
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 10.05.2017 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 14:55 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 
Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Elin Johannessen Maria J. Andersen KRF/KP 
Helge Andersen Kurt Michalsen KRF/KP 
Einar Lauritzen Øystein Skallebø AP 
Robert Hansen Sissel Johanne Torbergsen AP 
Thor Nygaard Rolf Egil Larsen SP 
Paul Stabell Vidar Langeland FRP 
Merete Robertsen Jørn Cato Angell FRP 

 
  



 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 
Merknader til sakslisten: 

- En innkommet interpellasjon. 
- To innkommende spørsmål, besvares i slutten av møtet. 

 Sakslisten med merknader, enstemmig 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 
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  Ingrid Lønhaug  Reidar Mæland 
 
 
 



Spørsmål ang. åpningstider ved rådhuset: 
Paul Stabell (FRP) ønsker å påpeke at mange arbeider mellom 08:00 og 16:00 og har derfor ikke 
mulighet å møte på rådhuset når de har ærend der.  
 
Rådmannen svarte: 
Innbyggere som møter opp fysisk minker.  
Strategien til regjeringen er en «døgnåpen kommune», for å kunne møte dette må kommunene 
digitaliseres i større grad. Digitalisering av tjenester vil føre til at innbyggerne kan gjøre sine 
gjøremål på nett.  
 
Skjervøy kommune samarbeider med de andre Nord-Troms kommunene om web-baserte 
løsninger for å digitalisere flere tjenester.  
Vi prøver i tillegg å være fleksible for å hjelpe de som ikke har mulighet å møte på rådhuset 
innenfor åpningstiden.  
 
Spørsmål ang. stasjon for levering av miljøavfall: 
Ingrid Lønhaug (SV) fremmer følgende spørsmål: 

 Skjervøy SV ønsker å få vite om det diskuteres nye muligheter for plasser en kan 
levere hageavfall, og i tilfelle hvilke områder som er aktuelle? 

 
Ordfører svarte: 
Det vil nok aldri bli et nytt åpent/gratis deponi for dumping av hageavfall. Dette er grunnet 
misbruk av plassen, det merkes at det kastes andre ting en hageavfall på deponiet.  
 
Det ses på flere løsninger for levering av hageavfall. Et alternativ er steinbruddet ved Fiskenes. 
Det som da diskuteres er å sette opp en bom i området og da ha sesongbaserte åpningstider. Det 
må ses på om kommunens egne ansatte skal ta denne oppgaven eller om det skal gjøres avtaler 
med andre aktører.  
 
Levering av hageavfall vil da bli en betalingsløsning der enten kommunestyret finner midler 
innen sine budsjetter eller der bruker betaler for levering av hageavfall.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 29/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 
kommune 2016 

X 2015/975 

PS 30/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (KIK) - 
Godkjenning av rapport med vekting og 
verdisetting 

 2015/1358 

PS 31/17 Mottak av flyktninger for 2018  2015/207 
PS 32/17 Igangsetting av sentrumsplanen, forståelse av 

tematikk/avgrensninger 
 2017/168 

PS 33/17 Reparasjon av kulvert/ledning Severin 
Steffensensvei 

 2017/137 

PS 34/17 Endring av minsteareal for jakt på elg i Skjervøy 
kommune 

 2015/780 

PS 35/17 Valg av valgstyre og sametingsvalgsstyre 2017  2016/211 
PS 36/17 Valg av kommunens representant til 

oppnevningsrådet for konfliktrådet 
 2015/722 

PS 37/17 Interpellasjoner   
PS 38/17 Referatsaker   
RS 8/17 Årsmelding for Nord-Troms museum 2016  2015/850 
RS 9/17 Protokoll Nord-Troms Regionråd 25.04.17  2015/65 
RS 10/17 TRG-mandat - revidert mars 2017  2015/130 
RS 11/17 Tverretatlig samarbeid til beste for barn og unge - 

rapport fra Skjervøy kommune 
 2015/130 

 
 
  



PS 29/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2016 
2015/975 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Fremlagte «Tilstandsrapport  for grunnskolen i Skjervøy kommune 2016» tas til etterretning. 
 
Rådmannens innstilling:  
 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

Fremlagte «Tilstandsrapport  for grunnskolen i Skjervøy kommune 2016» tas til etterretning. 

