
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 09.06.2020 
Tidspunkt: 09:15 – 17:50 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Victoria Figenschou 
Mathiassen 

MEDL AP 

Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL FSVR 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Roald Sebergsen MEDL H 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Line Ivara Nilsen Eliassen MEDL FSVR 
Kurt Michalsen VARAORD SP 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Kathrine Kaasbøll Hanssen MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Kari-Ann Olaisen MEDL KRF 
Hanne Merete Jakobsen MEDL KRF 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Kim André Michalsen MEDL FRP 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Torgeir Johnsen MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Leif Håkon Pedersen Kim André Michalsen FRP 
Einar Lauritzen Øystein Skallebø AP 
Agnethe Isaksen Kirsti Lembricht KRF 
Kari-Ann Olaisen Elisabeth Korneliussen KRF 
Martin Andreassen Hanne Merete Jakobsen KRF 
Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 
Hanne Nygaard Høgstad Thor Helge Nygaard SP 

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til saksliste: Ordfører melder at han har fjernet flere saker fra den opprinnelige sakslista, for å 
unngå et alt for langt møte. Intensjonen er at det blir kalt inn til et nytt møte via videoløsning 
for å behandle de resterende sakene. 



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



Utsettelse av saker 
Grunnet tidkrevende behandling av PS24/20, PS29/20 og PS34/20 ble det foretatt en vurdering 
ang hvilke saker som kunne utsettes til ekstraordinært kommunestyre innenfor samme måned. 
Utvalget hadde ingen innsigelser til utsettelser foreslått av ordfører (i samråd med rådmann). 
Saker som ble utsatt er markert i sakskartet. 
 
Permisjonssøknad, Vidar Langeland (Frp) 
Representanten ble innvilget permisjon fra kl 15.00 
 
Permisjonssøknad, Victoria Figenschou Mathiassen (Ap) 
Representanten ble innvilget permisjon fra kl 17:30 
 

Uttalelse i Skjervøy kommunestyre 12.mai 2020. – Morialeiren – Fremmet av Sv og RØDT 

Forholdene i Morialeiren i Hellas har rystet en hel verden. En leir som i utgangspunktet var 
planlagt for 3000 mennesker, er etter hvert blitt utvidet til å huse fra 20.000-30.000 mennesker. 
Der er de innesperret bak piggtråd og er strengt bevoktet av både gresk militær og politi.   

De humanitære forholdene er ubeskrivelige. De har ingen tilgang til rettshjelp, og ingen 
informasjon om deres mulige skjebne. Det er akutt behov for alt fra helsehjelp, beskyttelse mot 
vind, regn, kulde og ikke minst varme. Det er ikke nok mat, rent vann, psykologisk støtte, 
skolegang og sikkerhet. Tanken om håp om en framtid forsvinner, og følelsen av et «normalt» 
liv er bortimot fraværende.   

Det er mange forsvarsløse foreldreløse barn i leiren. Mange europeiske land har sagt seg villige 
til å ta imot flyktninger fra leiren. Av de nordiske landene har Finland og Sverige tatt imot eller 
planlegger å ta imot flyktninger fra leiren. Skjervøy kommune har tatt imot, og tar imot, 
flyktninger og regnes for å være en god kommune å komme til. Det er mange kommuner som 
har kapasitet til å ta imot flyktninger. 6.april 2020 ble det overlevert 46.350 signaturer til 
regjeringen, oppropet «Evakuer barna fra Moria nå». Oppropet er gjengitt i sin helhet under.  

Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!  

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de 
umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens 
svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.  

Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!  

7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og 
er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi 
ser på.  

Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien preger 
oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle 
forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, 
representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge  

hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som 
bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat 
behandling.  



  

Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har 
store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen som 
fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.  

Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En 
trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske 
land. 

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder 
minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.  

Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige 
mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.   

46.350 signaturer overleveres regjeringen  

Skjervøy kommunestyre oppfordrer stortinget og regjeringen til å ta inn imot flere enslige 
mindreårige flyktninger. Skjervøy kommunestyre støtter innholdet i oppropet «Evakuer barna 
fra Moria nå».  

