
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Skjervøy kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 18.02.2015 

Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 14:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen Ordfører SP 

Ingrid Lønhaug Varaordfører SV 

Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 

Ørjan Albrigtsen MEDL KP 

Kari-Ann Olaisen MEDL KP 

Kjell Arne Sørensen MEDL KP 

Kurt Michalsen MEDL KP 

Øystein Skallebø MEDL AP 

Irene Toresen MEDL AP 

Peder André Amundsen MEDL KrF 

Vidar Langeland MEDL FrP 

Jørn Cato Angell MEDL FrP 

Geir Helgesen MEDL H 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Leif-Peder Jørgensen MEDL SP 

Dag Hugo Lorentzen MEDL SP 

Roger Johansen MEDL KrF 

Einar Lauritzen MEDL AP 

Mona Jørgensen MEDL H 

Ørjan Pedersen MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Hanne Høgstad Leif-Peder Jørgensen  SP 

Bjørg Mikalsen Dag Hugo Lorentzen SP 

Sveinung Moen Einar Lauritzen AP 

Kolbein Simonsen Mona Jørgensen H 

Helge Andersen Roger Johansen KrF 

   

   

 

Merknader til innkallingen: 

- Ordfører beklager rot med innkallingen av varaer, dette skyldes fravær og svikt ift 

stedfortreder 

- Med merknader, innkallingen godkjent 

 



Merknader til sakslista:  

- En ny sak utdelt i møtet, PS 6/15, Godkjenning av låneopptak startlån 

- Victoria Mathiassen, leder i ungdomsrådet vil informere om et arrangement 

- Med merknader, sakslista godkjent 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

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 i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

 

Torgeir Johnsen  Bjørg Mikalsen   Sveinung Moen 

  



EPC og renovering av skolen 

- Prosjektleder Terje Trætten orienterte i saken 

 

Orientering fra Marine Harvest 

- Ved Are Moe, miljø- og myndighetskontakt og Martin Pedersen, områdeleder region 

nord, område nord, fra selskapet  

 

 

 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Orientering: EPC og renovering av skolen   

O Orientering fra Marine Harvest - drift og planer i 

Skjervøy 

  

PS 1/15 Presisering av politivedtektene ang båndtvang  2015/401 

PS 2/15 Skjervøy som Friluftslivets år-kommune  2015/586 

PS 3/15 Avtale kai Skaret.  2015/9 

PS 5/15 Interpellasjoner 18. februar 2015  2015/610 

PS 6/15 Godkjenning av låneopptak i Husbanken til 

videreformidlingslån 

 2015/617 

PS 4/15 Referatsaker   

RS 1/15 Sluttrapport Omdømmeprosjektet  2015/299 

RS 2/15 Revisors beretning om beboerregnskap ved 

Skjervøy helsesenter for 2013 

 2015/203 

RS 3/15 PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS 

REGIONRÅD 27. JANUAR 2015 

 2015/65 

RS 4/15 Mål og innhold for Skjervøy SFO  2015/96 

RS 5/15 Referat til k-styre: Entreprenørskapssatsing i 

skolen 

 2015/588 

 

 

  



PS 1/15 Presisering av politivedtektene ang båndtvang 2015/401 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak:  

Tillegg om båndtvang til § 21 i utkast til nye politivedtekter for Skjervøy kommune:  

1. I hele kommunen er det generelt båndtvang etter hundeloven i perioden 1. april til 20. 

august. I tillegg gjelder båndtvang på Skjervøya ved at hunder skal holdes i bånd eller 

forsvarlig innestengt eller inngjerdet 

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, 

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller 

rekreasjon, 

c)  på og ved turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser 

2. Rullert forskrift om politivedtekt for Skjervøy kommune godkjennes 

Saksprotokoll i Skjervøy kommunestyre - 18.02.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Tillegg om båndtvang til § 21 i utkast til nye politivedtekter for Skjervøy kommune:  

3. I hele kommunen er det generelt båndtvang etter hundeloven i perioden 1. april til 20. 

august. I tillegg gjelder båndtvang på Skjervøya ved at hunder skal holdes i bånd eller 

forsvarlig innestengt eller inngjerdet 

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, 

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller 

rekreasjon, 

c)  på og ved turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser 

4. Rullert forskrift om politivedtekt for Skjervøy kommune godkjennes 

 

PS 2/15 Skjervøy som Friluftslivets år-kommune 2015/586 

Rådmannens innstilling: 

1. Skjervøy kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å 

gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv 

i alle deler av befolkningen.  