 

PS 30/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (KIK) - Godkjenning av 
rapport med vekting og verdisetting 2015/1358 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret viser til den fremlagte rapporten KIK (kulturminnekompetanse i kommunene) 
inklusiv vekting og verdisetting av kulturminner. 
 
1. Disse områdene prioriteres i det videre arbeid med vern av kulturminner i Skjervøy 
kommune.    

 
-  Fangeleiren 
-  Engnesveien 
-  Kystfortet på Engnes 
-  Rotvåghula på Arnøy 
 
 
 
2.   Kommunestyret søker å innarbeide midler (egenandeler) i BØP 18 - 21 til skilting, 
opprusting og info/undervisningsmateriell. Dette skal skje med økonomisk bistand fra fylket og 
evnt andre. Arbeidet gjøres i samarbeid med kulturetaten i Fylket.  
 
3. Vedlagte handlingsplan er retningsgivende for det videre arbeid. 
 



Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Kommunestyret viser til den fremlagte rapporten KIK (kulturminnekompetanse i kommunene)  
inklusiv vekting og verdisetting av kulturminner. 
 
1. Disse områdene prioriteres i det videre arbeid med vern av kulturminner i Skjervøy 
kommune.    

 
-  Fangeleiren 
-  Engnesveien 
-  Kystfortet på Engnes 
-  Rotvåghula på Arnøy 
 
 
 
2.   Kommunestyret søker å innarbeide midler (egenandeler)  i BØP 18 - 21 til skilting, 
opprusting og info/undervisningsmateriell. Dette skal skje med økonomisk bistand fra fylket og 
evnt andre. Arbeidet gjøres i samarbeid med kulturetaten i Fylket.  
 
3. Vedlagte handlingsplan er retningsgivende for det videre arbeid. 

 

PS 31/17 Mottak av flyktninger for 2018 2015/207 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Arne Nilssen (FRP) på vegne av FRP: 
Skjervøy kommune forplikter seg til mottak av 6 flykninger pr år. Dette på bakgrunn at det 
normale tallet bør ligge på dette tallet.  
 
Votering: 
Rådmannens innstillingen mot forslag fremmet på vegne av FRP: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune forplikter seg til mottak av 10 flyktninger i 2018. På grunn av usikkerhet ift 
boliger og mobilitet, gjøres ny vurdering av mottakskapasitet neste år for 2019 og 2020. Mottak 
av 10 flyktninger er ihht budsjett- og økonomiplan for 2017-2020. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Skjervøy kommune forplikter seg til mottak av 10 flyktninger i 2018. På grunn av usikkerhet ift 
boliger og mobilitet, gjøres ny vurdering av mottakskapasitet neste år for 2019 og 2020. Mottak 
av 10 flyktninger er ihht budsjett- og økonomiplan for 2017-2020. 



PS 32/17 Igangsetting av sentrumsplanen, forståelse av 
tematikk/avgrensninger 2017/168 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Administrativ retting av innstillingen: Rett benevnelse er driftsbudsjettet for 2017, og ikke 
investeringsbudsjettet.  
 
Forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne av AP; KRF/KP OG SV: 
Det innarbeides i driftsbudsjettet for 2017 inntil kr. 540 000,- for bruk til utarbeidelse av 
sentrumsplan/områderegulering i tillegg til de 500 000,- kronene som allerede er innvilget til 
sammen kr 1 040 000,- 
 
Sentrumsplanen utarbeides som en områdeplan med rettslig binding. Kommunestyret vil at 
plangrensen skal flyttes fra Shell til steinbruddet (ved Rema 1000) og den gamle 
søppelfyllingen.  
 
Forslag fremmet av Paul Stabell (FRP) på vegne av FRP: 
Sentrumsplanen skal være fra dampskipskaia til Bok og Papir.  
 
Votering:  
Forslag fremmet på vegne av AP, KRF/KP og SV mot forslaget fremmet på vegne av FRP: 
- Forslag fremmet av AP, KRF/KP og SV vedtatt mot 3 stemmer.  
 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av AP, KRF/KP og SV: 
- Forslaget til AP, KRF/KP og SV vedtatt mot 4 stemmer.  
 