Fremmet av SV/Rødt 

Vedtak: 

Uttalelsen støttes av kommunestyret, mot to stemmer 

                                         
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 24/20 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2019  2020/326 
PS 25/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019  2020/150 
PS 26/20 Tilstandsrapport fra grunnskolen 2019  2020/352 
PS 27/20 Kjøp av bolig på Skjervøy tettsted - Utsatt  2020/357 
PS 28/20 Inntak av lærlinger og vekslingselever 2020 i 

Skjervøy kommune - Utsatt 
  

PS 29/20 Plassering av fotballhall  2019/264 
PS 30/20 Komplettering av utearealet i prestegårdsjoda 

barnehage - Utsatt 
 2018/48 

PS 31/20 Industriveien 9 - Utsatt  2020/84 
PS 32/20 Salg av Solstua barnehage gnr 69 bnr 800, 

Fiskenes 25 
 2020/362 

PS 33/20 Kjøp av eiendom gnr 69 bnr 32 Industriveien 11  2020/348 
PS 34/20 Kapitaltilførsel - ny aksjekapital i Skjervøy 

ASVO 
 2019/478 

PS 35/20 Økonomirapport vår 2020 - Utsatt  2019/478 
PS 36/20 Investeringsrapport vår 2020 - Utsatt  2019/478 
PS 37/20 Akson Intensjonserklæring - Utsatt  2019/387 
PS 38/20 Bytte av sjøtomter i Industriveien  2020/347 
PS 39/20 Søknad på tomt i Havnegata - Utsatt  2020/215 
PS 40/20 Strandveien 41: Søknad om dispensasjon og 

rammetillatelse for bruksendring til boligformål - 
gnr 69 bnr 758 

 2020/201 

PS 41/20 Nord-Troms Strategier 2020-2023 Nord-Troms 
Regionråd - Utsatt 

 2020/208 

PS 42/20 Referatsaker   
RS 11/20 Melding om vedtak sak 2/20 (Skjervøy ASVO) - 

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune 
 2020/150 

RS 12/20 Melding om vedtak sak 7/20 (oppfølgning av fvl 
rev innkjøp) - Kontrollutvalget i Skjervøy 
kommune 

 2020/150 

RS 13/20 Melding om vedtak sak 8/20 (oppf forv revisjon 
barn/skole) - Kontrollutvalget i Skjervøy 
kommune 

 2020/150 

RS 14/20 Protokoll fral møte i regionrådet 26.05.20  2020/208 
RS 15/20 Uttalelser fra årsmøtet - SV  2019/450 
PS 43/20 Interpellasjoner   



 
 

PS 24/20 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2019 2020/326 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Rådmann innledet. Etatsledere presenterte videre angående de ulike virksomheter og prosjekter 
innenfor sin etat. 
 
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene i utvalget. Spørsmålene ble besvart av rådmannen 
de ulike etatsjefer. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig overskudd på kroner 5.801.582,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2020  

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

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig overskudd på kroner 5.801.582,- avsettes til disposisjonsfond. 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig overskudd på kroner 5.801.582,- avsettes til disposisjonsfond. 

PS 25/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 2020/150 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 

PS 26/20 Tilstandsrapport fra grunnskolen 2019 2020/352 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Kultur- og undervisningssjef orienterte ang tilstandsrapporten for skolene i Skjervøy kommune. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra representantene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:   
Fremlagte «Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2019» tas til etterretning 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:   
Fremlagte «Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2019» tas til etterretning 

PS 27/20 Kjøp av bolig på Skjervøy tettsted 2020/357 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune gir rådmannen fullmakt til kjøp av 1 bolig med 2 boenheter.            
Lånekostnader skal i sin helhet dekkes av leieinntekter ved husleie. 



 
2. Kjøpet har en øvre ramme på 3 mill ,og det finansieres ved låneopptak. Driftskostnader 

dekkes av husleieinntekter. 

 

PS 28/20 Inntak av lærlinger og vekslingselever 2020 i Skjervøy kommune 
2020/367 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune øker det totale antallet lærlinger/vekslingselever til inntil 15 plasser 

hvert år fra 2020.  
2. De økonomiske kostnadene innarbeides i Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 

PS 29/20 Plassering av fotballhall 2019/264 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Hermod Bjørkestøl presenterte forslag til nye traséer for langrenn og skiskyting. 
 
Line Ivara Nilsen Eliassen(Fsvr) fremmet følgende endringsforslag på vegne av SV og R: 
Fotballhall erstattes med treningshall i innstillingen. 
 
