
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 11.05.2016 

Tidspunkt: 10:15 – Møtet hevet 16:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Åshild Hansen MEDLEM AP 

Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 

Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 

Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 

Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 

Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 

Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

Arne Nilssen MEDLEM FRP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Svein Roger Karlsen Reidar Mæland H 

Rolf Edgar Johansen Kurt Michalsen KRF/KP 

Helge Andresen Trygve Paulsen KRF/KP 

Stein-Anton Pedersen Vidar Brox-Antonsen SP 

Thor Nygaard Rolf Egil Johansen SP 

Paul Stabell Arne Nilssen FRP 

 

  



 

Merknader til innkallingen:  
- Paul Stabel(FRP): Reglement for kommunale kjøretøy mangler. Ordfører informerer at 

dette kommer i junimøtet.  

 Med merknader, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslisten: 

- Fire interpellasjoner er kommet inn, svares under sak PS 31/16. 

- Paul Stabell (FRP): Spørsmål ang. gatelys i Taskeby. Spørsmål og Eldreråd og 

Funksjonshemmedes råd. Spørsmål ang. utlysning av stillingen som personalsjef. 

- Tema for møtet er fiskeri. Innlegg fra Erling Johan Johansen kl 10.30. 

 Med merknader, sakslisten godkjent.  

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 

Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 

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  Peder André Amundsen  Svein Roger Karlsen 

 

 



Tema Fiskeri: 
Erling Johan Johansen Orienterte i saken. 

- Ungdomsfiske 

- Rekrutteringskvokter 

- Trender i næringer, samt historie. 

- Enkelte regioner kjøper mange kvoter, hva skal til for å få flere fiskere i Skjervøy. 

 

 

Eldrerådet og råd for funksjonshemmede: 

Rådmann svarer: 

Rådene ble valgt ifølge reglementet i kommunestyremøtet i desember 2015. 

Det er 5 medlemmer i hver råd. Rådene skal konstituere seg selv, samt velge leder og nestleder.  

De tar også selv initiativ til møter i rådene.  

 

Gatelys i Taskeby 

Dette er en sak som er langt tilbake i tid. Rådmann/teknisk sjef kan ikke svare på spørsmålet på 

dette tidspunktet.  

 

Utlysning av stilling som personalsjef: 
Rådmann svarer i saken.  

Generelt utlyses stillingene der søkerne er.  

Skjervøy kommune bruker følgende utlysningskanaler: 

 Hjemmeside og Facebook. 

 Utlysning med henvisningsannonse i tidsskrift passende for stillingen.  

 Kommunaljobb.no 

 NAV.no 

Personalsjefstillingen er utlyst på hjemmeside/facebook, Nordlys, Kommunaljobb.no og 

Nordlys (lørdag 14.05.2016).  

  

  



                                       Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 16/16 Låneopptak av husbankmidler til videreutlån  2015/1353 

PS 17/16 Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport 2015  2016/107 

PS 18/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 - Skjervøy 

kommune 

 2015/975 

PS 19/16 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, 

sluttbehandling. 

 2015/70 

PS 20/16 Lauksletta: Søknad felling av grågås utenom 

ordinær jakttid - Henrik Nygaard 

 2016/212 

PS 21/16 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Rema 

1000 Skjerøvy 

 2015/1348 

PS 22/16 Søknad om fornyelse av salgbevilgning - 

Snarkjøp Bygdebutikken AS 

 2015/1348 

PS 23/16 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop 

Extra Skjervøy 

 2015/1348 

PS 24/16 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - 

Årviksand handel 

 2015/1348 

PS 25/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Hotell 

Maritim AS 

 2015/1373 

PS 26/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Ocean 

bar AS 

 2015/1373 

PS 27/16 Søknad om fornying av skjenkebevilling - Kaien 

Skjervøy AS 

 2015/1373 

PS 28/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Arctic 

Panorama Lodge AS 

 2015/1373 

PS 29/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - 

Lauksletta overnatting AS 

 2015/1373 

PS 30/16 Søknad om fornyelse av Vinmonopolets 

salgsbevilling 

 2015/1373 

PS 31/16 Interpellasjoner   

PS 32/16 Referatsaker   

RS 7/16 Signert kontrakt kaileie - NOFI  2015/118 

RS 8/16 Protokoll fra representantskapsmøte samt notat 

26.04.16. Nord-Troms regionråd 

 2015/65 

RS 9/16 Revidert handlingsplan mot fattigdom  2016/199 

RS 10/16 Gjennomgang/rullering av regional plan for 

handel og service 2015-2024 - Invitasjon til å gi 

innspill 

 2016/24 

RS 11/16 Årsmøteuttalelse Skjervøy SV  2015/556 



RS 12/16 Referat helsekomiteen 08.02.16  2016/60 

RS 13/16 Referat Helsekomiteen 07.04.16  2016/60 

 