Vedtak: 
Det innarbeides i driftsbudsjettet for 2017 inntil kr. 540 000,- for bruk til utarbeidelse av 
sentrumsplan/områderegulering i tillegg til de 500 000,- kronene som allerede er innvilget til 
sammen kr 1 040 000,- 
 
Sentrumsplanen utarbeides som en områdeplan med rettslig binding. Kommunestyret vil at 
plangrensen skal flyttes fra Shell til steinbruddet (ved Rema 1000) og den gamle 
søppelfyllingen.  
 

Rådmannens innstilling 
Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 inntil kr. 540 000,- for bruk til utarbeidelse av 
sentrumsplanen/områdereguleringen i tillegg til de 500 000,- kronene som allerede er innvilget 
tilsammen kr. 1 040 000,-.  
 
Sentrumsplanen utarbeides som en områdeplan med rettslig binding. 



PS 33/17 Reparasjon av kulvert/ledning Severin Steffensensvei 2017/137 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 inntil kr 500 000 for reparasjon av kulvert i 
Severin Steffensens vei 55 
 

Rådmannens innstilling 
Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 inntil kr 500 000 for reparasjon av kulvert i 
Severin Steffensens vei 55 

 

PS 34/17 Endring av minsteareal for jakt på elg i Skjervøy kommune 
2015/780 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  
 
Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 15.03.2017 med hjemmel i forskrift 8. januar 
2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.  
 
§ 1. Åpning av jakt 
 
Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  
 
§ 3. Ikrafttreden 
 
Denne forskrift trer i kraft straks og opphever fastsatt minsteareal for Skjervøy kommune i 
forskrift vedtatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002. 
 



Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy formannskap innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  
 
Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 15.03.2017 med hjemmel i forskrift 8. januar  
2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.  
 
§ 1. Åpning av jakt 
 
Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  
 
§ 3. Ikrafttreden 
 
Denne forskrift trer i kraft straks og opphever fastsatt minsteareal for Skjervøy kommune i 
forskrift vedtatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002. 



 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  

Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 15.03.2017 med hjemmel i forskrift 8. januar 
2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.  

§ 1. Åpning av jakt 

Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 

§ 2. Minsteareal 

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  

§ 3. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft straks og opphever fastsatt minsteareal for Skjervøy kommune i 
forskrift vedtatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002. 

PS 35/17 Valg av valgstyre og sametingsvalgsstyre 2017 2016/211 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet velges som valgstyre og sametingsvalgstyre for valget i 2017. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet velges som valgstyre og sametingsvalgstyre for valget i 2017 

 

PS 36/17 Valg av kommunens representant til oppnevningsrådet for 
konfliktrådet 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne av valgnemnda: 
Som kommunens representant til oppnevningsrådet for konfliktrådet velges Svein Magne 
Johansen. 
 
Votering: 



- Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Som kommunens representant til oppnevningsrådet for konfliktrådet velges Svein Magne 
Johansen. 
 

Rådmannens innstilling 
Valgnemnda legger frem forslag i møtet.  
  



PS 37/17 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Interpellasjon ang. Langbakken fremmet av Paul Stabell (FRP) på vegne av FRP: 
Spørsmål: 

1. Har Skjervøy kommune ved ordføreren vært i kontakt med Statens vegvesen for å få en 
større bredde på Langbakken? 

2. Burde ikke kommunestyret komme med en uttalelse og be om at utbedringene av 
Langbakken blir mest mulig framtidsrettet? 

 
Ordfører svarte: 
1. Ordfører har vært i kontakt med Statens vegvesen angående bredde på veien. Det er gitt 

tilbakemeldinger på at veibredden vil bli 5,5 meter innenfor hvitstripa. På hver side av 
hvitstripa vil det være 0,5 meter. Det vil derfor være asfaltert vei på tilsammen 6,5 meter. 
Grunnen til at hvitstripa ikke trekkes helt ut til asfaltkant er regelverket som tilsier at det må 
være 0,5 meter vei på yttersiden av hvitstripa i 80 km/t soner. 

2. Dersom kommunestyret ønsker å komme med en slit uttalelse er det fullt mulig.  

Vedtak: 
Interpellasjonene anses som besvart.  
 
  



PS 38/17 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 8/17 Årsmelding for Nord-Troms museum 2016 2015/850 

RS 9/17 Protokoll Nord-Troms Regionråd 25.04.17 2015/65 

RS 10/17 TRG-mandat - revidert mars 2017 2015/130 

RS 11/17 Tverretatlig samarbeid til beste for barn og unge - rapport fra Skjervøy 
kommune 2015/130 


