
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 12.06.2019 
Tidspunkt: 10:15 – 18.30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Åshild Hansen MEDL AP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Rolf Egil Larsen MEDL SP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Reidar Mæland MEDL H 
Irene Toresen VARAORD AP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 
Kurt Michalsen MEDL SP 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Maria Jørgensen Andersen MEDL KRF 
Sissel Johanne Torbergsen MEDL AP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Jørn Cato Angell MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Edgar Johansen Maria Jørgensen Andersen KRF 
Einar Lauritzen Øystein Skallebø AP 
Robert Bertram Hansen Sissel Torbergsen AP 
Thor Helge Nygaard Vidar Brox-Antonsen SP 
Finn Konst Jørn Cato Angell FRP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Sakslista: Fra ordfører: 38/19 flyttes oppover. Behandles etter sak 30/19. Ingrid Lønhaug (Sv) 
ønsker å fremme en uttalelse i møtet. Vidar Langeland(Frp) ønsker å fremme spørsmål på 
vegne av Paul Stabell(Frp) 
 

 



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Espen Li Økonomisjef 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Monica Wolf Barnehagekonsuelent 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 
  

 
 
  



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   Trygve Paulsen  Reidar Mæland 
 
 
 
 
 
 
 



Uttalelse, Ingrid Lønhaug(Sv) på vegne av Sv, Ap og Krf: 
Votering utsettelse, med hjemmel i Kommuneloven § 34, punkt 1: 
Behandling av uttalelsen avvises, etter at 1/3 (5 av 16) representanter stemte for å utsette/avvise 
behandling. 
 
Bakgrunn for utsettelse/avvisning var at flere representanter ønsket en mer nøyaktig uttalelse i 
forhold til oppdatert lovverk, for å kunne støtte den. 
 
Spørsmål, Vidar Langeland(Frp) – fremmes på vegne av Paul Stabel(Frp) 
Ang. biler som står feilparkert/ulovlig parkert. 
Teknisk sjef svarte: Kommunen har undersøkt muligheter, i samråd med nabokommuner og 
politi. Det kreves politianmeldelse. Når det gjelder skilting er dette en mulighet. Det må likevel 
politianmeldelse til ved feilparkering.  
 
Ang. kumlokk som er ødelagte. 
Teknisk sjef svarte: Teknisk sjef har undersøkt dette. Skjervøy kommune er ikke ansvarlig for 
kumlokket, men de ansvarlige har fått beskjed. 
 
Søppelproblematikk i kommunen/henslengt søppel 
Teknisk sjef svarte: Har ikke noe godt svar på det her og nå, men viser til ulike grupperinger 
som engasjerer seg i arbeidet. 
Ordfører svarte: Ønsker å ta saken videre. 
 
Søknad permisjon, Hanne Høgstad(Sp) 
Representanten skal i et annet møte. Søker permisjon fra 17.50, fra og med behandling av sak 
37/19. Permisjon innvilges av kommunestyret. 
 
Søknad permisjon, Reidar Mæland(H) 
Representanten søker om permisjon fra 18.15, etter behandling av alle ordinære saker. 
Permisjon innvilges av kommunestyret. 
 
Søknad permisjon, Torgeir Johnsen(Sp) 
Representanten søker om permisjon fra 17.50, fra og med behandling av sak 37/19. Permisjon 
innvilges av kommunestyret. 
  



 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 30/19 Stiftelse av selskapet Blått kompetansesenter 
Nord AS og kjøp av aksjepost 

 2019/259 

PS 31/19 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2018  2019/238 
PS 32/19 Investeringsrapport vår 2019  2018/423 
PS 33/19 Økonomirapportering vår 2019  2018/423 
PS 34/19 Salg av aksjer i Studiesenteret.no AS  2018/423 
PS 35/19 Behov for boliger og institusjonsplasser  2015/954 
PS 36/19 Fotballhall på Skjervøy  2019/264 
PS 37/19 Disponering av areal i Ytre Havn og 

Kollagarnesset for Lerøy Aurora as og MøreNot 
Fishery as 

 2019/117 

PS 38/19 Oppgradering/utskifting av dagens 
veglysarmaturer til ledlysarmaturer. 

