
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 13.03.2019 
Tidspunkt: 10:15 – 17:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Maria Jørgensen Andersen MEDL KRF 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Åshild Hansen MEDL AP 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Rolf Egil Larsen MEDL SP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Reidar Mæland MEDL H 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Irene Toresen VARAORD AP 
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 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Sissel Johanne Torbergsen MEDL AP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Thor Helge Nygaard Hanne Nygaard Høgstad SP 
Helge Arnold Andersen Peder Andre Amundsen KRF 
Einar Lauritzen Sissel Torbergsen AP 
Finn Konst Jørn Cato Angell FRP 

 
Merknader: 
Til innkallinga: Ingen merknader. 
Til sakslista: Tre interpellasjoner levert av Sv. Orientering fra politiet blir først i møtet. Ellers 
ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
 
 

  



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Espen Li Økonomisjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
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   Arne Nilsen   Trygve Paulsen 
  



O: Kriminalitetsbildet 2018 
Orientering ved regionlensmann Ole Johan Skogmo, ang. generell kriminalitetsutvikling i Nord-
Troms og andre faktorer mer spesifikt angående Skjervøy kommune. Gikk også igjennom emner 
som saksbehandlingstid, regionreform, kriminalitetstyper med tilhørende statistikk. 
 
Tidligere foreslått avtaletekst mellom Skjervøy kommune og Nord-Troms lensmannsdistrikt ble 
fremlagt, sammen med Skjervøy kommune sitt tilsvar til avtaleteksten. Lensmannen la frem 
NTLD sine grunner for sitt forslag og la også frem sine motforestillinger til Skjervøy kommune 
sitt tilsvar. 
 
Redegjorde også for politiets rolle under og i etterkant av brannen i Mørenot sitt industribygg 
07.03.2019. 
 
Ordfører Ørjan Albrigtsen(Krf) redegjorde for Skjervøy kommune sitt tilsvar til foreslått avtale. 
 
Pål Schreiner Mathiesen(Sv), Reidar Mæland(H), Vidar Langeland(Frp), Ingrid Lønhaug(Sv), 
Øystein Skallebø(Ap), Einar Lauritzen(Ap) og Irene Toresen(Ap) tok talerstolen, med støtte til 
ordførerens innlegg og spesifikke spørsmål. Tematikken gikk stort sett på nærhet, forebyggende 
politiarbeid og viktigheten av tjeneste- og bosted for politiet i Skjervøy kommune. 
 
Ole Johan Skogmo fikk anledning til å svare på innleggene.  
 
O: Orientering – Helse- og omsorgsetaten 
Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen orienterte blant annet om omorganisering i etaten 
gjennom 2018. Orienteringen gikk spesifikt på både virksomheter og tjenesteområder. 
Utfordringer og styrker ble presentert. 
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål. Ingrid Lønhaug(Sv) og Arne Nilsen(Frp) tok ordet. 
Det ble blant annet meldt bekymring ang. for lite bemanning på helsesenteret og referert til et 
brev fra ansatte på helsesenteret. 
 
Rådmann fikk ordet og minnet kommunestyre om rutiner for hvordan forhold som berører 
ansatte tas opp administrativt gjennom tillitsvalgtapparatet, og kommunestyrets egne 
prioriteringer i budsjettarbeid som ikke førte til økt bemanning for helsesenteret. 
 
Ordfører påpekte at han kommer til å følge opp saken. 
 
Følgende representanter fikk ordet i etterkant: Pål Schreiner Mathiesen(Sv), Reidar Mæland(H), 
Ingrid Lønhaug(Sv), Ørjan Albrigtsen(Krf), Arne Nilssen(Frp), Kurt Michaelsen(Sp), Vidar 
Langeland(Frp), Irene Toresen(Ap) og Thor Helge Nygaard(Sp). 
 
Helse- og omsorgssjefen fikk ordet for å svare på spørsmål og kommentarer. 
Rådmann fikk ordet til slutt. 
 
O: Samfunnsplanen – status og framdrift 
Rådmann orienterte om samfunnsplanens betydning, innhold, arbeid som er gjort og hva som 
tenkes i videre arbeid med planen. 
 
