
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 07.05.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 15:55

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Kari-Ann Olaisen (permisjon 
fra 12-14, sak 14-16)

MEDL SKKP

Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Geir Helgesen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP
Irene Toresen MEDL SKAP
Øystein Skallebø MEDL SKAP
Vidar Langeland MEDL SKFRP
Jørn Cato Angell (permisjon fra 
1200)

MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Kurt Michalsen MEDL SKKP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Kjell Arne Sørensen MEDL SKKP
Roger Johansen MEDL SKKRF
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Tove Reiersen Kjell Arne Sørensen SKKP
Robert Bertram Hansen Einar Lauritzen SKAP
Helge Andersen Roger Johansen SKKRF
Hanne Høgstad (ifm sak 14) Dag Hugo Lorentzen SKSP
Rita Mathiesen (ifm sak 14) Ingrid Lønhaug SKSV

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt



Merknader til sakslista: 
- Fra Ingrid Lønhaug (SV) En saksbehandler fra husbanken vil orientere om regelverk og 

ordninger
- Fra Robert Hansen (AP): Mange er inhabile ifm sak 14, slike saker bør behandles først 

slik at varaer kan innkalles til et eksakt tidspunkt – ordføreren svarer at denne saken 
behandles kl 1200 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell Ove Lehne Fungerende teknisk sjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Irene Toresen Vidar Brox-Antonsen



Ungdomsrådets arbeid
- Rådets leder Victoria Mathiassen orienterte om rådets sammensetning og sitt arbeid
- Rådets slagord: «ingenting om oss, uten oss» 

Husbankens ordninger:
- saksbehandler Alejandro Vargas orienterte om låne- og støtteordninger

Omdømmestrategi for Nord-Troms
- Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i saken

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Orientering Omdømmestrategi for Nord-Troms

Orientering Ungdomsrådets arbeid

PS 14/14 Mandat for kontrollutvalgets granskning 2014/1042

PS 15/14 Strategisk næringsplan 2014-2017 2013/1007

PS 16/14 Eier- og driftsansvar for Newtonrommet -
Kystens Kompetansesenter

2012/30

PS 17/14 Skjenkebevilling Visit Årviksand 2014/1300

PS 18/14 Smittevernplan 2014/1463

PS 19/14 Interpellasjoner 07.05.2014 2012/502

PS 20/14 Referatsaker

RS 6/14 Nord-Troms Museums årsmelding 2013 2013/283

RS 7/14 Kompetanse for kvalitet 2014/1410

RS 8/14 Årsrapport 2013 - Regionskontoret i Nord-Troms 2014/944

RS 9/14 Kunnskapsløftet i Kulturminneforvaltninga -
Nordreisa og Skjervøy kommune

2014/1410

RS 10/14 Årsmøteuttalelse fra Skjervøy Ap -
sykestuesengene

2012/2194

RS 11/14 Henvendelse til Ordfører/Rådmann vedr. Rasch 
bygget/Skjærvøy berget

2009/4879

RS 12/14 Avklaring med kulturetaten ift utforming 2012/1125

RS 13/14 UTSKRIFT FRA MØTE NORD-TROMS 
REGIONRÅD 25. MARS 2014

2014/548

RS 14/14 Utvidelse av menighetshus 2014/1314



PS 14/14 Mandat for kontrollutvalgets granskning

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Kommunestyret ber om at det foretas en forvaltningskontroll og en kontroll av disposisjoner i 
selskapene Skjervøy Fiskeriutvikling AS og Årvikbruket Eiendom AS, herunder:

1. Kommunestyret ber om en samlet oversikt over tilskudd, utlån og innbetalinger fra og til 
Skjervøy fiskeriutvikling AS.

2. Kommunestyret ber om en redegjørelse for hvilke vedtekter og eventuelt andre 
retningslinjer som gjaldt for forvaltningen av midlene i Skjervøy Fiskeriutvikling AS.

3. Kommunestyret ber om en redegjørelse for om midlene og tildelingene har skjedd i 
samsvar med vedtektene og øvrige retningslinjer for driften. 

4. Kommunestyret ber om en redegjørelse for om tildelingene av midler har skjedd i 
samsvar med de formelle regler for beslutninger i de kompetente organ i selskapet. 

5. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for lånet/tilskuddet på kroner 
3 100 000,- til Årvikbruket Eiendom AS, herunder hvordan tilskuddet/lånet er anvendt i 
selskapet. 

6. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for lånet på kroner 4 500 000,-
til Skjervøy Sjømat AS, herunder om Skjervøy Fiskeriutvikling AS var kjent med at 
driftsmidlene var leaset før lånet ble utbetalt. 

7. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for lånet på kroner 2 500 000,-
til Industriparken Skjervøy AS, herunder hvilken sammenheng det er mellom lånet og 
det tidligere salget av Industriparken Skjervøy AS til West Contractors AS.

8. Kommunestyret ber om at det undersøkes og redegjøres for hvilken sikkerhet og kontroll 
det var etablert med at lånene/tilskuddene ble brukt til det formål de var innvilget.

9. Revisjonen og undersøkelsene gjennomføres av KomRev Nord IKS som er kommunens 
revisor. 

10. KomRev Nord IKS opplyser at kommunen har tilgjengelig 300 timer til 
forvaltningsrevisjon i inneværende periode. Dersom revisjonen i Skjervøy 
Fiskeriutvikling AS gjennomføres, vil andre planlagte revisjonsprosjekter måtte utskytes. 
Kommunestyret anser undersøkelsene i Skjervøy Fiskeriutvikling AS som så viktig at 
det stilles inntil kroner 600 000,- ekstra til disposisjon for gjennomføring av 
undersøkelsene. 

Kontrollutvalget kan utvide eller endre mandatet ved behov. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Ordfører og varaordfører er inhabile og setteordfører må velges
- Geir Helgesen (KP) foreslår Leif-Peder Jørgensen (SP) 

Følgende er inhabile og fratrådte i saken:
- Torgeir Johnsen (KP)
- Ørjan Albrigtsen (KP)
- Vidar Brox-Antonsen (KP)
- Irene Toresen (AP)
- Ingrid Lønhaug (SV) – Rita Mathiesen tok sete i hennes sted
- Dag Hugo Lorentzen (SP) – Hanne Høgstad tok sete i hans sted



Forslag på tilføyelse til punkt 10, finansiering, fra Leif-Peder Jørgensen (SP): 
- Kostnadene dekkes inn gjennom forventa utbytte fra Ymber

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp)
Problemstillinger og spørsmål som er vesentlige å få besvart i tillegg til de som er skissert i 
saksfremlegget:

 Til Skjervøy Sjømat kunne man ikke gi tilskudd på grunn av faren for ulovlig statsstøtte, til 

Årvikbruket ble det gitt tilskudd hva er forskjellig i sakene? har rådmannen gitt korrekte 

opplysninger til ESA?

Industriparken
 Låneavtale ikke med i saksdokumentene 

 Hvem er lånet utbetalt til?

 I Nordlys er det sitert epost fra ansatt i matresystemet hvor det henvises til en utbetaling på 

1,5 million forut for låneutbetalingen fra Skjervøy Fiskeriutvikling, har Skjervøy kommune 

betalt 1,5 million til Matre kontrollerte selskaper i perioden 2006-2010?

 I søknaden til Skjervøy Fiskeriutvikling henvises det til vedlagt dokumentasjon, finnes 

denne?

Årvikbruket Eiendom
 Tilgang til styreprotokoller må sikres av generalforsamlingen i selskapet.

 Vurdering av habiliteten til styret som gjorde avtaler og bevilget 3,1 million til Årvikbruket 

Drift AS

 Redegjørelse for bruk av penger til opprusting av anlegg mangler, vi må få et svar fra styret 

på hva pengene er brukt til med detaljerte poster og kostnader

 I hvilken grad var styret i Skjervøy Fiskeriutvikling kjent med hva pengene var brukt til, og 

planlangt brukt til?

 Hvilken rapport fra mattilsynet henviser saksbehandler til i saksframlegget til styret i 

Skjervøy Fiskeriutvikling?

Skjervøy Sjømat 
 Låneavtale ikke med i saksdokumentene

 Var resten av styret kjent med at maskiner var leaset og lånet lovt som tilskudd som epost 

korspondansen mellom Godø og Waage dokumenterer? 

Skjervøy Fiskeriutvikling
 Det samrøre som har vært mellom styret i Skjervøy Fiskeriutvikling og administrasjonen i 

Skjervøy kommune er ikke politisk behandlet. Rådmann har deltatt på alle styremøter frem 

til 2012 og mange saker er saksbehandlet av ansatte i Skjervøy kommune.

Hvorfor må vi bruke inntil 600.000.- på å granske i en sak hvor 80-90 % av opplysningene i saken 

er offentlig kjent? De avsløringene Nordlys har publisert reiser spørsmål som ikke kan besvares i 

offisielle dokumenter i selskapene, men av det fåtall personer som har vært kjent med den del 

av saken som ikke er dokumentert og beskrevet før Nordlys avsløringene kom Når man nekter å 

belyse saken før en gransker tar tak i saken viser man ikke da en forakt for demokratiske 

spilleregler, og en stor grad av respektløshet overfor kommunens ansatte som over år som har 

vært og år som kommer må tåle innsparinger og nedskjæringer for å få budsjettet i balanse?