 2015/105 

PS 39/19 Referatsaker   
RS 8/19 Arkivverket - Endelig tilsynsrapport og pålegg 

om utbedringer 
 2017/121 

RS 9/19 Svar/Handlingsplan - Endelig tilsynsrapport og 
pålegg om utbedringer 

 2017/121 

RS 10/19 Protokoll fra møte i regionrådet 28.05.19  2015/65 
RS 11/19 Vedtaksmelding - Hastesak etter § 13 i 

kommuneloven - Utvidelse av kostnadsramme 
ved utvidelse av Conteinerkaien i Midtre havn 

 2017/346 

RS 12/19 orientering om kommuneproposisjonen for 2020 
og revidert nasjonalbudsjett 2019 

 2017/294 

RS 13/19 Søknad til program for folkehelsearbeid i 
kommunene 

 2017/233 

PS 40/19 Interpellasjoner   
 
 
  



PS 30/19 Stiftelse av selskapet Blått kompetansesenter Nord AS og kjøp av 
aksjepost 2019/259 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Ordfører orienterte 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune kjøper aksjer i selskapet Blått kompetansesenter Nord AS.  

 
2. Aksjeposten blir 7 %, dette utgjør inntil kr. 105.000,-.  

 
3. Midlene tas fra disp.fondet. 

 
4. Det er en forutsetning at de andre aktørene kjøper aksjeposter iht. forretningsplanen. 

 
5. Rådmannen gis myndighet til å få på plass de nødvendige stiftelsesdokumentene og 

vedtektene for selskapet.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune kjøper aksjer i selskapet Blått kompetansesenter Nord AS.  

 
2. Aksjeposten blir 7 %, dette utgjør inntil kr. 105.000,-.  

 
3. Midlene tas fra disp.fondet. 

 
4. Det er en forutsetning at de andre aktørene kjøper aksjeposter iht. forretningsplanen. 

 
5. Rådmannen gis myndighet til å få på plass de nødvendige stiftelsesdokumentene og 

vedtektene for selskapet.  

PS 31/19 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2018 2019/238 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte om årsregnskap og årsmeldinger. Orientering tok for seg sammendrag fra de 
ulike etatene. 
 
Barnehagekonsulent, Monica Wolf, orienterte videre ift. Kultur- og undervisningsetaten. 
 
Helse- og omsorgssjef, Tommy Hansen, orienterte ift. Helse- og omsorgsetaten. 
 
Teknisk sjef, Kjell-Ove Lehne, orienterte ift Teknisk etat. 
 
Det ble avviklet en halvtimes lunsj under behandling av saken. 
 



Ordfører åpnet for spørsmål og kommentarer. 
 
Pål Schreiner Mathiesen(Sv), Ingrid Lønhaug(Sv), Kurt Michaelsen(Sp), Vidar Langeland(Frp), 
Ørjan Albrigtsen(Krf), Einar Lauritzen(Ap), Reidar Mæland(H) og Irene Toresen(Ap) fremmet 
kommentarer og spørsmål. 
 
Rådmann og hennes stab svarte på spørsmålene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 
 
Vidar Langeland(Frp) stilte spørsmål til flere punkter. 
Økonomisjef svarte på spørsmålene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes 
 

Rådmannens innstilling 
Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 

PS 32/19 Investeringsrapport vår 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte om enkelte punkter. 
 
Vidar Langeland(Frp) fremmet nytt punkt: 
Utsette kjøkkeninvestering til 2020 og se det i sammenheng med utbygging av helsesenter og 
tilskuddsordning som kommer. 
 
Ordfører påpeker at forslag fra Langeland forstås som et nytt punkt 2 i tillegg til selve 
innstillingen. 
 
Etter spørsmål fra Robert Hansen(Ap) ang tilgang til strøm til gjestebrygge fremmet Ørjan 
Albrigtsen(Krf) følgende forslag: 
Det reguleres inntil 200 000,- til tiltak 553 ny gjestbrygge: Tas fra ubrukte lånemidler. 
 