O: Utvidet samarbeid mellom regionrådene 
Ordfører orienterte kort om omorganisering i regionrådet, som følge av ny kommunelov og 
regionreformen. Kautokeino ønsker seg inn mot Nord-Troms, og flere andre kommuner melder 



ulike ønsker som påvirker regionrådet i Nord-Troms. Ordfører ber om tilbakemeldinger fra 
kommunestyret. Ordfører anbefaler å se mot Tromsø-regionen ift fremtidig samarbeid. 
 
Det ble åpnet for innspill. Kurt Michaelsen(Sp) støttet opp om Ordførers anbefaling. Einar 
Lauritzen(Ap) oppfordrer til runder i de ulike partiene, men støtter i utgangspunktet opp om 
ordførers anbefaling. Ingrid Lønhaug(Sv) støtter opp om ordførers anbefaling. Vidar 
Langeland(Frp) fremmer at det beste ville være om man blir enige om å fortsette med samme 
organisering  
 
Permisjonssøknad, Øystein Skallebø(Ap) fra sak 9/19, kl 16.25 og ut møtet 
Permisjonssøknad innvilget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  



Saksliste 
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O Orientering - Helse- og omsorgsetaten   
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O Utvidet samarbeid mellom regionrådene   
PS 1/19 Økonomisk sosialhjelp og vurdering av 

barnetrygd som en del inntektsgrunnlaget 
 2015/858 

PS 2/19 Søknad om skjenkebevilling - Vorterøy 
bygdelag/Kaikanten 

 2015/1373 

PS 3/19 Godkjenning av låneopptak til kjøp av 
datamaskinvare ved Skjervøy barneskole 

 2018/423 

PS 4/19 Rebudsjettering 2019  2018/423 
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bygging av grill/dagsturhytte på Finneidet 69 bnr 
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 2016/9 
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PS 9/19 Valg av valgstyre - Kommunestyre- og 
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RS 2/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy 
kommune 

 2015/640 

 
 
  



PS 1/19 Økonomisk sosialhjelp og vurdering av barnetrygd som en del 
inntektsgrunnlaget 2015/858 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
NAV-leder Elin Lindbom, la frem saken. 
 
Det ble åpnet for spørsmål til saken. 
 
Ingrid Lønhaug(Sv) fremmet følgende forslag på vegne av Sv, Ap og Krf: 

1. Kommunestyret vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialstønad, slik at 
alle barnefamilier i Skjervøy behandles likt med hensyn til barnetrygd. 

2. Utgiftene i forbindelse med en omgjøring av bruk av barnetrygden innarbeides i 
økonomiplanen. 

 
Vidar Langeland(Frp) støttet opp om innstillingen og påpeker at systemet virker til å fungere 
slik det allerede er. 
 
Påfølgende ordveksling om barnetrygdens betydning og NAV Skjervøy sitt arbeid. 
NAV-leder fikk ordet for å klargjøre noen punkter i saksframlegget og svare på spørsmål. 
Ny ordveksling der innstillingen og endringsforslaget ble diskutert. 
NAV-leder fikk ordet for å svare på spørsmål som kom i diskusjonen. 
 
Ingrid Lønhaug(Sv) fremmet følgende tilleggspunkt til endringsforslag på vegne av posisjon: 

3. Ordningen evalueres etter 1 år. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot posisjons endringsforslag: 
Posisjonens endringsforslag vedtatt mot syv stemmer 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialstønad, slik at 

alle barnefamilier i Skjervøy behandles likt med hensyn til barnetrygd. 
2. Utgiftene i forbindelse med en omgjøring av bruk av barnetrygden innarbeides i 

økonomiplanen. 
3. Ordningen evalueres etter 1 år. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slik vedtak:  
 
Kommunestyret tar utredningen om barnetrygden som en del av inntektsgrunnlaget før 
sosialstønaden blir beregnet, til orientering. 



PS 2/19 Søknad om skjenkebevilling - Vorterøy bygdelag/Kaikanten 
2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot to stemmer 

Vedtak: 
1. Vorterøy bygdelag v/skjenkestyrer Stein-Are Paulsen gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 
og 2) i sine lokaler i perioden 13.03.19 – 30.09.2020. Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 
2) i avgrenset område. 
 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk plan.  
 
3. Periode for uteservering settes til 01.06 til og med 01.09 hvert år. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Vorterøy bygdelag v/skjenkestyrer Stein-Are Paulsen gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 
og 2) i sine lokaler i perioden 13.03.19 – 30.09.2020. Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 
2) i avgrenset område. 
 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk plan.  
 
