rettsvirkning og tas videre til 
mekling. 

- Område A25 Kjølmangen nord tas inn i planen. 

PS 67/14 Kommunalt reglement for salg av eiendom

Rådmannens innstilling

Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 
- Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til et kommunalt reglement for 

salg og annen disponering av kommunens eiendeler. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 68/14 Politisk behandling: Trygg og tilgjengelig

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
 Vedlagt kommunedelplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming 2015-

2018 vedtas.



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 69/14 Revidering av kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2012 - 2015,Skjervøy kommune

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
 Vedlagt revidert kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2015 

vedtas
 Kommunens egenandel på lysanlegg ny kunstgressbane på kr. 357 000,- i søknad nr 1; 

ordinære anlegg, søkes inndekt i budsjettet for 2015. Dette ligger inne i budsjettet for 
2014.

 Kommunens egenandel på Turstier i Årviksand på kr 30 000,- i søknad nr 1; 
nærmiljøanlegg, søkes inndekt i budsjettet for 2015

 Kommunens egenandel på Ny standplass skytterbanen på kr. 20 000,- i søknad nr 2: 
nærmiljøanlegg, søkes inndekt i budsjettet for 2015

 Kommunens egenandel på Mini-ramp på kr. 50 000. I søknad nr. 7; nærmiljøanlegg, 
søkes inndekt i budsjettet for 2015

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 70/14 Godkjenning av politivedtekter for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
- Rullert forskrift om politivedtekt for Skjervøy kommune godkjennes

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Vidar Langeland (Frp) 
- Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide båndtvang for hund på Skjervøya i 

politivedtektene

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 
Tilleggsforslaget fra Vidar Langeland (Frp) vedtatt mot 5 stemmer



PS 71/14 Snøscooterløype mellom Årviksand og Nord-Rekvika

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Skjervøy kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning av snøscooterløye, med dens 
vedtekter, på Arnøya.
Løypa starter fra fylkesvegen ved Resabakken, om lag 3 km sør for Årviksand. 
Herfra går løypetraseèn oppover Årvikaksla og gjennom Trangdalen. Deretter følger
løypa Nord-Rekvikdalen nedover til hyttebebyggelsen i Nordre-Rekvik.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 72/14 Interpellasjoner 17.12.2014

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Fra Ingrid Lønhaug (SV) Raschbygget framtid og framdrift
Spørsmål til ordføreren:

1. Hvordan følges trygging av området rundt Raschbygget opp fra Skjervøy kommune?
Teknisk sjef svarte: Foreligger ingen pålegg ifm sikring av bygget. 

2. Er kommunen i fortsatt i dialog med eierne om framtida for gården? I tilfelle – hvilke 

planer diskuteres?

Teknisk sjef svarte: Kommunen er i dialog med eierne. Har avventet avklaring ift 
offentlig-privat samarbeid hvor bygget kan inngå.

Fra Mona Jørgensen (H) VA-regelverk i Skjervøy kommune
1. Er disse ulike og skjulte avtalene gyldige etter norsk lov? Det er kommunestyret som er 

det organet som vedtar unntak fra forskrifter der det er mulig. Kommunestyret har ikke 
deltatt i noen av disse prosessene som nevnt ovenfor. 

2. Om de ikke er gyldige. Hva vil skje videre i denne saken? Og; hvilke konsekvens ønsker 
ordfører å iverksette. 



3. Et helt annet spørsmål rundt selvkostprinsippet: Har kommunen plikt til å trekke fra sitt 
eget forbruk i kommunale bygg, og betale via budsjettet?  Og gjøres dette?

3. I tillegg til alle offentlige servicebygg i kommunen, har kommunen som kjent rundt 130 
boliger / leiligheter til utleie. Eller må de private spleise på denne enorme vann og 
avløps-regningen innenfor selvkost-systemet?

4. Finnes det andre avtaler i kommunen som har innhold som avviker fra lovens ordning? 
5. Kan ordfører legge frem en fullstendig revisjon og gjennomgang av alle nivåer innen 

vann og avløp. Herunder alle avtaler som er laget. Vi ber om oversikt over totalt forbruk 
også i offentlige/ kommunale bygg.  

Teknisk sjef svarte: 
1. Ihht forskriften er det lov til å differensiere avgifter (Hjemmel i forurensingsforskriften 

for bygg ikke definert som bolig)

Delegasjonsreglementet for kommunen gir teknisk sjef myndighet innenfor området. 
Kjenner ikke til avtale om 30 %-regelen. 

2. Hjemmelen er gyldig – ingen konsekvens. 

3. Alle kommunale bygg betaler VA-avgift som alle andre. 

4. Umulig å si. 

5. Blir vanskelig, vil innebære svært mye arbeid. 

I 2013 ble det på kommunale bygg betalt ca 800 000,- og ca 400 000,- på utleiebyggene. 



Fra Vidar Langeland (Frp): Kommunal forskrift for vann og avløp
Spørsmål til ordføreren:

1. Når har kommunestyret behandlet kloakkavgiften som er avtalt med Lerøy? Slike avtaler 
skal være en del av kommunens gebyrreglement som kun kan vedtas av kommunestyret.

2. Kan ordføreren vise til saksframlegg til budsjett og økonomiplan som inneholder satser 
til bedrifter med særavtaler?

3. Er det noen av de paragrafer som er brukt til å unnta formannskapsmøtet som gir 
hjemmel til midlertidig unntakelse fra offentlighet?

4. Når vedtok kommunestyret sist gebyrforskrift for vann og avløp?
5. Hvordan kunne administrasjonen anbefale formannskapet å gjøre lovstridige vedtak?

Teknisk sjef svarte: 
1. Kommunestyret har ikke behandlet den. Formannskapet gjorde det. 

2. Nei

3. Rådmannen: Dette må sjekkes opp med lovverket som gjaldt da. 

4. I dag, når 2015-satsene ble vedtatt i BØP. Ellers er svaret i 2004. 

5. Har ikke gjort noe lovstridig vedtak. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 73/14 Oppnevne mandat til å se på flere barnehageplasser i kommunen.

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Kommunestyret oppnevner plangruppe med mandat:

 Barnehagekonsulent Hilde Kr. Thomassen, en fra teknisk etat, styrer Dag 
Johansen og en politiker

 Mandatets oppgaver blir og vurderer ulike løsninger som er skissert i 
saksopplysningene 

 Mandatet gis frist til 1. mars å legge frem en planskisse med kostnadsoverslag

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Kommunestyret innstiller at Kari-Ann Olaisen velges som politisk representant i 

plangruppa. 

Vedtak:

Innstillingen – med forslaget på politisk representant – enstemmig bifalt. 



PS 74/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet

RS 20/14 3-årig årsplan DKS

RS 21/14 UTSKRIFT FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD 2. SEPTEMBER 2014

RS 22/14 UTSKRIFT FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD 20.-21. OKTOBER 
2014

RS 23/14 Ang uteservering Ocean Bar