Einar Lauritzen(Ap) ber kommunestyret vurdere hans habilitet da han er prosjektleder for 
gjestebrygga. Representanten erklæres enstemmig inhabil etter Forvaltningsloven § 6 a. 
 
Votering, forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen(Krf) 
Tillegg til innstillingen, fremmet av Ørjan Albrigtsen(Krf) enstemmig vedtatt 
 
Votering, rådmannens innstilling med endring fremmet av Ørjan Albrigtsen(Krf) 
Rådmannens innstilling med fremmet endring enstemmig vedtatt 
 
Votering, nytt punkt 2 fremmet av Vidar Langeland(Frp) 
Forslaget falt mot tre stemmer. 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2019. 
 
Det reguleres inntil 200 000,- til tiltak 553 ny gjestbrygge: Tas fra ubrukte lånemidler. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2019 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2019 

PS 33/19 Økonomirapportering vår 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Arne Nilsen(Frp), Ingrid Lønhaug(Sp), Pål Schreiner Mathiesen(Sv), Trygve Paulsen(Krf), Kurt 
Michaelsen(Sv) fremmet ulike spørsmål og kommentarer. 
 
Irene Toresen(Ap) fremmet følgende forslag, på vegne av Krf, Ap og Sv: 
Tekst 2019 
Økning av næringsfondet                                                                                                                   100 
Tilskudd til Paulinevannet (Lauksletta)                                                                                              30 
Aktivitør/miljøarbeider (Prosjekt stilling 87%) Ei helg på 13% Totalt 100%                                                           135   



Oppstart 1. okt. 2019 og avsluttes 31.12.2020. Prosjektmidler til 2020 
innarbeides  
i budsjett/økplan til høsten. Fokus på «Leve hele livet»                                                           
Helgestilling Sykehjemmet 13 %*3  fra og med mai og ut året                                                
Disse stillingen innarbeides i budsjett/økplan høsten 2019                                                                                                                                               
Prosjektet skal evalueres høsten 2020 

192 

Planleggerstilling   
Alle søkerne trakk seg, må lyses ut på nytt med ansettelse fra 1.1.2020 

-336 

321 Hverdagsrehabilitering            
Ansatte ergoterapeut/fysioterapeut i stillingen fra 1.nov                                                                                

95 

Grusing og evt bytting av stikkledninger                                                                                  100 
Lekeapparat barneskolen                                                                                                            100 
Forskjønning av Sandvågen, bålplass, benker, sandvolly, molo til molo og  
lekeapparater.                                                                                                                                

300 
 

Rekkverk Maursund                                                                                                                      70 
Kantklipping   50 
Asfalt 1000 m. veier som trenger asfalt er bla. veien til helsesenter, Øvre 
Ringvei fra krysset Verftsveien og Havnegata i krysset fv 866 og ut mot 
Fiskenes forbi Kaien AS                                                                                                                               

1000 

Utskifting til ledlysarmatur sak 38/19                                                                                        2500 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Merforbruk         
bruk av disp.fond                                                                                           4336                                                                                       
 
Reidar Mæland(H) fremmet følgende forslag, på vegne av H: 
4. nattevakts stilling iverksettes snarest. Finansieres av fondsmidler. 
 
Vidar Langeland(Frp) fremmet følgende forslag, på vegne av Frp og H: 
Iverksette 4. nattevakt snarest. Reguleres inn 350 000,- til styrking av bemanning på sykestue og 
sykehjem. Dekkes fra disposisjonsfond for 2019. 
 
Thor Helge Nygaard(Sp) ber kommunestyret vurdere hans habilitet 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer endring, ut fra Krf, Ap og Sv sitt allerede forelagte forslag: 
Tekst 2019 
Økning av næringsfondet                                                                                                                   100 
Tilskudd til Paulinevannet (Lauksletta)                                                                                              30 
Aktivitør/miljøarbeider 100% stilling herav 13% i helg                                                         
Oppstart 1. okt. 2019 og avsluttes 31.12.2020. Midler til 2020 innarbeides  
i budsjett/økplan til høsten. Fokus på «Leve hele livet»                                                           

135   

Helgestilling Sykehjemmet 13 %*3 fra og med mai og ut året. Midler til 2020 
innarbeides i budsjett/økplan høsten 2019                                                
                                                                                                                                              

