
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 12.10.2015 

Tidspunkt: 10:15 – Møtet hevet15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen ORDFØRER SP 

Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SV 

Ørjan Albrigtsen MEDLEM KP 

Kari-Ann Olaisen MEDLEM KP 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Leif-Peder Jørgensen MEDLEM SP 

Mona Jørgensen MEDLEM H 

Einar Lauritzen MEDLEM AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Dag-Hugo Lorentzen Leif-Peder Jørgensen SP 

Vidar Langeland 

Irene Toresen 

Mona Jørgensen 

Einar Lauritzen 

FRP 

AP 

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 

 

Merknader til sakslisten: 

- Ny sak lagt fram i møtet angående bidrag til TV-aksjonen 2015 

- Ordføreren ber om en orientering om status økonomisjef. 

- Teknisk sjef påpeker feil i saksfremlegg for PS 69/15. 

- Teknisk sjef ønsker å gi en redegjørelse for Langbakken 

- Ørjan Albrigtsen ønsker en orientering om status «Næringskonsulent». 

- Ingrid Lønhaug har spørsmål om politireformen, fiskerikontoret og universell utforming 

for Arnøyfergen. 

o Med merknader. Sakslisten godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 

Espen Li 

Sissel Moksnes 

Økonomisjef 

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. 

 

 

 

 

 

Torgeir Johnsen  Ørjan Albrigtsen  Irene Toresen 

 

 

  



Skjervøy kommunes bidrag til Tv-aksjonen 2015 

 

Ordfører foreslår er bidrag på kr 10 000,-. 

 

Forslaget enstemmig bifalt. 

 

Bidraget blir tatt ut av reservebevilgningen.  

 

Status Økonomisjef 

Rådmann orienterte i saken.  

 

Oppstart Langbakken 

Teknisk sjef orienterte i saken. Ferdig prosjektert til april 2016, legges så ut på anbud. 

 

Orientering angående stilling «næringskonsulent» 

Rådmannen orienterte i saken. Hatt 2.utlysninger, uten kvalifiserte søkere. Vurdering av ny 

utlysning i begynnelsen av 2016. 

 

Politireformen: avklaring rundt Skjervøy lensmannskontor 

Stor usikkerhet rundt lensmannskontoret på Skjervøy. Varaordfører forfatter en uttalelse for å få 

avklaring rundt lensmannskontoret.  

 

Status fiskerikontoret 

Ørjan Albrigtsen foreslår at Ordfører og Varaordfører tar kontakt med fiskeridirektoratet for å få 

avklaring og påvirke. Ordfører og Varaordfører skal se på mulighetene for dette.  

 

Universell utforming for Arnøyferga 

- Sikkerhet rundt beregning av rullestolbrukere på Arnøyferga.  

- Endring av fergerute.  

Ordfører utformer en henvendelse for å få klarhet i disse punktene.  

 

Valg/nytt kommunestyre 
Ordfører informerer om seminar angående opplæring av nye politikere.  

  



 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Drøftingssak: Forarbeid budsjett - Del 2   