2. Kommunen vil støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter tilknytta Friluftslivets år, 

som for eksempel:  

- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring 

- Satse på stier som aktivitetsanlegg 

- Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid  

- Arrangere ”På tur med ordføreren” – en åpen tur med ordføreren som turleder 

- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene 

- Følge opp arbeidet i Nord-Troms Friluftsråd 

 

 

Saksopplysninger: 

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være Friluftslivets år med visjonen ”Flere ut – oftere!”. I 

den sammenheng har Friluftsrådens Landsforbund og Norsk Friluftsliv oppfordret samtlige 



kommuner og fylkeskommuner om å gjøre lokale FÅ15-vedtak. Brev til kommunene følger 

vedlagt.  

 

Troms fylkesting fattet vedtak før jul og ble dermed landets første FÅ15-fylke. Balsfjord ble 

første kommune som fulgte opp ved lokalt vedtak i Troms. I tillegg har disse kommunene 

tilknyttet Midt-Troms Friluftsråd vedtatt å være FÅ15-kommune: Bardu, Berg, Lenvik, Torsken, 

Tranøy. Troms er kommet godt i gang med planleggingen av FÅ15. Et viktig årsak til det er 

kontakten mellom Troms fylkeskommune, friluftsrådene og FNF Troms som samarbeider om 

planlegging og gjennomføring av FÅ15 i Troms. Bla. er målet å oppnå FÅ15-vedtak i samtlige 

av fylkets 24 kommuner innen fristen 27. mars. 

 

I Skjervøy kommune er det etablert en komité for Friluftslivets År 2015, som planlegger og 

initierer flere aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året (se vedlagte referat). Som det 

framgår av referatet strekker aktivitetene seg ut over hele året, og det legges opp til arrangement 

som til sammen skal favne om både unge og gamle, spreke og mindre spreke. Det handler både 

om å aktivisere flest mulig, men også og få med mange som medarrangører. 

 

Vurdering: 

Nord-Troms Friluftsråd er som kjent opprettet, jfr vedtak i Skjervøy formannskap i juni 2014 

(sak 67/14), og de fire samarbeidskommunene har i den sammenheng vedtatt økt satsing på 

friluftsliv.  

 

At Friluftslivets År er samtidig som Nord-Troms Friluftsråd har sitt første driftsår, passer godt. 

Det er vedtatt en arbeidsplan, et budsjett og en organisering som vil bidra til å løfte arbeidet med 

friluftsliv og samarbeidet på tvers av kommunegrensene. I tillegg er det for inneværende år lagt 

opp til mange spennende friluftslivstilbud innad i kommunen.  

 

Saksprotokoll i Skjervøy kommunestyre - 18.02.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

3. Skjervøy kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å 

gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv 

i alle deler av befolkningen.  

4. Kommunen vil støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter tilknytta Friluftslivets år, 

som for eksempel:  

- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring 

- Satse på stier som aktivitetsanlegg 

- Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid  

- Arrangere «På tur med ordføreren» – en åpen tur med ordføreren som turleder 

- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene 

- Følge opp arbeidet i Nord-Troms Friluftsråd 

 

PS 3/15 Avtale Kai Skaret. 2015/9 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har 2 forslag til vedtak: 



 

Kommunestyret godkjenner ikke fremlagt avtale mellom Skjervøy kommune og Arnøy Laks 

Slakteri om oppføring/leie av kai Skaret med de betraktninger/vurderinger som fremkommer i 

saksfremlegget.  

 

Kommunestyret godkjenner fremlagt avtale mellom Skjervøy kommune og Arnøy Laks Slakteri 

om oppføring/leie av kai Skaret med de betraktninger/vurderinger som fremkommer i 

saksfremlegget.  

Saksprotokoll i Skjervøy kommunestyre - 18.02.2015  

Behandling: 

Hanne Høgstad enstemmig erklært inhabil (datter av eier og gift med daglig leder av Arnøy 

Laks AS). Hun fratrådte i saken.  

 

Forslag fra Kp, Krf, AP, SV, FrP og SP ved Ørjan Albrigtsen (KP) 

Kommunestyret godkjenner fremlagt avtale mellom Skjervøy kommune og Arnøy laks slakteri 

om oppføring/leie av kai Skaret.  

 

Det som er markert med rødt i avtalen tas in i avtalen med unntak av: 

«Dersom kommunen beslutter å selge kaien, har ALS under alle omstendigheter forkjøpsrett til 

kaien med tilhørende landfeste, til en pris som reflekterer nedskrivningen av kaianlegget 

gjennom leieperioden.»  

Dette fjernes og erstattes med:  

«Dersom kommunen beslutter å selge kaien, har ALS forkjøpsrett til kaien.» 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner fremlagt avtale mellom Skjervøy kommune og Arnøy Laks Slakteri 

om oppføring/leie av kai Skaret med de betraktninger/vurderinger som fremkommer i 

saksfremlegget.  