3. Periode for uteservering settes til 01.06 til og med 01.09 hvert år. 
 

PS 3/19 Godkjenning av låneopptak til kjøp av datamaskinvare ved Skjervøy 
barneskole 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Reidar Mæland(H) fremmer følgende endringsforslag på vegne av H og Frp: 
Kommunestyret finansierer kr 600 000 fra disposisjonsfondet til kjøp av ipader ved Skjervøy 
barneskole. Samtidig reduseres tilskuddet til IT-utstyr over drifta til Skjervøy barneskole med kr 
200 000 årlig i perioden 2020-2022. 
 
Votering, endringsforslag fra Høyre og Frp mot rådmannens innstilling: 
Endringsforslag fra Høyre og Frp enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret finansierer kr 600 000 fra disposisjonsfondet til kjøp av ipader ved Skjervøy 
barneskole. Samtidig reduseres tilskuddet til IT-utstyr over drifta til Skjervøy barneskole med kr 
200 000 årlig i perioden 2020-2022. 
 



Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på kr 600 000 i 2019 for innkjøp av iPader ved 
Skjervøy barneskole. 
Samtidig reduseres tilskuddet til It-utstyr over drifta til Skjervøy barneskole med kr 200 000 
årlig i perioden 2020-2022. 

 

PS 4/19 Rebudsjettering 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Rebudsjetteringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B, datert 21.02.2019 
 

Rådmannens innstilling 
Rebudsjetteringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B, datert 21.02.2019 

 

PS 5/19 Skjervøy: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett og dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til bygging av grill/dagsturhytte på Finneidet 69 
bnr 1 2016/9 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Kultur- og undervisningssjef orienterte om at Nord-Troms friluftsråd har fremskaffet midler til 
byggingen. Det søkes også om spillemidler til finansieringen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy kommunestyre dispensasjon fra  
i § 4 i planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune til å øke 
størrelsen på grill/dagsturhytte fra 30 til 45 m2 BYA.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Skjervøy kommune byggetillatelse uten 
ansvarsrett for oppføring av grill/dagsturhytte som omsøkt og som vist på tegninger i 
saksframlegget. 
 
Endelig plassering i terrenget gjøres når snøen har tint i samarbeid med teknisk etat. 



 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy kommunestyre dispensasjon fra  
i § 4 i planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune til å øke 
størrelsen på grill/dagsturhytte fra 30 til 45 m2 BYA.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Skjervøy kommune byggetillatelse uten 
ansvarsrett for oppføring av grill/dagsturhytte som omsøkt og som vist på tegninger i 
saksframlegget. 
 
Endelig plassering i terrenget gjøres når snøen har tint i samarbeid med teknisk etat. 

 

PS 6/19 Utvidelse av godkjent kai på Kollagernesset. 2019/118 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Einar Lauritzen(Ap) ber om habilitetsvurdering da han har vært delaktig i prosessen som 
saksbehandler: Representanten erklæres enstemmig inhabil etter forvaltningsloven §6 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forestående utbygging av kai på Kollagerneset utvides. Utvidelsen innebærer en utvidelse av 
kaien på 20 m x 15,5 m tilsammen 310 m2, med en kostnadsramme på kr. 7.750.000,- 
 

1. Kr. 7.750.000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2019  
 

2. Ved innvilget tilskudd fra fylkeskommune på 50% vil lånebehovet reduseres til  
kr. 3.875.000,-   
 

3. Kommunestyret ber rådmannen igangsette søknadsprosessen om tilskudd til utvidelsen 
av omtalt kai.  
 

4. Opsjonen av tilleggskai iverksettes dersom denne er innenfor rammen.  
 

Rådmannens innstilling 
Forestående utbygging av kai på Kollagerneset utvides. Utvidelsen innebærer en utvidelse av 
kaien på 20 m x 15,5 m tilsammen 310 m2, med en kostnadsramme på kr. 7.750.000,- 
 

1. Kr. 7.750.000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2019  
 

2. Ved innvilget tilskudd fra fylkeskommune på 50% vil lånebehovet reduseres til  
kr. 3.875.000,-   



 
3. Kommunestyret ber rådmannen igangsette søknadsprosessen om tilskudd til utvidelsen 

av omtalt kai.  
 

