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Kommunestyret
Kommunestyresalen
12.05.2022
Kl. 09:15 - 16:00

Følgende medlemmer møtte
Øystein Skallebø
Vidar Langeland
Line Ivara Nilsen Eliassen
Pål Schreiner Mathiesen
Kari-Ann Olaisen
Trygve Paulsen
Ørjan Albrigtsen
Kurt Michalsen
Torgeir Johnsen
Vidar Brox-Antonsen

Parti
AP
Frp
FSVR
FSVR
KrF
KrF
KrF
SP
SP
SP

Forfall
Victoria Figenschou Mathiassen
Arne Nilssen
Kim André Michalsen
Roald Sebergsen
Hanne Merete Jakobsen
Kirsti Lembricht
Peder André Amundsen
Anne Martine Brox-Antonsen
Hanne Nygaard Høgstad
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H
KrF
KrF
KrF
SP
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Andre som møtte:
Cissel Samuelsen
Espen Li
Helene Solvang
Kjell Ove Lehne
Ragnhild Steien
Sissel Moksnes
Åshild Hansen

Kommunedirektør
Økonomisjef
Personalsjef
Teknisk sjef
Kultur- og undervisningssjef
Hovedtillitsvalgt
Helse- og omsorgssjef

Varamedlem
Irene Toresen
Leif Håkon Pedersen
Finn Konst
Caroline Reiersen
Elisabeth Korneliussen
Magnar Solbakken
Helge Arnold Andersen
Thor Helge Nygaard
Elin Einarsen

Møtenotater:

Merknader til innkallinga: På grunn av mange vara var 2 uten ipad (papirversjon).
Øystein Skallebø: informasjon om streaming bør legges på facebook.

Parti
AP
Frp
Frp
H
KrF
KrF
KrF
SP
SP

Merknader til sakslista:
En orienteringssak ettersendt. (FACT)
Ettersendt sak 32/22: Avlysing av konkuranse.
Sak 30/22: Skal være referatsak, ikke ordinær sak.
Referatsak 14 og 15 mangler vedlegg.
Permisjonssøknad fra kl. 16.00: Kariann Olaisen innvilges permisjon.
Underskrifter:
Magnar Solbakken

Irene Toresen

Ørjan Albrigtsen

Side 2 av 18

Sakliste
Sak nr.
17/22
16/22
19/22
18/22
20/22
21/22
23/22
22/22
24/22
25/22
26/22
27/22
28/22
29/22
30/22
31/22
10/22
11/22
12/22
13/22
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22
20/22
21/22
32/22

Sakstittel
Fact - strategi og tiltak til mennesker med alvorlige psykiske
lidelser
Rapport fra eierskapskontroll - Skjervøy ASVO
Forprosjekt fra Norconsult - Skjervøy svømme- og idrettshall
Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester
Handlingsplan for heltidskultur i Skjervøy kommune 2022-2030
Utvidet åpningstid SFO
Revidering av de kommunale barnehagevedtektene
Temaplan - Stier, løyper og friluftsliv
Tilstandsrapport grunnskole 2021-22
Ladeinfrastruktur for elbil - søknad om tilskuddsordning hos
Enova
Kommunalt næringsfond - bevilgning av midler
Intensjonsavtale - interkommunalt plansamarbeid i Nord Troms
Organisering av kommunal boligforvaltning - ulike modeller
Skjervøy Terminalkai.
Strategi og forvaltning av midler fra havbruksfondet
Reguleringsendring for Sandøra Øst 202101-1
Samlesak for referatsaker
NORCE-rapport Helårlig fiskeindustri Final 2908
22/535 Brev til kommunene om bedre polititjenester og
beredskap
Hva er status for implementeringen av de de nye statlige
økonomiske anbefalingene for fosterhjem i din kommune
Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i
arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022
Avtale leie næringsareal
Møte i politiråd 24.2.22
Ny skjønnsmiddelprosess fra 2023 for Statsforvalteren i Troms og
Finnmark
Oversendelse av rapport etter matrikkellovtilsyn i Skjervøy
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VA Verftsveien avlysning av konkurranse.
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Fact - strategi og tiltak til mennesker med alvorlige psykiske lidelser

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Geir Wang orienterte om prosjektet, der Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord deltar.
4-årig prosjekt med oppstart 1.1.21. Mål om varig tilbud. Tilbudet er et nasjonalt satsingsområde
innen psykisk helse og rus, og det er et tilbud som krever samhandling mellom primærhelsetjenesten
(kommunen) og spesialisthelsetjenesten. Pr nå oppfølging av 14 pasienter, derav 6 i Skjervøy.