192 

Planleggerstilling   
Alle søkerne trakk seg, må lyses ut på nytt med ansettelse fra 1.1.2020 

-336 

321 Hverdagsrehabilitering            
Ansatte ergoterapeut/fysioterapeut i stillingen fra 1.nov                                                                                

95 

Grusing og evt bytting av stikkledninger                                                                                  100 
Lekeapparat barneskolen                                                                                                            100 
Forskjønning av Sandvågen, bålplass, benker, sandvolly, molo til molo og  
lekeapparater.                                                                                                                                

300 
 



Rekkverk Maursund                                                                                                                      70 
Kantklipping   50 
Asfalt 1000 m. veier som trenger asfalt er bla. veien til helsesenter, Øvre 
Ringvei fra krysset Verftsveien og Havnegata i krysset fv 866 og ut mot 
Fiskenes forbi Kaien AS                                                                                                                               

1000 

Utskifting til ledlysarmatur sak 38/19                                                                                        2500 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Merforbruk         
bruk av disp.fond                                                                                             4336                                                                                       
 
Votering, rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Votering, forslag fremmet av Krf, Ap og Sv mot forslag fremmet av H og Frp: 
Posisjons forslag vedtatt mot fem stemmer 

Vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med 
skjema 1A og 1B datert 15.05.2019, med endringer fremmet av Krf, Ap og Sv. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Ordfører poengterer at saken skal videre til kommunestyret. 
 
Vidar Langeland (Frp) fremmet flere spørsmål til ulike punkter i økonomirapporten. Kultur- og 
undervisningssjef orienterte ang barnehage. 
 
Ordfører fremmet forslag om å vente med videre behandling til etter generalforsamling for 
Skjervøy Asvo, som ble avtalt til klokken 10.00. Enighet blant representantene om forslaget. 
Behandling av saken ble gjenopptatt 11.15. 
 
Behandlingen fortsatte med svar på ulike spørsmål fra Vidar Langeland(Frp) 
Helse- og omsorgssjef orienterte ang poster som gjaldt helse- og omsorgsetaten. Teknisk sjef 
orienterte ang poster som gjald teknisk etat. Økonomisjef orienterte ang budsjetterte 
skatteinntekter.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B datert 15.05.2019 
 



Rådmannens innstilling 
2. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B datert 15.05.2019 

PS 34/19 Salg av aksjer i Studiesenteret.no AS 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy kommune selger samtlige aksjer i Studiesenteret.no AS til OsloMet – 
storbyuniversitetet for kroner 1,- pr aksje.  
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune selger samtlige aksjer i Studiesenteret.no AS til OsloMet – 
storbyuniversitetet for kroner 1,- pr aksje.  

PS 35/19 Behov for boliger og institusjonsplasser 2015/954 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Irene Toresen(Ap) orienterte, og fremmet nytt forslag med endringer: 
Skjervøy Kommunestyre godkjenner prioriteringslisten for bygging av omsorgsboliger og ny 
dementavdeling som følger: 

1.  
 Bygge 8 omsorgsboliger for eldre, med fellesareal (små leiligheter) 
 Samlokalisere omsorgsboliger for TU – tjenesten + avlastningshybler på Sandvåghauan 

2 
 Bygge dementavdeling i tilknytning til helsesenteret med 5 - 7 plasser 
 Bygge om Malenaveien 2-4 til eldre 

 
2. Skjervøy kommunestyret starter et forprosjekt for bygging av omsorgsboliger for eldre. 

Følgende tomtealternativer kan være aktuelle. 
 På tomta til Solstua barnehage 
 I Hollendervika ved den private barnehagen 
 Ved Vågavannet. 

 
3. Det nedsettes en prosjektkomité bestående av: 

1 politiker 
Helse- og omsorgssjef 
Leder for hjemmetjenesten 
1 fra teknisk etat 
1 tillitsvalgt 
 

Vidar Langeland(Frp) fremmet følgende forslag: 



Bygge ut 20 omsorgsboliger og 10 sykehjemsplasser i tiknytning til helsesenteret. 
Kostnadsramme 130 millioner. Kommunens egenandel på ca. 30 millioner dekkes av 
havbruksmidlene. 
 