 

Avtalens avsnitt om salg, delen med rød tekst strykes og erstattes med følgende:  

«Dersom kommunen beslutter å selge kaien, har ALS forkjøpsrett til kaien.» 

 

  



PS 5/15 Interpellasjoner 18. februar 2015 2015/610 

Rådmannens innstilling 

Interpellasjonene anses besvart og behandlet.  

Saksprotokoll i Skjervøy kommunestyre - 18.02.2015  

Behandling: 

Interpellasjon renovasjonsforskrift ved Vidar Langeland (Frp) 

Spørsmål til ordføreren: 

 

1. Hvorfor vil ikke ordføreren og flertallet gå gjennom forskriften og gjøre nødvendige 

tilpasninger slik at den blir rettferdig og ikke pålegger de som ikke ønsker, behøver eller 

får tilbud om renovasjon av fritidseiendommene sine? 

2. Mener ordføreren det er greit å kreve inn avgifter hvor det ikke følger med et tilbud om 

en tjeneste? 

 

Forslag til vedtak: 

For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for kommunestyret. I den 

nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud om levering i nærhet av hytte 

for at det skal kunne kreves avgift. Det bør også være mulig å få fritak dersom man tar med seg 

avfallet hjem og ikke benytter ekstra tilbud fra Avfallsservice. 

 

Ordføreren svarte:  

Det er riktig at formannskapet har behandlet mange klager ift dette, men ihht forskriften har 

man ikke kunnet innvilge fritak. Det er feil at Langelands forslag ikke har blitt vurdert, men 

saken må tas opp i riktig forum.  

Saken er tatt opp med fylkesmannen og Avfallsservice AS, og vil tas opp på eiermøte i 

selskapet. Kommunene bør gå sammen og revidere forskriften på disse punktene.  

Ordføreren avviser behandling av forslaget til vedtak.  

Teknisk sjef orienterte om at Avfallsservice har henteplikt for husholdninger og mottaksplikt for 

fritidseiendommer. Ikke gjennomførbart å kontrollere hvor mye hytter blir brukt.  

 

Interpellasjon renovasjonsforskrift ved Vidar Langeland (Frp) 

Spørsmål til ordføreren: 

 

1. Har Skjervøy kommune lovlige lokale forskrifter for vann og avkløp og havn? 

2. Kan man fatte lovlige vedtak hjemlet i ugyldige lokale forskrifter? 

3. Hvorfor brukes det tid og ressurser på å lage gode forklaringer når administrasjonen selv 

konkluderer med at kommunens forskrifter ikke er gyldige?  

4. Hvordan kunne tidligere rådmann i 2006 anbefale formannskapet å gjøre lovstridige 

vedtak?  

Rådmannen svarte på vegne av ordføreren: 

- Svarbrevet til Komrev Nord var aldri hemmeligholdt og var ikke ment å være det.  

- Svarbrevet belyser vurderingene som ble gjort ift konteksten, og beslutninger gjort basert 

på vedtak i kommunestyret som man trodde var lovlige 

- Administrasjonen har handlet i god tro og forutsatt at tidligere vedtak var gyldige.  

Ordføreren svarte.  

- Langeland problematiserer unødvendig ressursbruk i rådmannens svar – skal rådmannen 

bruke ressurser på å svare på forhold tilbake til 2006? 

- Langeland fikk svar på alle disse spørsmålene i møtet i 2014, hvorfor spørre da igjen? 



Vedtak: 

Interpellasjonene anses besvart og behandlet.  

 

 

PS 6/15 Godkjenning av låneopptak i Husbanken til videreformidlingslån 

2015/617 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommunestyre godkjenner låneopptak i Husbanken på inntil kr 5.000.000,- til 

videreformidlingslån. 

Saksprotokoll i Skjervøy kommunestyre - 18.02.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Skjervøy kommunestyre godkjenner låneopptak i Husbanken på inntil kr 5.000.000,- til 

videreformidlingslån. 

 

PS 4/15 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Skjervøy kommunestyre - 18.02.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Referatsakene anses referert og behandlet. 

 

RS 1/15 Sluttrapport Omdømmeprosjektet 2015/299 

RS 2/15 Revisors beretning om beboerregnskap ved Skjervøy helsesenter for 2013 

2015/203 

RS 3/15 PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD 27. JANUAR 2015 

2015/65 

RS 4/15 Mål og innhold for Skjervøy SFO 2015/96 

RS 5/15 Referat til k-styre: Entreprenørskapssatsing i skolen 2015/588 

 