4. Opsjonen av tilleggskai iverksettes dersom denne er innenfor rammen.  
 

 

PS 7/19 Tilstandsrapport kommunale utleieboliger 2018/2 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Representanten Einar Lauritzen(Ap) trer inn igjen i møtet. 
 
Teknisk sjef redegjorde for bruk av fargekoder i saksfremlegget, etter spørsmål fra Rolf Egil 
Larsen(Sp).  
 
Teknisk sjef redegjorde videre for spesifikke bygg, etter spørsmål fra Vidar Langeland(Frp). 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) ber om at det gjøres vurderinger ift byggene som har størst etterslep på 
vedlikehold, ift om tomten kan brukes på bedre måte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Tilstandsrapport/hovedrapport for kommunale utleieboliger i Skjervøy kommune tas til 
etterretning.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ordfører:  
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 

Rådmannens innstilling 
 
Tilstandsrapport/hovedrapport for kommunale utleieboliger i Skjervøy kommune tas til 
etterretning.  



 

PS 8/19 Tilstandsvurdering for kommunale bygg 2018/488 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef redegjorde for punkter om tilsyn og avvik, etter spørsmål fra Thor Helge 
Nygaard(Sp) 
 
Reidar Mæland(H) ber om at det gjøres vurderinger ift bygg som er eldre eller har stort etterslep 
på vedlikehold. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Tilstandsvurdering for kommunale bygg tas til etterretning.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ordfører:  
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 

Rådmannens innstilling 
Tilstandsvurdering av for kommunale bygg tas til etterretning.  

PS 9/19 Valg av valgstyre - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
2019/108 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer nytt punkt fire: 
4. 17. April settes som frist for å trekke seg fra listeforslag 
 
Irene Toresen(Ap) fremmer følgende representanter til valgstyret: 
Ørjan Albrigtsen – Leder 
Irene Toresen – nestleder 
Ingrid Lønhaug 
Reidar Mæland 



Vidar Langeland 
Hanne Høgstad 
Øystein Skallebø 
 
Varalisten til formannskapet er også varaliste til valgstyret. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med forslag til kandidater og nytt punkt fire enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Kommunestyret velger følgende representanter til valgstyret: Ørjan Albrigtsen, Irene 

Toresen, Ingrid Lønhaug, Reidar Mæland, Vidar Langeland, Hanne Høgstad og Øystein 
Skallebø. Varalisten til formannskapet er også varaliste til valgstyret. 

2. Kommunestyret velger Ørjan Albrigtsen som leder og Irene Toresen som nestleder for 
valgstyret. 

3. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte avgjørelse ang stemmekretser i Skjervøy 
kommune 

4. 17. April settes som frist for å trekke seg fra listeforslag 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret velger med utgangspunkt i formannskapets medlemmer og 

varamedlemmer et valgstyre bestående syv personer, med minimum tre fra hvert kjønn.  
2. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgstyret. 
3. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte avgjørelse ang stemmekretser i Skjervøy 

kommune 

 

PS 10/19 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Interpellasjon – Hurtigladestasjoner – fremmet av Pål Schreiner Mathiesen(Sp) 
Ordfører orienterte om undersøkelser ift utbygging av hurtigladestasjoner og samtaler med 
Ymber ang. dette. 
 
Interpellasjon – Arbeidskriminalitet – fremmet av Ingrid Lønhaug(Sp) 
Rådmannen orienterte om at Skjervøy kommune gis mulighet til å gi tips om bedrifter som bør 
sjekkes ift arbeidskriminalitet når det gjøres aksjoner av politiet m.fl. Skatteetaten mottar ved 
noen tilfeller tips om bedrifter som sjekkes opp av skatteoppkrever. 
 
Interpellasjon – Uansvarlig trailertrafikk må stoppes – fremmet av Ingrid Lønhaug(Sp) 
Ordfører orienterte. Viktig at det settes fokus på saken, også nasjonalt. Kommer til å jobbe opp 
mot sjømatsbedriftene og sørge for at man sammen tar et ansvar. Fremholder at dette er et 
nasjonalt problem og at det henger sammen med veistandard, iht. vedlikehold, strøing av veier 
også videre. 
 



Vedtak: 
Interpellasjonene anses som behandlet 
 

PS 11/19 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. 
Ingen kommentarer til sakene. 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert. 
 

RS 1/19 Protokoll fra møte i Nord-Troms regionråd 30. og 31. januar 2019 2015/65 

RS 2/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy 
kommune 2015/640 