 

  



PS 16/16 Låneopptak av husbankmidler til videreutlån 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner låneopptak av kroner 3.000.000,- til videreutlån i tråd med 

budsjettskjema 2A datert 08.04.16 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner låneopptak av kroner 3.000.000,- til videreutlån i tråd med 

budsjettskjema 2A datert 08.04.16 

 

PS 17/16 Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport 2015 2016/107 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering 

 

PS 18/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 - Skjervøy kommune 

2015/975 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Deler av saken lukkes i.h.h.t kommuneloven § 31, punkt 4 og offentlighetsloven § 13. 

 

Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Fremlagte «Tilstandsrapport 2015 for grunnskolen i Skjervøy kommune» tas til etterretning. 
 



Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

Fremlagte «Tilstandsrapport 2015 for grunnskolen i Skjervøy kommune» tas til etterretning. 

 

PS 19/16 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, sluttbehandling. 2015/70 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Tillegg til innstillingen fra administrasjonen: 

 Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom 

Skjervøy kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og 

Fylkesmannen i Troms. Målet med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. 

Konklusjonen fra dette møtet var at Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Generell oppfordring fra formannskapet: 

- Gjennomgang av planen for å se om det må gjøres mindre korrigeringer før behandling i 

kommunestyret. Kart må også legges ved til kommunestyre saken.  

 

Innstillingen med tillegg fra administrasjonen, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  

 

Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom Skjervøy 

kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og Fylkesmannen i Troms. Målet 

med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. Konklusjonen fra dette møtet var at 

Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 



Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen fra Skjervøy formannskap enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  

 

Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom Skjervøy 

kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og Fylkesmannen i Troms. Målet 

med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. Konklusjonen fra dette møtet var at 

Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 



fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  

 

Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

 

  



PS 20/16 Lauksletta: Søknad felling av grågås utenom ordinær jakttid - 

Henrik Nygaard 2016/212 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Administrativ retting: av dato fra 26.04.2016 til 11.05.2016. 

 

Innstillingen med administrativ retting, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 

andre viltarters reproduksjon av 1. september 1997, Kap II, B, jfr. naturmangfoldlovens § 17, 

jfr. § 77 gjør Skjervøy kommunestyre følgende vedtak: 

 

1. Henrik Nygaard gis tillatelse til felling av inntil 15 grågås på egen eiendom og på 

eiendommer som drifta leier/høster i Skjervøy kommune. 

 

2. Fellingstillatelsen er gyldig fra og med 11.5.2016 til og med 15.8.2016. 

 

3. Det settes følgende vilkår for fellingstillatelsen: 

a. Det tillates ikke felling av grågås i perioden 15.6. 2016– 20.7. 2016. 

b. Fellingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig i h.h.t gjeldende regelverk. 

c. Felling av grågås kan utføres av den grunneier bemyndiger og grunneier har ansvar for 

at de oppfyller kravene i lover og forskrifter. 

d. Dersom det skal felles gås på eiendommer som søker leier, må det innhentes tillatelse til 

felling fra berørt grunneier. 

Antall felte gjess må rapporteres til Skjervøy kommune før 15. august og det må differensieres 

mellom fellinger før og etter 1. juni. Dette er viktig for å kunne evaluere om behovet for 

skadefellinger om våren avtar. 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 

andre viltarters reproduksjon av 1. september 1997, Kap II, B, jfr. naturmangfoldlovens § 17, 

jfr. § 77 gjør Skjervøy kommunestyre følgende vedtak: 

 

1. Henrik Nygaard gis tillatelse til felling av inntil 15 grågås på egen eiendom og på 

eiendommer som drifta leier/høster i Skjervøy kommune. 

 

2. Fellingstillatelsen er gyldig fra og med 26.4.2016 til og med 15.8.2016. 

 

3. Det settes følgende vilkår for fellingstillatelsen: 

e. Det tillates ikke felling av grågås i perioden 15.6. 2016– 20.7. 2016. 

f. Fellingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig i h.h.t gjeldende regelverk. 

g. Felling av grågås kan utføres av den grunneier bemyndiger og grunneier har ansvar for at 

de oppfyller kravene i lover og forskrifter. 

h. Dersom det skal felles gås på eiendommer som søker leier, må det innhentes tillatelse til 

felling fra berørt grunneier. 



i. Antall felte gjess må rapporteres til Skjervøy kommune før 15. august og det må 

differensieres mellom fellinger før og etter 1. juni. Dette er viktig for å kunne evaluere 

om behovet for skadefellinger om våren avtar. 