Ingrid Lønhaug(Sv) foreslår at Irene Toresen(Ap) går inn i forespeilet komité på vegne av 
kommunestyret. 
 
Votering, forslag fra posisjon mot rådmannens innstilling: 
Vedtatt mot syv stemmer 
 
Votering, forslag fra posisjon mot forslag fra Frp: 
Vedtatt mot tre stemmer 
 
Votering, Irene Toresen(Ap) inn som kommunestyrets representant 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy Kommunestyre godkjenner prioriteringslisten for bygging av omsorgsboliger og ny 
dementavdeling som følger: 

1.  
 Bygge 8 omsorgsboliger for eldre, med fellesareal (små leiligheter) 
 Samlokalisere omsorgsboliger for TU – tjenesten + avlastningshybler på Sandvåghauan 

2 
 Bygge dementavdeling i tilknytning til helsesenteret med 5 - 7 plasser 
 Bygge om Malenaveien 2-4 til eldre 

 
2. Skjervøy kommunestyret starter et forprosjekt for bygging av omsorgsboliger for eldre. 

Følgende tomtealternativer kan være aktuelle. 
 På tomta til Solstua barnehage 
 I Hollendervika ved den private barnehagen 
 Ved Vågavannet. 

 
3. Det nedsettes en prosjektkomité bestående av: 

1 politiker – Irene Toresen(Ap) 
Helse- og omsorgssjef 
Leder for hjemmetjenesten 
1 fra teknisk etat 
1 tillitsvalgt 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy Kommunestyre godkjenner prioriteringslisten for bygging av omsorgsboliger og ny 
dementavdeling som følger: 

4.  
 Bygge 8 omsorgsboliger for eldre med fellesareal (små leiligheter). 
 Samlokalisere 10 omsorgsboliger for TU – tjenesten + avlastningshybler på 

Sandvåghauan 2. 
 Bygge dement avdeling i tilknytning til helsesenteret med 5 - 7 plasser. 
 Bygge om Malenaveien til omsorgsboliger for eldre. 

 



5. Skjervøy kommunestyre starter et forprosjekt for bygging av omsorgsboliger for eldre. 
Følgende tomtealternativer er aktuelle 

 på tomta til Solstua barnehage 
  i Hollendervika ved den private barnehagen 
 Ved Vågavannet. 

 
6. Det nedsettes en byggekomite bestående av: 

1 politiker 
Helse- og omsorgssjef 
Leder for hjemmetjenesten 
1 fra teknisk etat 
1 tillitsvalgt 

PS 36/19 Fotballhall på Skjervøy 2019/264 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Robert Hansen(Ap) ber kommunestyret vurdere han som inhabil i saken da han er nabo til en av 
lokasjonene som er foreslått for plassering av hallen, og at han har undertegnet et brev som 
erklærer at han ikke ønsker denne plasseringen. 
 
Rådmann viser til kommuneloven § 40 og peker på siste del av paragrafen som tilsier at 
vedkommende organ kan frita representanter fra behandling av en sak om «vektige personlige 
grunner tilsier dette». 
 
Ordfører tok til orde for pause for vurdering av habilitet. Enighet om pause i kommunestyret. 
 
Votering, inhabilitet: 
Representanten Robert Hansen(Ap) erklæres enstemmig inhabil etter Kommuneloven § 40, 
punkt 4. 
 
Ordfører orienterte, og fremmet følgende endringsforslag (justering): 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere fotballhall/treningshall og 
at det søkes spillemidler når planen for hallen er klar. Politisk ledelse i lag med SIK 
jobber videre med å få på plass sponsormidler. 

2. Fotballhallen/treningshall skal bygges i kommunal regi, men ulike alternativer for drift 
utredes i lag med SIK. 

3. Hallen skal ha yttermål på ca. 70x50 meter. 
4. Plasseringen av hallen utredes videre og legges frem for kommunestyret for endelig 

godkjenning. 
5. Det legges frem en fullstendig finansieringsplan som godkjennes av kommunestyret. 

