
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Teams 
Dato: 21.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 11.00  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Kurt Michalsen VARAORD SP 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Kathrine Kaasbøll Hanssen MEDL SP 
Victoria Figenschou 
Mathiassen 

MEDL AP 

Pål Schreiner Mathiesen MEDL FSVR 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Kommentar fra Vidar Langeland(Frp) angående for sent utkommet innkalling. 
Ordfører svarer at man skal se på dette og forbedre rutinene. 
Til saksliste: Ordfører orienterer om at det er en ettermeldt sak ang 17. mai. I tillegg ønsker 
rådmann å orientere angående corona-situasjon. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Bjørn Pedersen Kultur- og undervisningssef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Helene Solvang Personalsjef 
Sissel Moksnes Fagforbundet 

 
 
  



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 
Kirsti Lembricht 
Vidar Langeland 
 
Protokoll blir signert elektronisk og arkivert i kommunens arkivsystem. 
 
 
 
 
 
 
 



Corona: Kartlegging av muligheter og behov i Troms og Finnmark – Brev fra KS 
Rådmann orienterte angående brev fra KS og la frem liste over gryteklare prosjekter i 
kommunen. 
 

                                         
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/20 Søknad om kjøp av tilleggsareal  2020/171 
PS 24/20 Søknad om innløysing av festetomt  2019/441 
PS 25/20 Referat   
RS 12/20 Skisseplan for sikring av Arnøyhamn Skole  2019/153 
RS 13/20 Uløybuktveien 17, 19 og 24: Søknad om 

igangsettingstillatelse hele tiltaket til ombygging 
av bygning 192133181, 192133203 og 404586 til 
reiselivsanlegg/overnatting og bolig - gnr 45 bnr 
3 

 2017/38 

RS 14/20 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring med 
snøscooter fra Årviksand til hytte i Nord-Rekvik 

 2020/6 

PS 26/20 Tildeling av 17.mai arrangement på Skjervøy 
tettsted 

 2020/107 

 
 
  



23/20 Søknad om kjøp av tilleggsareal 2020/171 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om tildeling av tilleggsareal til Rønning Østgårdsvei 46 godkjennes som omsøkt. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket lar seg tilpasse slik at nabotomta ikke blir 
nevneverdig berørt.  
 

Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om tildeling av tilleggsareal til Rønning Østgårdsvei 46 godkjennes som omsøkt. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket lar seg tilpasse slik at nabotomta ikke blir 
nevneverdig berørt.  

24/20 Søknad om innløysing av festetomt 2019/441 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om fradeling/innløsning av festetomt gnr 51 bnr 1 festenr 2 fra eiendommen 51/1 med 
de endringer av grensene innvilges. 
Vedtaket er i henhold til Jordlovens § 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1,m og 26-1. Det er 
innvilget dispensasjon etter Plan- og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i PBL § 11-6, 
rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, samt § 1-8, strandsonevernet.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om fradeling/innløsning av festetomt gnr 51 bnr 1 festenr 2 fra eiendommen 51/1 med 
de endringer av grensene innvilges. 
Vedtaket er i henhold til Jordlovens § 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1,m og 26-1. Det er 
innvilget dispensasjon etter Plan- og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i PBL § 11-6, 
rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, samt § 1-8, strandsonevernet.  



25/20 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
RS 12/20 
Kurt Michalsen(Sp) ønsker at saken skal legges frem som egen sak i riktig utvalg. Ønsker i 
tillegg at saken skal romme de økonomiske konsekvensene. Ordfører støtter dette og ber om at 
saken tas opp som ordinær sak i formannskapet. 

Vedtak: 
Referatsaker referert 
 

RS 12/20 Skisseplan for sikring av Arnøyhamn Skole 2019/153 

RS 13/20 Uløybuktveien 17, 19 og 24: Søknad om igangsettingstillatelse hele tiltaket til 
ombygging av bygning 192133181, 192133203 og 404586 til reiselivsanlegg/overnatting og 
bolig - gnr 45 bnr 3 2017/38 

RS 14/20 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
for kjøring med snøscooter fra Årviksand til hytte i Nord-Rekvik 2020/6 

  



26/20 Tildeling av 17.mai arrangement på Skjervøy tettsted 2020/107 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Saken er ettermeldt og derfor plassert etter referatsaker for å unngå omstokking av saksnummer. 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer ønske om at arrangementskomité i dialog med kommunen kan få 
dekt utlegg ift arrangement. Rådmann tar ønsket til orientering. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune tildeler det årlige 17. mai arrangementet etter det mønsteret som 
prøveordningen av F-skapssak 5-12 la opp til. Prøveordningen ble så vedtatt i F-skapssak 1-16. 
Arrangementet vil da rullere som ei fast ordning med to år til Idretten og ett år til Musikken 
slik:  
  
2016: Idretten 2017: Musikken 2018: Idretten 2019: Idretten 2020: Musikken Osv   
 
For året 2020 har smittesituasjonen i landet gjort at det ikke lar seg gjøre med en tradisjonell 
17.maifeiring. Skjervøy kommune forskyver dermed fordelingen av arrangement med et år. Ny 
rulleringsplan for arrangementet blir da;  
 
2021: Musikk 2022: Idrett 2023: Idrett 2024: Musikk 2025: Idrett 2026: Idrett osv 
 
2. Arrangementene tildeles Idrettsrådet og Musikkrådet. De står fritt til å avtale 
arbeidsoppgaver og inntektsfordeling til de samarbeidspartene de fordeler arrangementet til.  
 
3. Dersom det skal gjøres endringer i denne tildelingen, må noen av partene ta det skriftlig opp 
med kommunen og det vil bli ny politisk behandling av saken. 
 

Rådmannens innstilling 
 
1. Skjervøy kommune tildeler det årlige 17. mai arrangementet etter det mønsteret som 
prøveordningen av F-skapssak 5-12 la opp til. Prøveordningen ble så vedtatt i F-skapssak 1-16. 
Arrangementet vil da rullere som ei fast ordning med to år til Idretten og ett år til Musikken slik:  
  
2016: Idretten 2017: Musikken 2018: Idretten 2019: Idretten 2020: Musikken Osv   
 
For året 2020 har smittesituasjonen i landet gjort at det ikke lar seg gjøre med en tradisjonell 
17.maifeiring. Skjervøy kommune forskyver dermed fordelingen av arrangement med et år. Ny 
rulleringsplan for arrangementet blir da;  
 
2021: Musikk 2022: Idrett 2023: Idrett 2024: Musikk 2025: Idrett 2026: Idrett osv 
 
2. Arrangementene tildeles Idrettsrådet og Musikkrådet. De står fritt til å avtale arbeidsoppgaver 
og inntektsfordeling til de samarbeidspartene de fordeler arrangementet til.  



  
3. Dersom det skal gjøres endringer i denne tildelingen, må noen av partene ta det skriftlig opp 
med kommunen og det vil bli ny politisk behandling av saken. 
 
 
 
 