 

 

 

PS 21/16 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Rema 1000 Skjerøvy 

2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Rema 1000 gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 

(gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyre gjør følgende vedtak: 

 

1. Rema 1000 gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 

(gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

PS 22/16 Søknad om fornyelse av salgbevilgning - Snarkjøp Bygdebutikken 

AS 2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Svein Roger Karlsen (H). Er en av aksjonærene i Bygdebutikken.  

Svein Roger Karlsen fratrer under vurderingen.  

Representanteten er etter forvaltningsloven § 6e, enstemmig erklært inhabil og fratrer i saken.  

 

Habilitetsvurdering av Thor Helge Nygaard (SP). Eide tidligere aksjer i selskapet.  

Thor Helge Nygaard fratrer i saken.  

Representanteten er enstemmig erklært habil i saken.  

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

1. Snarkjøp Bygdebutikken AS(Arnøyhamn) gis salgsbevilling for øl og annen 

alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 

30.06.2020. 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Snarkjøp Bygdebutikken AS(Arnøyhamn) gis salgsbevilling for øl og annen 

alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 

30.06.2020. 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

PS 23/16 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Skjervøy 

2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Coop Extra Skjervøy gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 

t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Coop Extra Skjervøy gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 

t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

  



PS 24/16 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Årviksand handel 2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Årviksand Handel gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 

4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Årviksand Handel gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 

4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

PS 25/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Hotell Maritim AS 

2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Administrativ endring av skjenkestyrer til: Arne Roger Jørgensen. 

 

Votering: 

- Innstillingen med endring, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Hotell Maritim Skjervøy AS v/Arne Roger Jørgensen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i restauranten, baren, kafeen, Bøteriet og i 

røykeverandaen, samt øl og vin (gruppe 1 og 2) på ute terrassene i perioden 30.06.2016 

– 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.  

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 



1. Hotell Maritim Skjervøy AS v/Aksel Jørgensen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i restauranten, baren, kafeen, Bøteriet og i røykeverandaen, 

samt øl og vin (gruppe 1 og 2) på ute terrassene i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.  

 

PS 26/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Ocean bar AS 2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Ordfører informerer at det er kommet et brev fra Troms Politidistrikt i dag 11.mai 2016 med 

tilleggsopplysninger til uttalelsen de kom med 03.05.2016. Politiet informerer at det ikke er 

ønskelig med alkoholservering så tett på inngangen til et offentlig kontor, heller ikke så nært inn 

på offentlig sted.  

 

Forslag til nytt punkt 1 fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KrF, SV, H og SP: 

 Ocean bar v/Jørn Cato Angell gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 

og 3) i puben, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) på røykerommet i perioden 12.05.2016 

– 30.06.2020.  

 

Votering: 

Forslaget mot innstillingen. 

 Forslaget vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 

1. Ocean bar v/Jørn Cato Angell gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 

og 3) i puben, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) på røykerommet i perioden 12.05.2016 

– 30.06.2020.  

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskappolitisk handlingsplan. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

 

1. Ocean bar v/Jørn Cato Angell gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 

og 3) i puben, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) på røykerommet og på to bord på 

yttersiden av røykerommet i perioden 12.05.2016 – 30.06.2020.  

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskappolitisk handlingsplan. 

PS 27/16 Søknad om fornying av skjenkebevilling - Kaien Skjervøy AS 

2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

1. Kaien Skjervøy AS v/Kjartan R. Erlingsson gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

(gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Kaien Skjervøy AS v/Kjartan R. Erlingsson gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

(gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan 

 

PS 28/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Arctic Panorama Lodge 

AS 2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Arctic Panorama Lodge AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1,2 og 

3) i sine lokaler, samt øl og vin (gruppe 1 og 2) på uteterrassene i perioden 30.06.2016 – 

30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan. 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyre gjør følgende vedtak: 

 

1. Arctic Panorama Lodge AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1,2 og 

3) i sine lokaler, samt øl og vin (gruppe 1 og 2) på uteterrassene i perioden 30.06.2016 – 

30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan. 

PS 29/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Lauksletta overnatting 

AS 2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

1. Lauksletta overnatting AS v/Elin Merete Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) ute ved 

badestamp i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.  