62/15 Investeringsrapport høst 2015  2015/691 

63/15 Økonomirapportering høst 2015  2015/691 

64/15 Samarbeid om barnevern i Nord - Troms  2015/1247 

65/15 Videreføring av Nord-Troms Plankontor  2015/984 

66/15 Oppnevning av aksjonskomité 2015  2015/1236 

67/15 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 

Skjervøy kommune 

 2015/1255 

68/15 Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk på ny 

lokalitet "Laukøy Øst" - Arnøy Laks AS 

 2015/1068 

69/15 Nordveien 42: Søknad om bruksendring og 

dispensasjoner i forbindelse med ombygging av 

sokkeletasje til hybelleilighet gnr 69 bnr 133 

 2015/989 

70/15 Referat   

RS 64/15 Utsettingskonsesjon  2015/999 

RS 65/15 Hjalmar Mikalsens vei 1: Søknad om 

dispensasjon - garasjebygg og tillatelse til endring 

av avkjørsel 

 2015/1180 

RS 66/15 Trollveien 5: Søknad om oppføring av tilbygg, 

utvidelse av kjøkken - gnr 69 bnr 1 fnr 101 

 2015/1234 

RS 67/15 Nordveien 28: Endring av ansvarsretter og 

ansvarlig søker - gnr 69 bnr 791 

 2015/179 

RS 68/15 Kirkegårdsveien 67: Ferdigattest for oppføring av 

tilbygg gnr 69 bnr 568 

 2015/963 

RS 69/15 Arnøyhamn: Søknad om deling av eiendommen 

Loftet - gnr 56 bnr 3 

 2015/1190 

RS 70/15 Årviksand, Bygdeveien: Søknad om endring av 

avkjørsel gnr 64 bnr 148 

 2015/1227 

 

 

  



Drøftingssak: Forarbeid budsjett - Del 2 

 

62/15 Investeringsrapport høst 2015 2015/691 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Etter vurdering er Vidar Langeland erklært habil til å behandle saken om kai Skaret.  

 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

reguleringsskjema datert 02.10.15 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

reguleringsskjema datert 02.10.15 

 

63/15 Økonomirapportering høst 2015 2015/691 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 02.10.15  

2. Rammeøkningene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B.  

3. Endringer i bemanningsplanen godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 02.10.15  

2. Rammeøkningene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B.  

3. Endringer i bemanningsplanen godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 



64/15 Samarbeid om barnevern i Nord - Troms 2015/1247 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Vedtak: 

Skjervøy kommune inngår i et samarbeid med de øvrige kommunene i Nord Troms om å utrede 

et fast organisert samarbeid om barneverntjenestene. 

 

Utredningsprosjektet skal føre frem til forslag om samarbeidsavtale. Avtalene skal legges frem 

for politisk godkjenning senest innen utgangen av april 2016. 

 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune inngår i et samarbeid med de øvrige kommunene i Nord Troms om å utrede 

et fast organisert samarbeid om barneverntjenestene. 

 

Utredningsprosjektet skal føre frem til forslag om samarbeidsavtale. Avtalene skal legges frem 

for politisk godkjenning senest innen utgangen av april 2016. 

65/15 Videreføring av Nord-Troms Plankontor 2015/984 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

På bakgrunn av informasjon som kom frem i møtet framla Ørjan Albrigtsen følgende forslag: 

- Formannskapet legger bort plan om videreføring av Nord-Troms plankontor på bakgrunn 

av at Storfjord kommune har trukket seg fra samarbeidet.  

Votering: 

Forslaget fra Ørjan Albrigtsen mot innstillingen, enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Formannskapet legger bort plan om videreføring av Nord-Troms plankontor på bakgrunn av at 

Storfjord kommune har trukket seg fra samarbeidet.  

. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 



1. Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene 

Storfjord, Skjervøy og Nordreisa fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny 

vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

2. Plankontoret organiseres etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i kommuneloven med 

Nordreisa kommune som vertskommune. 

3. Skjervøy kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldene 

fra 01.01.2016 

 

 

66/15 Oppnevning av aksjonskomité 2015 2015/1236 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Varaordfører informerer at Frode Langstrand og Sissel Østvang har trukket seg fra 

aksjonskomiteen. Ingrid Lønhaug er valgt inn som erstatter, og aksjonskomiteen vil da bestå at 

fem medlemmer. 