Arne Nilsen(Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Frp: 
Saken utsettes. Pga dagens økonomi og de økonomiske utfordringene Skjervøy kommune har, 
så kan ikke kommunen eie og drifte en fotballhall. 
 
Votering, utsettelsesforslag: 
Forslaget falt, mot fire stemmer 
 
Roald Sebergsen(H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H: 
Punkt 1 – Ingen endring 
Punkt 2 – Tilføyelse: Plassering og opparbeidelse av ny (ski- og) skiskytterarena med alle 
dagens fasiliteter medtas i forprosjektet. 
Punkt 3 – Ingen endring. 
Punkt 4 – Endring av siste setning: Det delegeres til formannskapet å sette sammen en helt ny 
arbeidsgruppe som består av representanter fra alle idrettsgrenene. 
Nytt punkt 5 – Idrettsanlegg som må vike for ny fotballhall skal være på plass med ny 
plassering/i nytt bygg før grunnarbeidet til fotballhallen kan starte. 
 
Roald Sebergsen(H) fremmet følgende endring til endringsforslaget: 



Punkt 1,2 og 3 som i rådmannens innstilling. Nye punkt 4 og 5: 
4: Det delegeres til formannskapet å sette sammen en arbeidsgruppe som består av 
representanter som ikke er med i plankomitéen. 
5: Idrettsanlegg som må vike for ny fotballhall skal være på plan med ny plassering i nytt bygg 
parallelt med fotballhallen. 
 
Votering, forslag fra Fsvr: 
Forslag vedtatt mot tre stemmer. Betegnelsen fotballhall erstattes med treningshall. 
 
Votering, punkt 1 i innstillingen: 
Vedtatt mot tre stemmer 
 
Votering, punkt 2 i innstillingen: 
Vedtatt mot tre stemmer 
 
Votering, punkt 3 i innstillingen: 
Vedtatt mot tre stemmer 
 
Votering, punkt 4 i innstillingen mot endringsforslag fra Roald Sebergsen(H): 
Endringsforslag fra Roald Sebergsen(H) enstemmig vedtatt 
 
Votering, punkt 5 i innstillingen mot endringsforslag fra Roald Sebergsen(H): 
Endringsforslag fra Roald Sebergsen(H) enstemmig vedtatt. «Fotballhall» endres til 
«treningshall» i vedtaket. 
 

Vedtak: 
1. Plankomiteens beslutning om plassering av fotballhall ved Skjervøy idrettspark vedtas. 

Plasseringen foreslås lokalisert mellom dagens to baner og i området hvor HV-huset 
står. Kart med stedsangivelse legges ved saken som vedlegg. 

2. Det igangsettes et forprosjekt som bygger på plassering av fotballhallen og som ivaretar 
eksisterende idrettsanlegg ved Skjervøy Idrettspark. Forprosjektet skal avklare de 
økonomiske rammene for oppføring av hall med grunnarbeid, rivning/ bort kjøring av 
HV huset, flytting av skøytebanen og gjenoppbygging av garasjeanlegg som SIK i dag 
eier i HV huset. Det må tas høyde for at det må opparbeides grunnarbeid i deler av ny 
løypetrase’, og det må sees på muligheten for å etablere en ny innkjøring fra 
Kirkegårdsveien (på nedsiden av gamle kunstgressbanen.) Videre må det også avklares 
hvordan dugnad kan bidra til finansiering av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar ei kostnadsramme på inntil kroner 300.000,- til dette 
forprosjektet. Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet. 

4. Det delegeres til formannskapet å sette sammen en arbeidsgruppe som består av 
representanter som ikke er med i plankomitéen. 

5. Idrettsanlegg som må vike for ny treningshall skal være på plan med ny plassering i nytt 
bygg parallelt med treningshallen. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Plankomiteens beslutning om plassering av fotballhall ved Skjervøy idrettspark vedtas. 

Plasseringen foreslås lokalisert mellom dagens to baner og i området hvor HV-huset står. 
Kart med stedsangivelse legges ved saken som vedlegg. 

2. Det igangsettes et forprosjekt som bygger på plassering av fotballhallen og som ivaretar 
eksisterende idrettsanlegg ved Skjervøy Idrettspark. Forprosjektet skal avklare de 



økonomiske rammene for oppføring av hall med grunnarbeid, rivning/ bort kjøring av 
HV huset, flytting av skøytebanen og gjenoppbygging av garasjeanlegg som SIK i dag 
eier i HV huset. Det må tas høyde for at det må opparbeides grunnarbeid i deler av ny 
løypetrase’, og det må sees på muligheten for å etablere en ny innkjøring fra 
Kirkegårdsveien (på nedsiden av gamle kunstgressbanen.) Videre må det også avklares 
hvordan dugnad kan bidra til finansiering av prosjektet. 

