
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 18.10.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 15:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

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

- Orientering om Frivillighetssentral 
- Ordfører orienterer om strategi Ymber 
- Befaring svømmegarderober kl 10.00 
- Befaring Bikuben barnehage 
- Spørsmål Ingrid Lønhaug (SV): Ønsker orientering om stopp i anbudsprosess barnehage 

prestegårdsgjorda 
- Spørsmål Vidar Langeland(FRP): Byggeprosjekt Hollendervika, Brannberedskap og 

brøyting. 
- Spørsmål Torgeir Johnsen (SP): Aktører på Kollagerneset 

 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  
 

 
  



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
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   Irene Toresen   Torgeir Johnsen 
 
 
 
 



Status budsjettarbeid 2018-2021 
Rådmannen orienterte i saken.  
 
Høringsuttalelse ang. kulturlandskap: 
Ordfører orienterte i saken.  
Det ble sendt ut forslag til høringsuttalelse til formannskapet i forkant av møtet.  
Denne høringsuttalelsen godkjennes og blir sendt inn.  
 
Spørsmål fra Ingrid Lønhaug (SV) ang. stopp i anbudsprosessen for Prestegårdsjorda 
barnehage: 

1. Hvilke forhold gjør at anbudsprosessen er blitt stoppet denne gangen? 
2. Hva gjøres i forhold til å få i gang ny prosess? 
3. Hvor mye forsinket blir byggestarten? 

 
Teknisk sjef svarte: 

1. Prosessen ble stoppet grunnet feil i konkurransegrunnlaget og feil i alle innkomne tilbud.  
2. Ny prosess er startet. Det nye konkurransegrunnlaget er lagt ut på Doffin.  
3. Det regnes en forsinkelse på 5 uker. 

.  
Spørsmål fra Torgeir Johnsen (SP) ang. aktører på Kollagerneset: 
Hva er gjort for å få aktører til Kollagerneset?  
 
Ordfører svarer: 
Det pågår en prosess i forhold til arealutfordringer i ytre havn. Kollagerneset kan være en 
aktuell ny lokasjon. Det er flere mindre bedrifter som har visst interesse for området, men 
kommunestyret har bedt rådmannen utarbeide en områdeplan for Kollagerneset.  
  
 
Spørsmål fra Vidar Langeland (FRP): 

 Ang. hus Hollendervika 
 
Møtet lukkes under besvarelse på spørsmålet etter kommuneloven § 31-2 og offentlighetsloven 
§ 13. Dette grunnet informasjon av personlig karakter.   
 

 Ang. felles brannberedskap 
Det ønskes en redegjørelse for hva forslaget til brannsjefen går ut på: 
 
Rådmannen svarte: 
Brannsjefen har sammen med arbeidsgruppen utredet muligheten for felles beredskap. Det 
foreligger 4 forslag. Denne utredningen skulle i hovedsak være ferdig høsten 2017, men det er 
noen momenter som ikke er godt nok utredet. Utredingen er sendt tilbake og det ønskes en 
grundigere utredning før man tar saken til politisk behandling.  
 

 Ang. brøyteanbudet 
Det ønskes orientering om innkomne anbud: 
 
Teknisk sjef svarte: 
Følgende tilbud er kommet inn: 4 tilbydere på Kågen, 3 tilbydere på Skjervøy tettsted og 2 på 
Arnøya(alle rodene på Arnøya er dekket, det er en tilbyder på hver rode) 
 
  



Frivillighetssentral: 
Varaordfører orienterte i saken.  
Det er øremerkede midler til frivillighetssentral i statsbudsjettet. 
For opprettelse av sentralen burde det settes ned en gruppe som skal arbeide frem en driftsplan 
og andre administrative valg. Det må også settes ned en gruppe.  
 
Varaordfører og rådmann settes sammen en gruppe som skal se på dette og fremmer en sak til 
kommunestyret i desember-17.  
 
Strategi Ymber: 
Ordfører orienterte i saken.  
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Status budsjettarbeid 2018-2021   
63/17 Økonomirapport høst 2017  2016/550 
64/17 Investeringsrapport høst 2017  2016/550 
65/17 Oppfølgingsrapport nr 4, BØP 2017-2020  2017/65 
66/17 Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom - gnr 60 bnr 20 
 2017/406 

67/17 Laukøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom - gnr 67 bnr 11 

 2017/384 

68/17 Referat   
RS 74/17 Klaus Dreyers vei 34: Vedtak om byggetillatelse, 

uten ansvarsrett, til bygging av påbygg, utvidelse 
av stue - gnr 69 bnr 545 

 2017/364 

RS 75/17 Strandveien 52: Endring av ansvarsretter i 
forbindelse med vedtak om bruksendring 
byggetillatelse for bygning - gnr 69 bnr 559 

 2015/59 

RS 76/17 Strandveien 55: Redegjørelse for utfylling på gnr 
69 bnr 221 

 2017/401 

RS 77/17 Strandveien 57: Redegjørelse for utfylling på gnr 
69 bnr 220 

 2017/402 

RS 78/17 Strandveien 84: Søknad om rammetillatelse for 
etablering av vei og fylling i sjø gnr 69 bnr 486 
og 482 - Høring 

 2017/113 

RS 79/17 Malenaveien 8: Vedtak om tillatelse til oppføring 
av tilbygg i ett trinn, til utvidelse av bad og 
bygging av soverom - gnr 69 bnr 20. 