 

Innstillingen med endringer, enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Årets aksjonskomité skal bestå av: 

 Reidar Mæland (leder) 

 Ulla Laberg 

 Rita Mathiesen 

 Ruth Samuelsen 

 Ingrid Lønhaug 

 

 

Varaordførers innstilling: 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

 

Årets aksjonskomité skal bestå av: 

 Reidar Mæland (leder) 

 Ulla Laberg 

 Rita Mathiesen 

 Frode Langstrand  

 Ruth Samuelsen 

 Sissel Østvang 

67/15 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Skjervøy kommune 

2015/1255 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  



Vedtak: 

Formannskapet ber med bakgrunn i Lov om kommunal beredskapsplikt §§ 1, 12 og 14 og med 

tilhørende forskrifter, rådmannen snarest igangsette revisjon av kommunens overordnede 

Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet ber med bakgrunn i Lov om kommunal beredskapsplikt §§ 1, 12 og 14 og med 

tilhørende forskrifter, rådmannen snarest igangsette revisjon av kommunens overordnede 

Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

68/15 Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk på ny lokalitet "Laukøy 

Øst" - Arnøy Laks AS 2015/1068 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Vidar Langeland ble erklært inhabil i saken. 

 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny oppdrettslokalitet på ”Laukøy Øst”. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak:  

 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny oppdrettslokalitet på ”Laukøy Øst”. 

  



69/15 Nordveien 42: Søknad om bruksendring og dispensasjoner i forbindelse 

med ombygging av sokkeletasje til hybelleilighet gnr 69 bnr 133 2015/989 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2015  

Behandling: 

Teknisk sjef gir forklaring om feil i saksfremlegg og innstilling. Plan- og bygningsloven § 22-3 

skal være § 20-1. 

 

Innstillingen med endringer, enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Tømmer og Betong AS byggetillatelse for 

ombygging av sokkel i eksisterende bolig på gnr 69 bnr 133 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20.1 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i 

kategoriene SØK, UTF og PRO bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 og § 31-2, fjerde ledd, gir formannskapet 

dispensasjon fra TEK 10 på ombyggingen av sokkeletasje til hybelleilighet for følgende forhold: 

 

 Radonsperre og ventilasjon. 

 Lysforhold kjøkken. 

 Dispensasjon fra isolasjonskrav i ytterveggene. 

 

Dispensasjonen begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til 

tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Hybelleiligheten vil oppfylle de samme tekniske 

krav som hovedleiligheten. Vi betrakter bruksendringen med tilhørende ombygging som 

forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Fordelen ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Det gis dispensasjon fra TU graden, i reguleringsbestemmelsene for forlengelse av Nordveien 

fra 0,3 til 0,41 %. 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS byggetillatelse for 

ombygging av sokkel i eksisterende bolig på gnr 69 bnr 133 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i 

kategoriene SØK og UTF bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 og § 31-2, fjerde ledd, gir formannskapet 

dispensasjon fra TEK 10 på ombyggingen av sokkeletasje til hybelleilighet for følgende forhold: 

 

 Radonsperre og ventilasjon. 

 Lysforhold kjøkken. 

 Dispensasjon fra isolasjonskrav i ytterveggene. 

 



Dispensasjonen begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til 

tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Hybelleiligheten vil oppfylle de samme tekniske 

krav som hovedleiligheten.Vi betrakter bruksendringen med tilhørende ombygging som 

forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Fordelen ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Det gis dispensasjon fra TU graden, i reguleringsbestemmelsene for forlengelse av Nordveien 

fra 0,3 til 0,41 %. 

  



70/15 Referat / 

RS 64/15 Utsettingskonsesjon 2015/999 

RS 65/15 Hjalmar Mikalsens vei 1: Søknad om dispensasjon - garasjebygg og tillatelse til 

endring av avkjørsel 2015/1180 

RS 66/15 Trollveien 5: Søknad om oppføring av tilbygg, utvidelse av kjøkken - gnr 69 bnr 

1 fnr 101 2015/1234 

RS 67/15 Nordveien 28: Endring av ansvarsretter og ansvarlig søker - gnr 69 bnr 791 

2015/179 

RS 68/15 Kirkegårdsveien 67: Ferdigattest for oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 568 

2015/963 

RS 69/15 Arnøyhamn: Søknad om deling av eiendommen Loftet - gnr 56 bnr 3 2015/1190 

RS 70/15 Årviksand, Bygdeveien: Søknad om endring av avkjørsel gnr 64 bnr 148 

2015/1227 

 