3.  Kommunestyret vedtar ei kostnadsramme på inntil kroner 300.000,- til dette 
forprosjektet. Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet. 

4. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal bistå ekstern aktør med forprosjektet. 
Arbeidsgruppens mandat er å sikre et helhetlig anlegg som ivaretar alle interesser. Det 
delegeres myndighet til formannskapet å sette sammen en slik gruppe. 

PS 30/20 Komplettering av utearealet i prestegårdsjoda barnehage 2018/48 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
For komplettering av utearealet v/Prestejorda barnehage bevilges inntil kr. 1.000.000,-, eks mva. 
Midlene lånefinansieres.   

PS 31/20 Industriveien 9 2020/84 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen informerer kommunestyre at vi i den videre prosessen jobber med at Industriveien 9 
rives og nytt bygg oppføres på samme område.  
Dette vil medføre økt behov for investering i tillegg til de allerede kr 10 000 000,- bevilget til ny 
brannstasjon   

PS 32/20 Salg av Solstua barnehage gnr 69 bnr 800, Fiskenes 25 2020/362 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Pål Schreiner Mathiesen(Sv) fremmet følgende endringsforslag på vegne av posisjon: 



Salg av Solstua barnehage gnr 69 bnr 800, Fiskenes 25 
Siste setning i første avsnitt fjernes og erstattes av følgende: Boligprosjektet skal være et 
prosjekt for selveie, boligbyggelag eller ordinært salg. 
 
Votering, endringsforslag: 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
Votering, rådmannens innstilling med vedtatt endringsforslag: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Solstua barnehage legges ut for salg.   
Skjervøy kommune lyser ut salgsobjektet som en konkurranse der bolig/tomtekjøpere sender inn 
prosjektbeskrivelse som redegjør for planen over denne tomten. Beskrivelsen må inneholde 
tegninger/situasjonsplan der det fremgår hvordan kjøper vil utnytte tomten ihht. antall 
leiligheter, samt opparbeidelse av uteområde. Boligprosjektet skal være et prosjekt for selveie, 
boligbyggelag eller ordinært salg. 
 
Tomten selges til høystbydende, men med forbehold om beste prospekt.  
 
Tomten er ikke regulert til leilighetsbygg og må derfor omreguleres. Omreguleringen må stå for 
kjøpers regning.  
 
Rådmannen får delegert myndighet til å avgjøre salget på bakgrunn av innsendte 
prosjektbeskrivelse.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Solstua barnehage legges ut for salg.   
Skjervøy kommune lyser ut salgsobjektet som en konkurranse der bolig/tomtekjøpere sender inn 
prosjektbeskrivelse som redegjør for planen over denne tomten. Beskrivelsen må inneholde 
tegninger/situasjonsplan der det fremgår hvordan kjøper vil utnytte tomten ihht. antall 
leiligheter, samt opparbeidelse av uteområde. Kommunen vil fortrinnsvis prioritere 
boligprosjekt for selveier 
 
Tomten selges til høystbydende, men med forbehold om beste prospekt.  
 
Tomten er ikke regulert til leilighetsbygg og må derfor omreguleres. Omreguleringen må stå for 
kjøpers regning.  
 
Rådmannen får delegert myndighet til å avgjøre salget på bakgrunn av innsendte 
prosjektbeskrivelse.  



PS 33/20 Kjøp av eiendom gnr 69 bnr 32 Industriveien 11 2020/348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
 
Eiendom gnr 69 bnr 32 kjøpes for kr. 1.400.000,- + omkostninger  
(2,5% av kjøpesummen = kr. 35000,-) og tinglysningsgebyr (kr. 581,) stort kr. 1.435.581,- 
 
Estimert rivekostnad er kr. 400.000,-  
 
Kjøpesummen stort kr. 1.435.581,-og rivekostnadene stort kr 400.000,- (til sammen kr 
1.835.581,-) finansieres i investeringsregnskapet ved salg av Solstua barnehage.  
 
Før kjøpet gjøres gjeldende skal tomten ryddes (fundamentet til brakkerigg fjernes), og 
bygningen skal være ryddet for alle løsører.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak. 
 