17/22 Rapport fra eierskapskontroll - Skjervøy ASVO
Kommunedirektørens innstilling:
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
a. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i eierskapsrapporten om «Skjervøy Arbeidssamvirke
AS»
b. Kommunestyret ber kommunedirektøren - innen utgangen av inneværende valgperiode – utrede og
fremlegge sak for kommunestyret om vedtakelse av eierskapsmelding i samsvar med vilkårene i
kommunelovens § 26-1 samt revisjonens øvrige anbefalinger i rapporten herunder særskilt å:
- fastsette prinsipper for sitt eierskap i Skjervøy Arbeidssamvirke AS
- påse at styringsdokumenter jevnlig revideres
c. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i selskapet gi kontrollutvalget en skriftlig
redegjørelse om planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens
anbefalinger i rapporten om å:
- påse at kommunestyret som eier får rapporteringer fra selskapet
- sikre at styret har rutiner for vurdering av egen kompetanse ut fra eiers formål med selskapet.
d. Frist for svar som nevnt i pkt. c er 1.9.2022.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Rapport fra eierskapskontroll-Skjervøy ASVO, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Forslag til ny innstilling, intensjon i punk c er innarbeid i punkt b, punkt d er fjernet.
a. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i eierskapsrapporten om «Skjervøy Arbeidssamvirke
AS»
b. Kommunestyret ber kommunedirektøren - innen utgangen av inneværende valgperiode – utrede og
fremlegge sak for kommunestyret om vedtakelse av eierskapsmelding i samsvar med vilkårene i
kommunelovens § 26-1 samt revisjonens øvrige anbefalinger i rapporten herunder særskilt å:
- fastsette prinsipper for sitt eierskap i Skjervøy Arbeidssamvirke AS
- påse at styringsdokumenter jevnlig revideres
I forbindelse med at eierskapsmelding skal behandles i kommunestyret, lages det rutiner for hvordan
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selskapet skal rapportere til kommunestyret og rutiner som sikrer at styret gjør vurdering av egen
kompetanse ut fra eiers formål med selskapet.
Habilitetsvurdering ift Line Ivara Nilsen Eliassen og Vidar Brox Antonsen, hhv daglig leder og
styreleder i Skjervøy ASVO. Ihht Forvaltningslovens §6 er ikke representantene direkte inhabile, da
det er kommunestyrets styring av selskapet som er kontrollert og ikke selve selskapet. Votering:
Begge erklært habil mot 3 stemmer.
Revisor Margrete Mjølhus Kleiven redegjorde for hovedfunn og konklusjon i rapporten.
Votering:
Forslag fra Ørjan Albrigtsen vedtatt mot 3 stemmer.

KS - 17/22 Vedtak:
Forslag til ny innstilling, intensjon i punk c er innarbeid i punkt b, punkt d er fjernet.
a. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i eierskapsrapporten om «Skjervøy Arbeidssamvirke
AS»
b. Kommunestyret ber kommunedirektøren - innen utgangen av inneværende valgperiode – utrede og
fremlegge sak for kommunestyret om vedtakelse av eierskapsmelding i samsvar med vilkårene i
kommunelovens § 26-1 samt revisjonens øvrige anbefalinger i rapporten herunder særskilt å:
- fastsette prinsipper for sitt eierskap i Skjervøy Arbeidssamvirke AS
- påse at styringsdokumenter jevnlig revideres
I forbindelse med at eierskapsmelding skal behandles i kommunestyret, lages det rutiner for hvordan
selskapet skal rapportere til kommunestyret og rutiner som sikrer at styret gjør vurdering av egen
kompetanse ut fra eiers formål med selskapet.