 
Reidar Mæland(H) fremmet følgende endringsforslag: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Plankomiteen må ferdigstille sitt arbeid iht. mandatet gitt i sak PS 52/18 og legge fram 
forslag til plassering med kvalitetssikret kostnadsanslag for dette. 

2. Dersom hallen (70mx50m) skal plasseres ved dagens idrettsanlegg må de berørte 
gruppene og klubbene være enig i dette. 

3. Saken utsettes til innstilling fra plankomiteen foreligger. 



 
Votering, utsettelsesforslag: 
Utsettelsesforslaget falt mot én stemme 
 
Leder av ungdomsrådet, Siril Jørgensen, fremmet uttalelse på vegne av ungdomsrådet som 
støtter bygging av fotballhall. Påpekte samtidig behov for en åpen prosess og at ungdomsrådet 
involveres. 
 
Arne Nilssen(Frp) fremmer følgende endringsforslag på vegne av Frp: 
Rådmannens innstilling støttes, med unntak av punkt 2 som erstattes med følgende: 
Kommunestyret avsetter 10 millioner til investering i fotballhall. Dekkes av midlene fra 
havbruksfondet. 
 
Ordfører spesifiserer at Skjervøy kommune ikke har et havbruksfond og spør om det menes 
disposisjonsfond. Dette bekreftes av Arne Nilsen(Frp). 
 
Votering, posisjon mot rådmannens innstilling: 
Posisjonens forslag er vedtatt. Rådmannens forslag falt. 
 
Votering, posisjonens forslag mot forslag fremmet av Frp: 
Forslag til posisjon vedtatt mot fire stemmer. 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere fotballhall/treningshall og 
at det søkes spillemidler når planen for hallen er klar. Politisk ledelse i lag med SIK 
jobber videre med å få på plass sponsormidler. 

2. Fotballhallen/treningshall skal bygges i kommunal regi, men ulike alternativer for drift 
utredes i lag med SIK. 

3. Hallen skal ha yttermål på ca. 70x50 meter. 
4. Plasseringen av hallen utredes videre og legges frem for kommunestyret for endelig 

godkjenning. 
5. Det legges frem en fullstendig finansieringsplan som godkjennes av kommunestyret. 

 

Rådmannens innstilling 
Ut fra behovet som fremkommer i saksfremlegget gjøre følgende innstilling: 

1. Det jobbes videre med å realisere plan for fotballhall 
2. Fotballhallen skal eies og driftes av Skjervøy kommune. 
3. Hallen skal ha yttermål på 70x50 
4. Plasseringen av hallen utredes videre og legges frem for kommunestyret for endeling 

godkjenning. 
5. Det legges frem en fullstendig finansieringsplan som godkjennes av kommunestyret. 



PS 37/19 Disponering av areal i Ytre Havn og Kollagarnesset for Lerøy 
Aurora as og MøreNot Fishery as 2019/117 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Habilitetsvurdering, Torgeir Johnsen(Sp) ber om vurdering av egen habilitet da han for 
tiden er ansatt av Mørenot som midlertidig avdelingsleder. Representanten erklæres 
enstemmig inhabil etter forvaltningsloven §6 e. Representanten leverte samtidig søknad 
om permisjon. Permisjonen ble innvilget og representanten fratrer resten av møtet. 
 
Reidar Mæland(H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Det har over lang tid vært utfordrende for bedriftene Lerøy Aurora og Mørenot Fishery i 
forhold til næringsarealtilgang slik at de kan utvikle seg videre i Skjervøy. Selskapene har 
nå blitt enig om et makebytte og vil signere en avtale som definere dette. Denne avtalen 
betinger at Lerøy Aurora får kjøpe/feste areal som vist i vedlegg 3 og at Mørenot Fishery 
AS får kjøpe ca 5 daa og opsjon på 7 daa areal på Kollagerneset. 