Eiendom gnr 69 bnr 32 kjøpes for kr. 1.400.000,- + omkostninger  
(2,5% av kjøpesummen = kr. 35000,-) og tinglysningsgebyr (kr. 581,) stort kr. 1.435.581,- 
 
Estimert rivekostnad er kr. 400.000,-  
 
Kjøpesummen stort kr. 1.435.581,-og rivekostnadene stort kr 400.000,- (til sammen kr 
1.835.581,-) finansieres i investeringsregnskapet ved salg av Solstua barnehage.  
 
Før kjøpet gjøres gjeldende skal tomten ryddes (fundamentet til brakkerigg fjernes), og 
bygningen skal være ryddet for alle løsører.  
 
 

PS 34/20 Kapitaltilførsel - ny aksjekapital i Skjervøy ASVO 2019/478 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Vidar Brox Antonsen(Sp) ber om vurdering av hans habilitet, da han er styreleder i foretaket. 
Ordfører vurderer representanten som direkte inhabil, uten innsigelser. 
 
Line Ivara Nilsen Eliassen(Fsvr) ber om vurdering av hennes habilitet, da hun er ansatt i 
Skjervøy Asvo. Ordfører anbefaler at representanten erklæres inhabil. Representanten erklært 
inhabil etter enstemmig avgjørelse av utvalget. 
 



Styreleder for Skjervøy Asvo, Vidar Brox-Antonsen, orienterte ang nødvendighet av styrking av 
aksjekapital for å sikre driften. 
 
Vidar Langeland(Frp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Frp: 
Punkt 2: 1.000.0000 i ny kapital skytes inn 
Punkt 3: Det bevilges 200.000 til ekstrakostnader. 
Å gi lønn/godtgjørelse til styret tilligger iht. aksjeloven til generalforsamlingen og kan ikke 
bevilges av andre. 
 
Votering, rådmannens punkt 1: 
Enstemmig vedtatt 
 
Votering, rådmannens punkt 2 mot forslag fremmet av Frp: 
Rådmannens forslag vedtatt, mot 7 stemmer 
 
Votering, rådmannens punkt 3 mot forslag fremmet av Frp: 
Rådmannens forslag vedtatt, mot 6 stemmer 
 
Votering, punkt 4: 
Enstemmig vedtatt 
 
Votering, punkt 5: 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Likviditetslånet til Skjervøy ASVO på kroner 1.500.000,- omgjøres til aksjekapital. 
2. Ytterligere kroner 1.500.000,- betales inn til Skjervøy ASVO som ny aksjekapital. 
3. Det bevilges kroner 277.000,- i tilskudd til Skjervøy ASVO for å dekke ekstraordinære 

utgifter bedriften har hatt i forbindelse med gransking og arbeidet rundt dette. 
4. Punkt 1-3 finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
5. Det forutsettes at styret umiddelbart setter inn tiltak som får driftsregnskapet for 2020 i 

balanse. Statusrapport om planlagte og gjennomførte tiltak legges fram for 
kommunestyret i oktober. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak. 

1. Likviditetslånet til Skjervøy ASVO på kroner 1.500.000,- omgjøres til aksjekapital. 
2. Ytterligere kroner 1.500.000,- betales inn til Skjervøy ASVO som ny aksjekapital. 
3. Det bevilges kroner 277.000,- i tilskudd til Skjervøy ASVO for å dekke ekstraordinære 

utgifter bedriften har hatt i forbindelse med gransking og arbeidet rundt dette. 
4. Punkt 1-3 finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
5. Det forutsettes at styret umiddelbart setter inn tiltak som får driftsregnskapet for 2020 i 

balanse. Statusrapport om planlagte og gjennomførte tiltak legges fram for 
kommunestyret i oktober. 



PS 35/20 Økonomirapport vår 2020 2019/478 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2020  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringene vedtas i tråd med vedlagte 
reguleringsskjema. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringene vedtas i tråd med vedlagte 
reguleringsskjema. 

PS 36/20 Investeringsrapport vår 2020 2019/478 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2020  

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



Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar 
endringer i tråd med reguleringsskjema. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar 
endringer i tråd med reguleringsskjema. 