16/22 Forprosjekt fra Norconsult - Skjervøy svømme- og idrettshall
Kommunedirektørens innstilling:

1. Rapportene i forprosjekt renovering av svømme- og idrettshall tas foreløpig til
orientering.
2. Kommunestyret må på bakgrunn av rapportens anbefalinger utarbeide et
investeringsprosjekt i kommende budsjett- og økonomiplaner.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Asbjørn Sørensen, Tom Nygård, Stig Morten Olsen og Martin Sandvik Svenøy fra Norconsult
orienterte. Norconsult og vedlikeholdsleder Knut Vidar Isaksen svarte på spørsmål.
Magnar Solbakken: Spørsmål om levetid ift renovering-nybygg? 30-40 år levetid for renovering,
driftsteknisk liten forskjell mht renovering kontra nybygg
Pål Mathiesen: klimakrav: de samme for svømmehall og idrettshall? Ja, det er lagt opp til
etterisolering av alle vegger i både svømmehall og idrettshall
Øystein Skallebø: fjerning av vindu for å eliminere skader og få energiøkonomisering? Arkitektonisk
fordel med vindu – vindu anbefales. Går det an å se nytt basseng og ny barneskole i sammenheng?
Trygve Paulsen: Samlokalisering av svømmehall og barneskole?
Vidar Langeland: Mulighet for innsparing? Flere forhold kan behovsprøves om man bryter prosjektet i
detalj. Endre plassering av heis? 8-9 ulike plasseringer er vurdert, beste løsning er valgt ift
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funksjonalitet, slik at brukere har tilgang til alle tilbud. Restlevetid av bygget slik det er nå? Vanskelig
å si. Korroderinga er det alvorligste. Kvaliteten forringes og påvirker inneklima. Teknisk standard og
lekkasje er det mest alvorlige.
Ørjan Albrigtsen: Byggetid? Nybygg: ca 1 år, men mye usikkerhet.
Saken må drøftes videre, både mht ulike besparingsløsninger, men også ift samlokalisering barneskole
og basseng. Det må tas stilling til tidspunkt for iverksettelse av tiltak.
Votering:
Kommunedirektørens inntilling enstemmig vedtatt.
KS - 16/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:

1. Rapportene i forprosjekt renovering av svømme- og idrettshall tas foreløpig til
orientering.
2. Kommunestyret må på bakgrunn av rapportens anbefalinger utarbeide et
investeringsprosjekt i kommende budsjett- og økonomiplaner.

19/22 Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester
Kommunedirektørens innstilling:
Vedlagt utkast til kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester, sendes ut på høring.
Høringsfristen settes til 01.juni 2022.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester, foreslått av Kurt Michalsen, Senterpartiet
Høringsfristen settes til 1. August
Helse- og omsorgssjef redegjorde for bakgrunn for saken, prosess og forslag til nye kriterier.
Vidar Langeland viste til vedtak fra 2017, der det heter at kriteriene fra 2017 skulle evalueres, og at
denne evalueringa skulle behandles i kommunestyret.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling med endringsforslag fra Kurt Michalsen enstemming vedtatt.

KS - 19/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Vedlagt utkast til kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester, sendes ut på høring.
Høringsfristen settes til 01.august - 2022.

18/22 Handlingsplan for heltidskultur i Skjervøy kommune 2022-2030
Kommunedirektørens innstilling:
1. Handlingsplan for arbeidet med Heltidskultur i Skjervøy kommune 2022-2030 vedtas.
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2. Det søkes om å få dekt oppstartskostnader på kr 50 000, fra HMS fondet som AMU disponerer.
Øvrige kostander i handlingsplanen innarbeides i Budsjett og økonomiplan.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Høyres forslag til handlingsplanen for heltidskultur ved representant Caroline Reiersen, foreslått av
Caroline Reiersen, Høyre
1. Fremme forslag om at handlingsplanen for heltid utsettes til man har konkrete løsninger som man
kan sende ut på høring til organisasjonene og arbeidsplassene.
Innledning ved personalsjef Helene Solvang.
Votering:
Utsettelsesforslaget falt mot 5 stemmer.

KS - 18/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
1. Handlingsplan for arbeidet med Heltidskultur i Skjervøy kommune 2022-2030 vedtas.
2. Det søkes om å få dekt oppstartskostnader på kr 50 000, fra HMS fondet som AMU disponerer.
Øvrige kostander i handlingsplanen innarbeides i Budsjett og økonomiplan.