1. Lerøy Aurora AS får feste arealet som er skravert på kart i vedlegg 3. 
2. Mørenot Fishery AS får kjøpe det arealet som bygget skal stå på og får feste 

resten, totalt ca 5 daa (byggearealet + festearealet) på Kollagerneset. 
3. Mørenot Aquaculture AS år opsjon på å feste ca 7. daa på Kollagerneset. Opsjon 

gis for 2 år. 
4. Arealet innarbeides i Sentrums-/områdeplan for Skjervøy sentrum. 
5. Det må inngås egne avtaler for leie av kaiene. 
6. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale inndeling på Kollagerneset, inngå 

opsjonsavtale og kaiavtaler som dekker dagens leieinntekter og nye kostnader på 
kai Kollagerneset. 

 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Krf, Ap og Sv: 
Det har over lang tid vært utfordrende for bedriftene Lerøy Aurora og Mørenot Fishery i 
forhold til næringsarealtilgang slik at de kan utvikle seg videre i Skjervøy. 

Selskapene er nå i sluttforhandlingene om en forretningsmessig avtale som muliggjør 
at Mørenot Fishery kan etablere seg på Kollagernesset og at Lerøy Aurora får 
utvidelsesmuligheter i Ytre havn. Denne avtalen betinger at Lerøy Aurora får kjøpe/feste 
areal som vist i vedlegg 3 og at Mørenot Fishery AS får kjøpe/feste ca 5 daa og opsjon på 
7 daa areal på Kollagerneset. 

1. Lerøy Aurora AS får kjøpe/feste arealet som er skravert på kart i vedlegg 3. 
2. Mørenot Fishery AS får kjøpe/feste ca. 5 daa på Kollagerneset, tilsagnet gis for et 

år. 
3. Mørenot Aquaculture AS får opsjon på å kjøpe/feste ca. 7 daa på Kollagerneset. 

Opsjon gis for 2 år. 
4. Arealet innarbeides i Sentrums-/områdeplan for Skjervøy kommune. 
5. Det må inngås egne avtaler for leie av kaiene. 
6. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale inndeling på Kollagerneset, inngå 

opsjonsavtale og kaiavtaler som dekker dagens leieinntekter og nye kostnader på 
kai Kollagerneset. 

7. Disse vedtakene forutsetter at det blir inngått en forretningsmessig avtale mellom 
partene. 

 
 



Vedlegg 3 – endringsforslag Krf, Ap og Sv:  
 

 
 
 
Det fremkom ønsker om begrepsavklaringer og klargjøring av ulike momenter i 
saksframlegget fra ulike representanter. 
 
Teknisk sjef svarte på spørsmålene. 



 
Votering, Posisjonens forslag mot rådmannens innstilling: 
Posisjonens forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. 
 
Votering, posisjonens forslag mot forslag fremmet av Reidar Mæland(H): 
Posisjonens forslag vedtatt mot fire stemmer. 

Vedtak: 
Det har over lang tid vært utfordrende for bedriftene Lerøy Aurora og Mørenot Fishery i 
forhold til næringsarealtilgang slik at de kan utvikle seg videre i Skjervøy. 

Selskapene er nå i sluttforhandlingene om en forretningsmessig avtale som muliggjør 
at Mørenot Fishery kan etablere seg på Kollagernesset og at Lerøy Aurora får 
utvidelsesmuligheter i Ytre havn. Denne avtalen betinger at Lerøy Aurora får kjøpe/feste 
areal som vist i vedlegg 3 og at Mørenot Fishery AS får kjøpe/feste ca 5 daa og opsjon på 
7 daa areal på Kollagerneset. 

1. Lerøy Aurora AS får kjøpe/feste arealet som er skravert på kart i vedlegg 3. 
2. Mørenot Fishery AS får kjøpe/feste ca. 5 daa på Kollagerneset, tilsagnet gis for et 

år. 
3. Mørenot Aquaculture AS får opsjon på å kjøpe/feste ca. 7 daa på Kollagerneset. 

Opsjon gis for 2 år. 
4. Arealet innarbeides i Sentrums-/områdeplan for Skjervøy kommune. 
5. Det må inngås egne avtaler for leie av kaiene. 
6. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale inndeling på Kollagerneset, inngå 

opsjonsavtale og kaiavtaler som dekker dagens leieinntekter og nye kostnader på 
kai Kollagerneset. 