I vår fattige kommune virker det meningsløst å bruke så mye ressurser på det som burde vært 

besvart av de berørte parter som ordføreren oppfordret til i forrige kommunestyre. Vil 

oppfordre styremedlemmer i Skjervøy Fiskeriutvikling og Årvikbruket Eiendom å følge 

ordførerens oppfordring om å kontakte han og fortelle det de vet om saken. Da kan vi behandle 

saken og konkludere uten å bruke penger vi sårt trenger til andre formål i kommunen.

Vedtak:

Leif-Peder Jørgensen (SP) enstemmig valgt som setteordfører

Med tilføyelsen fra Leif-Peder Jørgensen (SP); innstillingen enstemmig bifalt

PS 15/14 Strategisk næringsplan 2014-2017

Rådmannens innstilling

- «Strategisk næringsplan for 2014-2017» vedtas som kommunens styringsdokument 
innen næringsarbeid for perioden.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Geir Helgesen (KP – deltaker i arbeidsutvalget) informerte om arbeidet med planen

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 16/14 Eier- og drifsansvar for Newtonrommet - Kystens 
Kompetansesenter

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gjør flg vedtak
1. Skjervøy kommune står som eier av et framtidig Newtonrom i Kystens 

kompetansesenter. 
2. Det fremmes søknad om Fylkeskommunale RUP-midler til prosjektering av rommet 

innen 1. juli 2014.
3. Kommunen tilsetter prosjektleder i samarbeid med fylkeskommunen.
4. Det skrives en intensjonsavtale med Fylkeskommunen om leie av areal til et fremtidig 

Newtonrom.
5. Endelig finansieringsplan for etablering og drift av Newtonrommet legges frem for 

Formannskapet.



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 17/14 Skjenkebevilling Visit Årviksand

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Visit Årviksand AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (Gruppe 1, 2 og 3) i 

skjenkelokalet fra 1. juli 2014 til 30.06.2016 
2. Det gis skjenkebevilling for uteservering av øl og vin fra 1. mai til 1. oktober
3. Skjenketider innvilges som omsøkt – men uansett innen til enhver tid gjeldende rammer 

definert i Edruskapspolitisk handlingsplan
a. Skjenketider øl og vin

i. ukedager fra 12-0100
ii. Fredag, lørdager og bevegelige helligdager fra 1000-0200

b. Skjenketider brennevin:
i. Ukedager fra 1800-0200

ii. Fredag, lørdager og bevegelige helligdager fra 1800-0200
4. Inger Lise Albrigtsen godkjennes som skjenkestyrer og må avlegge kunnskapsprøvene 

før oppstart. 
5. Kirsten Albrigtsen godkjennes som stedfortredende skjenkestyrer og må avlegge 

kunnskapsprøvene før oppstart 
6. Hvis lensmannen har innvendinger til søknaden avslås skjenkebevillingen 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen (KP) erklærer seg inhabil (bror til tiltakshaver) og fratrådte i saken. 

Administrativ endring av innstillingen (endringer med uthevet skrift): 
- Skjenketider øl og vin

o ukedager fra 12-0100
o Fredag, lørdager og bevegelige helligdager fra 1100-0200

- Skjenketider brennevin:
o Ukedager fra 1800-2400
o Fredag, lørdager og bevegelige helligdager fra 1800-0100

Forslag på nytt punkt 7: 
- Vilkår for skjenkebevilling er godkjente lokaliteter

Vedtak:

Innstillingen – med administrative endringer og tilleggspunkt vedtatt mot en stemme



PS 18/14 Smittevernplan

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner smittevernplanen for Skjervøy kommune.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Irene Toresen (AP) påpekte at det to steder i planen er brukt benevnelsen RiTø i stedet for UNN, 
og forutsetter at dette rettes opp i. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 19/14 Interpellasjoner 07.05.2014

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Interpellasjon om lokalkontor for NRK, fra SP ved Leif-Peder Jørgensen 
SP ber ordfører ta initiativ til et møte med NRK for å skape en positiv og konstruktiv 
dialog, samtidig som kommunen utrykker ønske om at NRK er velkommen til Skjervøy og 
Nord-Troms, og vi bør kunne tilby dem kontorplass i kommunen vår.

Ordfører svarte: 
- Ordføreren har vært i kontakt med NRK-kontoret i Tromsø, de bekrefter vedtak om å 

etablere et kontor i Nord-Troms og at Skjervøy er et aktuelt sted. Foreløpig står det 
på økonomi hos NRK.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 20/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 07.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 
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