20/22 Utvidet åpningstid SFO
Kommunedirektørens innstilling:
1. SFO utvider åpningstida i august 2022 med to uker, gjeldende fra 1. august - 12.
august. Økte kostnader på kr. 46000 må dekkes av disposisjonsfond.
2. Foreldre som benytter seg av tilbudet vil få økt foreldrebetaling i perioden
3. Vedtektene for SFO revideres i kommunestyret i oktober med tanke på helårig tilbud

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 20/22 Vedtak:

Kommunedirektørens innstilling:
1. SFO utvider åpningstida i august 2022 med to uker, gjeldende fra 1. august - 12.
august. Økte kostnader på kr. 46000 må dekkes av disposisjonsfond.
2. Foreldre som benytter seg av tilbudet vil få økt foreldrebetaling i perioden
3. Vedtektene for SFO revideres i kommunestyret i oktober med tanke på helårig tilbud
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21/22 Revidering av de kommunale barnehagevedtektene
Kommunedirektørens innstilling:
De reviderte barnehagevedtektene for de kommunale barnehagene vedtas.
Kommunedirektøren ber kultur og undervisningsetaten foreta en kartlegging om det er behov for å øke
åpningstiden i de kommunale barnehagene.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 21/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
De reviderte barnehagevedtektene for de kommunale barnehagene vedtas.
Kommunedirektøren ber kultur og undervisningsetaten foreta en kartlegging om det er behov for å øke
åpningstiden i de kommunale barnehagene.

23/22 Temaplan - Stier, løyper og friluftsliv
Kommunedirektørens innstilling:
"Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 sendes Sti – og løypeplanen 2022-2026 på høring og
legges ut til offentlig ettersyn».

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Leder av Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll innleda.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

KS - 23/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
"Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 sendes Sti – og løypeplanen 2022-2026 på høring og
legges ut til offentlig ettersyn».

22/22 Tilstandsrapport grunnskole 2021-22
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Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2021-22 til
etterretning.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Kultur- og undervisingssjef gikk gjennom hovedlinjene i rapporten. Undervisningsinspektør Kari Ann
Olaisen redegjorde for skoleutviklingsarbeidet på barneskolen (Fagfornyelsen). Rektor ved Skjervøy
ungdomsskole Håvard A. Paulsen fortalte om skoleprosjekt med praktisk tilnærming. Rektor ved
Årviksand Oppvekstsenter, Pernille Jørgensen, tok opp arbeidet med klasseledelse, der Statped har
bidratt med veiledning.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

KS - 22/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy kommune 2021-22 til
etterretning.

24/22 Ladeinfrastruktur for elbil - søknad om tilskuddsordning hos Enova
Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette prosessen med søknad til Enova om
tilskudd til offentlige ladestasjoner i kommunen.
2. Dersom det blir behov for medfinansiering utover eventuell støtte fra Enova ber
kommunestyret om at dette fremlegges for politisk behandling straks kommunen har mottatt
svar på søknad fra Enova.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere muligheten for etablering av
ladestasjon(er) på Skjervøy/ Kågen og Arnøy, sett i sammenheng med parkeringsplasser for
tilreisende.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Langeland stilte spørsmål rundt kostnader til drift av ladestasjonene. Ordfører: Foreløpig er ikke alle
forhold rundt driftsutgifter klarlagt, men dette må klargjøres underveis i prosessen.
Forslag til presisering av vedtakets pkt 2: Dersom det blir behov for medfinansiering utover eventuell
støtte fra Enova og/eller behov for å dekke kostnader til drift, ber kommunestyret om at dette
framlegges for politisk behandling straks kommunen har mottatt svar på søknad fra Enova.
Votering:
Kommunedirektørens inntilling med presisering i pkt. 2: enstemmig vedtatt.
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KS - 24/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette prosessen med søknad til Enova om
tilskudd til offentlige ladestasjoner i kommunen.
2. Dersom det blir behov for medfinansiering utover eventuell støtte fra Enova og/eller behov
for å dekke kostnader til drift, ber kommunestyret om at dette fremlegges for politisk
behandling straks kommunen har mottatt svar på søknad fra Enova.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere muligheten for etablering av
ladestasjon(er) på Skjervøy/ Kågen og Arnøy, sett i sammenheng med parkeringsplasser for
tilreisende.