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyre gjør følgende vedtak: 

 

1. Lauksletta overnatting AS v/Elin Merete Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) ute ved 

badestamp i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.  

  



PS 30/16 Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling 2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

AS Vinmonopolet Skjervøy gis bevilgning til salg av brennevin, vin og øl med høyere 

alkoholinnhold enn 4.7 volumprosent i Skjervøy kommune for perioden 30. 06.2016 – 

30.06.2020. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

AS Vinmonopolet Skjervøy gis bevilgning til salg av brennevin, vin og øl med høyere 

alkoholinnhold enn 4.7 volumprosent i Skjervøy kommune for perioden 30. 06.2016 – 

30.06.2020. 

  



PS 31/16 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Interpellasjon fremmet av Torgeir Johnsen (SP) på vegne av Senterpartiet angående 

bredbåndstilbudet i Skjervøy kommune.  

 

Ordfører svarer:  

Ordfører har vært i dialog med 3net og Bredbåndsfylket. Utbygging av bredbånd i disse bygdene 

vil få en betydelig kostnad. Det er naturlig at denne saken tas opp til politisk behandling. 

Ordfører følger opp dette sammen med formannskapet. 

 

Interpellasjon fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av Arbeiderpartiet angående 

miljøarbeidere i hjemmesykepleien. 

 

Spørsmål: Hvorfor kan ikke dette være et tiltak i hjemmesykepleien også? 

 

Ordfører svarer: 

Viktig at det settes fokus på dette. Det er ikke bare en utfordring i Skjervøy kommune, men også 

nasjonalt. Det er også viktig at det gir arbeidsplasser for ungdom. 

Det er viktig å se på muligheten for å gå ut bredere innen helsesektoren, og ikke bare 

hjemmesykepleien.  

 

Ordfører vil ta dette opp med rådmann for å se på muligheten for å gjennomføre dette innen 

egne rammer. Dersom dette ikke er mulig, må det tas opp til politisk behandling. Ordfører vil 

følge opp dette.  

 

Interpellasjon fremmet av Torgeir Johnsen (SP) på vegne av Senterpartiet angående Ymbers 

oppkjøp av aksjer i Kvænangskraft. 

 

Spørsmål: Hva er status i saken, hvordan blir dette håndtert fra Skjervøy kommune sin side? 

 

Ordfører svarer:  

Samme sak var behandlet i generalforsamlingen i 2012, den gang trakk Troms Kraft seg.  

Skjervøy kommune som eiere er blitt orientert, og det er rett at det skal behandles i 

generalforsamlingen 19.mai 2016.  

 

Skjervøy kommune skal ikke selge/øke aksjer, saken må derfor ikke opp til politisk behandling.  

 

Interpellasjon fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av Sosialistisk venstreparti angående 

sikring av Rasch bygget.  

 

Spørsmål: 

1. Hvordan kan Skjervøy kommune framskynde en sikring av bygget? 

Ordfører svarte: 

Ifølge plan- og bygningsloven kan Skjervøy kommune legge inn krav til byggeier om sikring av 

bygget. Det har vært vurdert plateslåing og muligheten for gjerde inn bygget. Dette er lite 

hensiktsmessig. Byggeier venter på finansiering til total renovering og bygging av leiligheter. 

Ordfører er informert om at dette er de veldig nære. Teknisk sjef og ordfører vil ha en dialog 

med byggeierne angående sikring av bygget.  

 



2. I tilfellet det ikke er kommunens ansvar å gi pålegg, hvem andre kan pålegge dem 

sikring av bygget? 

Ordfører svarer: 

Kommunen kan pålegge byggeier, med det er ikke aktuelt med pålegg i denne omgang. En 

dialog ønskes.  

Vedtak: 

Interpellasjonene anses som besvart.  

 

  



PS 32/16 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2016  

Behandling: 

Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 

Referatsakene enstemmig referert.  

 

RS 7/16 Signert kontrakt kaileie - NOFI 2015/118 

RS 8/16 Protokoll fra representantskapsmøte samt notat 26.04.16. Nord-Troms regionråd 

2015/65 

RS 9/16 Revidert handlingsplan mot fattigdom 2016/199 

RS 10/16 Gjennomgang/rullering av regional plan for handel og service 2015-2024 - 

Invitasjon til å gi innspill 2016/24 

RS 11/16 Årsmøteuttalelse Skjervøy SV 2015/556 

RS 12/16 Referat helsekomiteen 08.02.16 2016/60 

RS 13/16 Referat Helsekomiteen 07.04.16 2016/60 

 