PS 37/20 Akson Intensjonserklæring 2019/387 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om 

deltagelse gjennom signering av intensjonserklæring.  
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem ny sak for kommunestyret for inngåelse av 

en forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

PS 38/20 Bytte av sjøtomter i Industriveien 2020/347 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmet følgende endringsforslag, nytt punkt 2: 
2: Rådmannen delegeres myndighet til å fremforhandle og godkjenne endelig avtale. 
 
Votering, rådmannens innstilling: 
Enstemmig vedtatt 
 
Nytt punkt 2, fremmet av Ørjan Albrigtsen(Krf): 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Det foreslåtte makebytte mellom Øistein Mikalsen og Skjervøy kommune godkjennes. 
Leieavtale med nåværende leietaker sies opp. 
Alle kostnader med gjennomføring av makebyttet dekkes av Øistein Mikalsen 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å fremforhandle og godkjenne endelig avtale 
 



Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Det foreslåtte makebytte mellom Øistein Mikalsen og Skjervøy kommune godkjennes. 
Leieavtale med nåværende leietaker sies opp. 
Alle kostnader med gjennomføring av makebyttet dekkes av Øistein Mikalsen 

PS 39/20 Søknad på tomt i Havnegata 2020/215 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Søknad om kjøp av tomt i Havnegata avslås. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det omsøkte tiltak ikke vil være forenelig med gjeldende 
planers arealformål. Jfr plan- og bygningslovens § 12-5.   
 
 

PS 40/20 Strandveien 41: Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for 
bruksendring til boligformål - gnr 69 bnr 758 2020/201 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(Krf) ber utvalget vurdere hans habilitet, da hans svigerfar har opptrådd som 
konsulent for søker i saken. 
 
Agnethe Isaksen(Krf) ber utvalget vurdere hennes habilitet, på samme grunnlag som 
representanten Ørjan Albrigtsen(Krf)  
 
Rådmann ga sin vurdering i saken, der det ble påpekt av man ikke kan se direkte inhabilitet, men 
at man kanskje kan stille spørsmålstegn ved representantens objektivitet i saken. Utvalget 
bestemte etter diskusjon at man ikke kan se at representantene er inhabile i saken, da man ikke 
kan se at representantene eller personer i nær tilknytning har særlig fordel, tap eller ulempe som 
en følge av vedtak i saken (Forvaltningsloven § 6, 2.ledd). 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 



Med hjemmel i pbl § 19-2 gis Bakerihjørnet AS dispensasjon fra § 7 i reguleringsbestemmelser 
for Skjervøy sentrum slik at omsøkte deler av bygget kan benyttes til boligformål. Tiltaket 
tilfredsstiller kravene til dispensasjon med de begrunnelsene som er gitt i saksutredningen.  
 
Med hjemmel i pbl § 20-3, jf. § 20-1, gis Bakerihjørnet AS rammetillatelse for fasadeendring og 
bruksendring fra lager til boligformål for omsøkte deler av bygget. I medhold av pbl § 31-2 gis 
tillatelsen uten at tiltaket trenger å tilfredsstille krav i TEK17 § 14-2 og § 14-3 første ledd.  
 
Med bakgrunn i manglende dokumentasjon på at krav til sikkerhet og helse ivaretas, stiller 
rammetillatelsen følgende vilkår: 

1. Før igangsettingstillatelse kan gis for kjellerleiligheten skal det dokumenteres iht. 
TEK17 kapittel 2, at kjellerleiligheten tilfredsstiller krav i § 13-4 annet ledd, §13-7 lys 
og §13-8 utsyn i TEK17.  

2. Før igangsettingstillatelse kan gis for hele tiltaket, skal det utarbeides et brannkonsept 
iht. TEK17 kapittel 2 som viser hvordan sikkerhet ved brann er ivaretatt. Dette gjelder 
ikke for igangsetting av fasadeendring, da dette vurderes å være forsvarlig og 
hensiktsmessig uavhengig av bruksendringen.  

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis Bakerihjørnet AS dispensasjon fra § 7 i reguleringsbestemmelser 
for Skjervøy sentrum slik at omsøkte deler av bygget kan benyttes til boligformål. Tiltaket 
tilfredsstiller kravene til dispensasjon med de begrunnelsene som er gitt i saksutredningen.  
 
Med hjemmel i pbl § 20-3, jf. § 20-1, gis Bakerihjørnet AS rammetillatelse for fasadeendring og 
bruksendring fra lager til boligformål for omsøkte deler av bygget. I medhold av pbl § 31-2 gis 
tillatelsen uten at tiltaket trenger å tilfredsstille krav i TEK17 § 14-2 og § 14-3 første ledd.  
 