25/22 Kommunalt næringsfond - bevilgning av midler
Kommunedirektørens innstilling:
1. Det bevilges kr. 400.000,- til kommunalt næringsfond i 2022.
2. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
3. Resterende midler skal ved årsskiftet settes på fond for overføring til 2023.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren søke fylkeskommunen om kr. 400.000,- som
medfinansiering til kommunalt næringsfond.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Kommunalt næringsfond-bevilgning av midler, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Endring av punkt 3.
Resterende midler skal ved årsskifte settes på disposisjonsfond for overføring til 2023.
Ordfører fremmer forslag om presisering i pkt.3: resterende midler skal ved årskiftet settes på
disposisjonsfond for overføring til 2023.
Votering:
Kommunedirektørens inntilling med presisering i pkt.3:enstemmig vedtatt.

KS - 25/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
1. Det bevilges kr. 400.000,- til kommunalt næringsfond i 2022.
2. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
3. Resterende midler skal ved årsskiftet settes på disposisjonsfond for overføring til 2023.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren søke fylkeskommunen om kr. 400.000,- som
medfinansiering til kommunalt næringsfond.

26/22 Intensjonsavtale - interkommunalt plansamarbeid i Nord Troms
Kommunedirektørens innstilling:
· Kommunedirektørutvalget (KDU) anbefaler kommunestyrene i Nord-Troms å vedta
vedlagte intensjonsavtale knyttet til iverksettelse av interkommunalt plansamarbeid.
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·

Skjervøy kommune forplikter seg til å bli med videre og støtter utkastet til intensjonsavtale.

·

Plansamarbeidet skal være vedtatt i deltagende kommuner innen 25. juni 2022 og skal være
i virksomhet fra og med 1. januar 2023.
Plansamarbeidet skal være regulert gjennom en endelig samarbeidsavtale vedtatt av hver
enkelte kommunestyre.

·

·
·

Hovedlinjer ellers for plansamarbeidet mellom kommunene i Nord Troms er beskrevet
intensjonsavtalen
Skjervøy kommune forutsetter at Statsforvalteren stiller opp med en medfinansiering i en
oppstartsfase. Dette i form av prosjektskjønnsmidler, og med en årlig sum i en treårsperiode
(2022-2024) på kr. 1 million.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Utsettelsesforslag, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Saken utsettes.
Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmer et utsettelsesforslag.
FS - 05/22 Vedtak:
Saken utsettes.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Plankontor, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Saken utsettes
Intensjonsavtale, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Saken utsettes
Det er lagt inn feil saksframlegg i saken.
Votering:
Utsettelsesforslag fremma av ordfører: Forlaget enstemmig vedtatt.

KS - 26/22 Vedtak:
Saken utsettes

27/22 Organisering av kommunal boligforvaltning - ulike modeller
Kommunedirektørens innstilling:
1. Det anbefales at dagens organisering av boligforvaltninga videreføres. Det er lagt vekt på et
non-profitt-formål, de boligsosiale aspektene og et enklest mulig samhandlingssystem
mellom byggdrift og sosiale tjenester som NAV, barnevern, flyktningetjeneste og
helsetjenester.
2. For å styrke vedlikeholdet av kommunale boliger anbefales at kommunestyret omprioriterer
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ressurser, slik at en større del av husleieinntekter går til vedlikehold. Prioritering av
vedlikehold ligger i vedtatt vedlikeholdsplan fra 2018.
3. Kommunestyret nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av politikere og administrative
ressurser til å utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan i tråd med nye nasjonale strategier.
Den boligpolitiske handlingsplanen skal være klar for politisk sluttbehandling i desember
2022.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Utsettelsesforslag fremma av ordfører: Forlaget enstemmig vedtatt.

KS - 27/22 Vedtak:
Saken utsettes.

28/22 Skjervøy Terminalkai.
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kostnadene for utbedring av Terminalkaia på kr 4 175 000,- søkes innarbeid i budsjett og
økonomiplan 2023-2026

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Utsettelsesforslag fremma av ordfører: Forlaget enstemmig vedtatt.

KS - 28/22 Vedtak:
Saken utsettes.