 2017/370 

RS 80/17 Mellomveien 38: Søknad om tillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av nytt inngangsparti og 
ominnredning av soverom trapperom i 
underetasje til kjellerstue med kjøkken - gnr 69 
bnr 1 fnr 168 

 2017/369 

RS 81/17 Eideveien 11: Søknad om oppføring av garasje 
som selvbygger  - gnr 69 bnr 1 festetomtnr 78 

 2017/304 

RS 82/17 Industriveien 2 : Søknad om byggetillatelse i ett 
trinn til bygging av lagerbygg til Lerøy Aurora 
AS - gnr 69 bnr 65 

 2017/386 

RS 83/17 Arnøyhamn: Forespørsel om å bygge i 
aktsomhetsområde for snøskred - gnr 57 bnr 15 

 2017/385 

RS 84/17 Søknad om deling av eiendommen 64/16 i 
Årviksand 

 2017/305 

RS 85/17 Uløybukt/Klaunes: Vedr. søknad om oppføring  2017/377 



av antennemast gnr 42 bnr 1 
RS 86/17 Kågen: Søknad om endring av fellingstillatelse 

for elg 2017 
 2017/200 

 
 

Status budsjettarbeid 2018-2021 

  



63/17 Økonomirapport høst 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Møtet lukkes under orientering av ansvar 375 etter kommuneloven § 31-2 og offentlighetsloven 
§ 13. Dette grunnet informasjon av personlig karakter.   
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

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

reguleringsskjema datert 09.10.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 
 

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

reguleringsskjema datert 09.10.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

64/17 Investeringsrapport høst 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 27.09.17 
 

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 27.09.17 

65/17 Oppfølgingsrapport nr 4, BØP 2017-2020 2017/65 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling 
 
 Formannskapet tar rapporten til etterretning. 

 

66/17 Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 60 bnr 
20 2017/406 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Steinar 
Sigvald Ottar Mikkelsen for erverv av eiendommene gnr. 60 bnr. 20 i Skjervøy kommune som 
omsøkt. 
 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Steinar 
Sigvald Ottar Mikkelsen for erverv av eiendommene gnr. 60 bnr. 20 i Skjervøy kommune som 
omsøkt. 
 
 
Kjøpesummen aksepteres. 

67/17 Laukøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 67 bnr 
11 2017/384 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Paul 
Johannesen for erverv av eiendommene gnr. 67 bnr. 11 i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
 



Kjøpesummen aksepteres. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Paul 
Johannesen for erverv av eiendommene gnr. 67 bnr. 11 i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
  



68/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
RS 80/17: Torgeir Johnsen (SP) erklært enstemmig inhabil i saken etter forvaltningsloven § 6a, 
og trer ut under behandlingen av saken. Årsaken er at representanten er part i saken.  
 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 74/17 Klaus Dreyers vei 34: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 
påbygg, utvidelse av stue - gnr 69 bnr 545 2017/364 

RS 75/17 Strandveien 52: Endring av ansvarsretter i forbindelse med vedtak om 
bruksendring byggetillatelse for bygning - gnr 69 bnr 559 2015/59 

RS 76/17 Strandveien 55: Redegjørelse for utfylling på gnr 69 bnr 221 2017/401 

RS 77/17 Strandveien 57: Redegjørelse for utfylling på gnr 69 bnr 220 2017/402 

RS 78/17 Strandveien 84: Søknad om rammetillatelse for etablering av vei og fylling i sjø 
gnr 69 bnr 486 og 482 - Høring 2017/113 

RS 79/17 Malenaveien 8: Vedtak om tillatelse til oppføring av tilbygg i ett trinn, til 
utvidelse av bad og bygging av soverom - gnr 69 bnr 20. 2017/370 

RS 80/17 Mellomveien 38: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av nytt 
inngangsparti og ominnredning av soverom trapperom i underetasje til kjellerstue med 
kjøkken - gnr 69 bnr 1 fnr 168 2017/369 

RS 81/17 Eideveien 11: Søknad om oppføring av garasje som selvbygger  - gnr 69 bnr 1 
festetomtnr 78 2017/304 

RS 82/17 Industriveien 2 : Søknad om byggetillatelse i ett trinn til bygging av lagerbygg til 
Lerøy Aurora AS - gnr 69 bnr 65 2017/386 

RS 83/17 Arnøyhamn: Forespørsel om å bygge i aktsomhetsområde for snøskred - gnr 57 
bnr 15 2017/385 

RS 84/17 Søknad om deling av eiendommen 64/16 i Årviksand 2017/305 

RS 85/17 Uløybukt/Klaunes: Vedr. søknad om oppføring av antennemast gnr 42 bnr 1 
2017/377 

RS 86/17 Kågen: Søknad om endring av fellingstillatelse for elg 2017 2017/200 