Med bakgrunn i manglende dokumentasjon på at krav til sikkerhet og helse ivaretas, stiller 
rammetillatelsen følgende vilkår: 

1. Før igangsettingstillatelse kan gis for kjellerleiligheten skal det dokumenteres iht. 
TEK17 kapittel 2, at kjellerleiligheten tilfredsstiller krav i § 13-4 annet ledd, §13-7 lys 
og §13-8 utsyn i TEK17.  

2. Før igangsettingstillatelse kan gis for hele tiltaket, skal det utarbeides et brannkonsept 
iht. TEK17 kapittel 2 som viser hvordan sikkerhet ved brann er ivaretatt. Dette gjelder 
ikke for igangsetting av fasadeendring, da dette vurderes å være forsvarlig og 
hensiktsmessig uavhengig av bruksendringen.  

 

 

PS 41/20 Nord-Troms Strategier 2020-2023 Nord-Troms Regionråd 2020/208 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 



Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Skjervøy kommunestyre godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord-Troms 
Regionråd. 
  



PS 42/20 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært kommunestyre i samme kalendermåned. Dette grunnet for lite 
tid i møtet til å behandle alle sakene. 
 

RS 11/20 Melding om vedtak sak 2/20 (Skjervøy ASVO) - Kontrollutvalget i Skjervøy 
kommune 2020/150 

RS 12/20 Melding om vedtak sak 7/20 (oppfølgning av fvl rev innkjøp) - Kontrollutvalget i 
Skjervøy kommune 2020/150 

RS 13/20 Melding om vedtak sak 8/20 (oppf forv revisjon barn/skole) - Kontrollutvalget i 
Skjervøy kommune 2020/150 

RS 14/20 Protokoll fral møte i regionrådet 26.05.20 2020/208 

  



PS 43/20 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2020  

Behandling: 

Interpellasjon - Smittevern under overfart med ferga til Arnøy/Nikkeby – Fremmet av 
Arne Nilsen (Frp) 

Passasjerer har frem til midten av mai sittet i kjøretøy under overfarten for å forebygge smitte av 
Covid 19 mellom passasjerer, dette var hjemlet i et nasjonalt unntak fra kravene i forskrift 15. 
juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere §13. Denne 
dispensasjonen er trukket tilbake med bakgrunn i den nasjonale smittesituasjonen. Den tar ikke 
hensyn til lokale forhold som kan gi en større smitterisiko. 
 
I Skjervøy og Nord Troms mener vi dette fergesambandet sannsynligvis utgjør den største 
risikoen for lokal spredning av Covid 19 på grunn av at fergen daglig brukes av 8-10 vogntog til 
og fra Arnøya, hvor sjåførene som kommer fra hele Europa er unntatt karantenebestemmelser i 
Norge og resten av Europa.  
 
Det virker ulogisk at det ikke er lokale bestemmelser som hensyn tar smittevern i større grad og 
beskytter lokalbefolkningen mot den risikoen sjåfører som er unntatt karantenebestemmelser 
representerer.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret ber ordfører/rådmann ta opp saken med kommunens smittevernlege og dersom 
han finner det behøvelig med lokale tiltak legge frem en sak til vedtak i det ekstra 
kommunestyremøtet som skal avholdes innen utgangen av juni. 
 
Med hilsen  
 
Vidar Langeland 
Kommunestyrerepresentant  
Skjervøy Frp 
 
Svar fra ordfører: 
Støtter intensjonen. Ønsker å jobbe med saken, i dialog med rederiet og sjøfartsdirektoratet, for 
å klargjøre hvilke muligheter man har. Er i gang med denne dialogen pdd. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Arbeid i tunnelene på innfartsveien – Fremmet av Roald Sebergsen(H) 
 