7. Disse vedtakene forutsetter at det blir inngått en forretningsmessig avtale mellom 
partene. 

 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

 Lerøy Aurora AS får opsjon på kjøp/leie av areal i omsøkt område markert som gult som 
forevist på situasjonsplan (vedlegg 1)  
Område markert med grønt besittes av Mørenot Fishery AS som grunneier. Område 
markert med rødt er område Mørenot Fishery AS leier av Skjervøy kommune i 
tilknytning til sin virksomhet. Områdene markert med rødt innbefattes ikke i denne 
opsjonen. Område markert med grønt gis det opsjon på med forbehold om at Mørenot 
Fishery AS velger å selge område markert med rødt til Lerøy Aurora AS. Opsjon på 
arealene gis for ett år fra vedtaksdato. Det forventes at endelig opsjonsavtale 
underskrives innen ett år. 

 
 Mørenot Fishery AS får opsjon på kjøp/leie av areal i omsøkt område markert som gult 

som forevist på situasjonsplan (vedlegg 2) 
  
Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en endelig opsjonsavtale og få denne underskrevet av 
partene Lerøy Aurora AS og Mørenot Fishery AS basert på sakens realiteter.  
Det vil fremgå av de 2 opsjonsavtalene hvor lenge opsjonene skal gjelde.  
Opsjonsavtalene legges frem til formannskapet for endelig godkjenning.  



PS 38/19 Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til 
ledlysarmaturer. 2015/105 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Saken ble behandlet før sak 31/19 da den har økonomiske konsekvenser. 
 
Rådmann orienterte. 
 
Vidar Langeland(Frp) fremmer utsettelsesforslag: 
«Saken utsettes til administrasjonen har gjort bedre utredning som kommunestyret vedtok 
08.05.2019» 
 
De fremkom spørsmål til saksutredningen, fra Vidar Langeland(Frp) og Kurt Michaelsen(Sp). 
 
Teknisk sjef svarte på spørsmålene. 
 
Votering, utsettelsesforslag: 
Utsettelsesforslaget falt mot tre stemmer. 
 
Endringsforslag, fremmet av Peder Andre Amundsen(Krf) på vegne av Krf, Sv og Ap: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til ledlysarmaturer igangsettes i 2019 
2. Det tas opp lån på kr 6 700 000,- og brukes kr 2 500 000,- fra disp.fond. Totale 

kostnader er på kr 9 173 445,-. Årlig besparelse på 400 000,- brukes til å dekke renter og 
avdrag. 

 
Votering, rådmannens innstilling mot forslag fra posisjon: 
Posisjons forslag vedtatt mot tre stemmer 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til ledlysarmaturer igangsettes i 
2019 

2. Det tas opp lån på kr 6 700 000,- og brukes kr 2 500 000,- fra disp.fond. Totale 
kostnader er på kr 9 173 445,-. Årlig besparelse på 400 000,- brukes til å dekke renter 
og avdrag. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019  

Behandling: 
Vidar Langeland(Frp) fremmer utsettelsesforslag, for at administrasjon skal kunne utbedre saken 
mer nøyaktig ift behovet i Skjervøy kommune. 
 
Rolf-Egil Larsen(Sp) påpeker at det finnes retningslinjer i Skjervøy kommune for hvor det skal 
være lys og ikke. 
 
Votering, utsettelsesforslag:  
Saken enstemmig utsatt, til kommunestyremøte i juni.  



Vedtak: 
Saken utsettes, til kommunestyremøte i juni.  
 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret. 

1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret. 

1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  
 
  



PS 39/19 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. Ingen merknader til referatsakene. 

Vedtak: 
Referatsaker ble referert 
 

RS 8/19 Arkivverket - Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer 2017/121 

RS 9/19 Svar/Handlingsplan - Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer 2017/121 

RS 10/19 Protokoll fra møte i regionrådet 28.05.19 2015/65 

RS 11/19 Vedtaksmelding - Hastesak etter § 13 i kommuneloven - Utvidelse av 
kostnadsramme ved utvidelse av Conteinerkaien i Midtre havn 2017/346 

RS 12/19 orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 
2019 2017/294 

RS 13/19 Søknad til program for folkehelsearbeid i kommunene 2017/233 

 
 