29/22 Strategi og forvaltning av midler fra havbruksfondet
Kommunedirektørens innstilling:
1. Midler fra havbruksfondet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. Ordinært driftsbudsjett
skal ikke tilføres midler fra havbruksfondet. Det gjøres unntak for prosjektstillinger med
begrensa varighet.

2. Alle investeringer over 5 millioner, med unntak av investeringer innenfor selvkostområdene
skal ha en andel egenkapital. Det settes ingen fast prosentsats eller beløp, men noe, og så
mye som mulig av investeringer skal finansieres i form av tilskudd fra andre, salg eller bruk
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av fond.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Strategi og forvaltning av midler fra havbruksfondet, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Nytt punkt 1.
Midler fra havbruksfondet avsettes på disposisjonsfond. Ordinært driftsbudsjett kan tilføres inntil 6
000 000 millioner hvert år.
Votering:
Utsettelsesforslag fremma av ordfører: Forlaget enstemmig vedtatt.

KS - 29/22 Vedtak:
Saken utsettes.

30/22 Reguleringsendring for Sandøra Øst 202101-1
Kommunedirektørens innstilling:
Vedtaket gjøres i henhold til delegert myndighet i henhold til kommunelovens §11-8.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14 egengodkjennes reguleringsplan for Sandøra Øst
202101-1.

07.04.2022 Formannskapet
Behandling
Teknisk sjef orienterer.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FS - 21/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Vedtaket gjøres i henhold til delegert myndighet i henhold til kommunelovens §11-8.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14 egengodkjennes reguleringsplan for Sandøra Øst
202101-1.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Saken skal være referatsak, ikke ordinær sak.
KS - 30/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Vedtaket gjøres i henhold til delegert myndighet i henhold til kommunelovens §11-8.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14 egengodkjennes reguleringsplan for Sandøra Øst
202101-1.
Side 13 av 18

31/22 Samlesak for referatsaker
Sakene tas til orientering.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Utsettelsesforslag fremma av ordfører: Forlaget enstemmig vedtatt.

KS - 31/22 Vedtak:
Referatsaker utsettes til neste kommunestyremøte.

10/22 NORCE-rapport Helårlig fiskeindustri Final 2908

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 10/22 Vedtak:

11/22 22/535 Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 11/22 Vedtak:

12/22 Hva er status for implementeringen av de de nye statlige økonomiske anbefalingene
for fosterhjem i din kommune

12.05.2022 Kommunestyret
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Behandling
KS - 12/22 Vedtak:

13/22 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og
velferdsforvaltningen i 2022

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 13/22 Vedtak:

14/22 Avtale leie næringsareal

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 14/22 Vedtak:

15/22 Møte i politiråd 24.2.22

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 15/22 Vedtak:

16/22 Ny skjønnsmiddelprosess fra 2023 for Statsforvalteren i Troms og Finnmark
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12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 16/22 Vedtak:

17/22 Oversendelse av rapport etter matrikkellovtilsyn i Skjervøy kommune

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 17/22 Vedtak:

18/22 Referat fra kontrollutvalgets møte 15.3.2022 (Skjervøy kommune)

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 18/22 Vedtak:

19/22 Årsmelding 2021 - Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 19/22 Vedtak:
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20/22 Årsmelding Fra Nord Troms Museum

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 20/22 Vedtak:

21/22 Protokoll representantskap Nord-Troms Regionråd 26.4.2022

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 21/22 Vedtak:

32/22 VA Verftsveien avlysning av konkurranse.
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Konkurransen VA Verftsveien avlyses med bakgrunn i at godkjente prosjektkostnader
overskrider bevilget budsjettramme på kr. 8.000.000,-.
2. Prosjektet legges inn i økonomiplanen 2023-2026 og lyses ut som ny konkurranse i 2023
med like forutsetninger som i avlyst konkurranse.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Saken realitetsbehandles ikke, kommunestyret delegerer slik myndighet til formannskapet:
Til å gjøre vedtak om videre saksgang og til evt. å utvide den økonomiske rammen slik at prosjektet
kan gjennomføres.
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Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
KS - 32/22 Vedtak:
Saken realitetsbehandles ikke, kommunestyret delegerer slik myndighet til formannskapet:
Til å gjøre vedtak om videre saksgang og til evt. å utvide den økonomiske rammen slik at prosjektet
kan gjennomføres.
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