Det ryktes at det skal startes arbeid med oppgradering av den undersjøiske tunnelen i sommer, 
og at veien derfor kommer til å bli stengt og kun åpnes for gjennomkjøring med følgebil på faste 
klokkeslett.   
Det er en stor gladnyhet at det endelig skjer noe med Maursundtunnelen, som er et mareritt å 
kjøre gjennom for alle. At det ikke skjer flere ulykker i tunnelen må tilskrives flaks – eller 
englevakt – i alle fall ikke noe som veimyndighetene har satt i verk.  Skjervøy Høyre er svært 



positiv til at tunnelen utbedres slik at veifarende kan kjøre til og fra Skjervøy uten å ha hjertet i 
halsen. Vi mener det er et stort behov for utvidet veibane, tetting og kledning av tunnelen 
innvendig, god belysning, og – om mulig – bedre stigningsforhold. Vi mener også at porter som 
frostsikring av tunnelene må erstattes av en bedre egnet løsning.  
Vi har imidlertid noen bekymringer og spørsmål. Vi antar at arbeidene som planlegges er noe 
tilsvarende det som er gjort i Kåfjord-tunnelene og/eller i Larsbergtunnelen i Storfjord, selv om 
disse ikke er direkte sammenlignbare for våre tunneler. Samfunnet generelt og næringslivet 
spesielt ble skadelidende i hele regionen som følge av store forsinkelser i forbindelse med 
arbeidene. Kåfjord-tunnelene var likevel ikke fysisk stengt under arbeidene, og kunne åpne uten 
problemer på avtalte klokkeslett. Larsbergtunnelen hadde også ett felt kjørbart, selv om veien 
var stengt i lange perioder under arbeidet.  Arbeidene var dessuten på E6, som har særlig 
prioritet, samt på en strekning som tross alt har en omkjøringsmulighet.   
  
Vi må regne med at innfartsveien til Skjervøy ikke får samme prioritering. Det finnes ikke 
omkjøringsmuligheter, og veien er eneste mulige ferdselsåre på hjul for befolkningen og 
næringslivet i kommunen.  Det sier seg selv at lange perioder med stengt vei og ytterligere 
forverring av kjørbarhet gjennom Maursundtunnelen ikke er akseptabelt i 2020. Det er heller 
ikke forenelig med et oppegående næringsliv.  
Vi er kjent med at kostnadene for utvidelse av en eksisterende tunnel ikke står noe tilbake for 
bygging av en ny tunnel, og vi mener at det burde bygges en ny tunnel parallelt med 
Maursundtunnelen istedenfor å utvide den. Dette vil heller ikke ta lengre tid enn 
utvidelsesarbeidet.  Ved bygging av en ny tunnel ville de samfunnsmessige kostnadene som 
følge av forsinkelser og stengning unngås helt, da eksisterende tunnel ville kunne benyttes som 
før i anleggsperioden. En etablering av to tunneler – en for hver kjøreretning – ville gitt en 
betydelig bedre trafikksikkerhet til samme kostnad som nødvendig oppgradering av eksisterende 
tunnel.   
 
1. Hva skal gjøres? Gjelder det kun den undersjøiske tunnelen, eller begge?  
2. Når starter arbeidene, og når skal de være ferdig?  
3. Er ny tunnel vurdert, og i tilfelle – hva sier veimyndighetene om en slik løsning? Vil en ny 
tunnel prioriteres?  
4. Hva har ordføreren gjort for å finne andre løsninger enn veistengning?  
5. Vil det etableres noen slags fergeløsning for trafikken i anleggsperioden?  
6. Kan ordføreren redegjøre for hvorfor det ikke er kunngjort noe om saken på kommunens 
hjemmeside og i andre tilgjengelige fora?  
  
Skjervøy Høyre v/ Roald Sebergsen 
 
Svar fra ordfører: 
1: Ordfører orienterte om arbeidet som skal igangsettes. Det gjelder begge tunnelene. 
2: Arbeidet starter opp til høsten. 
3: Ny tunell er vurdert, men vurdert som urealistisk grunnet kostnader. 
4: Ordfører og kommunen har hatt dialog med fylkeskommunen ang veistengning, 
gjennomslipps-rutiner osv. Det er fremdeles dialog ang dette. 
5: Det vil ikke etableres fergeløsning for trafikken i anleggsperioden. 
6: Fylkeskommunen er selv ansvarlig for kunngjøring, da dette er et arbeid i deres regi. 
 
Roald Sebergsen(H) ber om at det kommunen kjenner til av informasjon publiseres i 
kommunens informasjonskanaler, for å informere innbyggerne.  
 
Kurt Michalsen(Sp) svarte: Det vil komme informasjon i media og ulike kanaler innen kort tid. 
Dette er forespeilet av fylkeskommunen. 



 

Vedtak: 
Interpellasjoner behandlet 
 


