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34/22 Endring av organisasjonskartet for Skjervøy kommune
Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunedirektørens forslag til endring av organisasjonskartet for Skjervøy kommune vedtas.
2. Utarbeidelse av strukturer og rutiner for samhandling og koordinering innen de ulike sektorene skal
starte opp så fort som mulig og tas i bruk 1. januar 2023.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Likestille ROP med andre virksomheter., foreslått av Pål Schreiner Mathiesen, Felleslista Sosialistisk
Venstreparti og Rødt
Forslag til nytt pkt 1
1. Kommunedirektørens forslag til endring av organisasjonskartet for Skjervøy kommune vedtas
med en endring. ROP tjenesten som i forslaget ligger inn under hjemmetjenesten flyttes opp
på samme nivå som hjemmetjenesten og blir da en egen virksomhet.
Personalsjef Helene Solvang orienterer.
Representant Pål S. Mathiesen (FSVR) fremmer tilleggsforslag.
Representant Kim Michalsen (FRP) fremmer et utsettelsesforslag
Votering:
Utsettelsesforslag tas opp til votering:
Utsettelsesforslaget falt mot 4 stemmer. Votering:
Kommunedirektørens forslag mot representant Pål S. Mathiesen:Kommunedirektørens innstilling
vedtatt mot 7 stemmer
KS - 34/22 Vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag til endring av organisasjonskartet for Skjervøy kommune vedtas.
2. Utarbeidelse av strukturer og rutiner for samhandling og koordinering innen de ulike sektorene skal
starte opp så fort som mulig og tas i bruk 1. januar 2023.

35/22 Treningshall Skjervøy idrettspark
Kommunedirektørens innstilling:
Skjervøy kommunestyre gjør følgende vedtak:
1. I henhold til revidert forprosjekt «Treningshall» igangsettes arbeidet med offentlig
anskaffelse basert på foreslåtte endringer i konstruksjon og prinsipp om delt entreprise.
2. Den økonomiske ramma presentert i revidert forprosjekt ligger innenfor vedtatte
budsjettrammer på hhv 10 mill i 2022 og 40 mill i 2023.
3. Prosjektledelse med ansvar for både koordinering og byggeledelse for hele prosjektet
anskaffes innenfor bevilga budsjettramme.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Treninghall, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
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Treningshall Skjervøy idrettspark sak 35/22
Forslag til nytt vedtak:
1. I henhold til tidligere forprosjekt «Treningshall» og prinsippene om delt entreprise igangsettes
arbeidet med prosjektering, slik at treningshallen kan bygges i 2023. Det skal tas utgangspunkt i
takkonstruksjon som ikke nødvendiggjør sikkerhetssone rundt hallen i forhold til takras og tegninger
der garderobene ligger på siden av hallen for å redusere lengden på hallen. Det legges til grunn at
arbeidet med flytting av skøytebane og grunnarbeid startes opp høsten 2022.
2. Den vedtatte økonomiske budsjettrammen på hhv 10 mill i 2022 og 40 mill i 2023 ligger til grunn
for prosjektet, evt justeringer av den økonomiske rammen for hele prosjektet tas i forbindelse med
budsjettarbeidet høsten 2022.
3. Prosjektledelse med ansvar for både koordinering og byggeledelse for hele prosjektet anskaffes
innenfor bevilga budsjettramme.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette reguleringsarbeidet med de nye ski-trassene og
det avsettes 1 mill til dette arbeidet.

Treningshall, foreslått av Vidar Langeland, Fremskrittspartiet
Forslaget lagt frem på vegne av FRP og H:
Byggeprosjektet legges på is til ny barneskole, svømmehall og utbygginger innen helse og omsorg er
utredet.
Kommunedirektør Cissel Samuelsen, Pål Pettersen (ekstern, utarbeidet forprosjektene), Ordfører Ørjan
Albrigtsen, Øystein Skallebø (representat idrettsklubben) orienterer.
Ordfører Ørjan Albrigtsen informerer om skriv fra S.I.K.
Prosjektleder Einar Lauritzen: Orienterer om feil i rapporten, side 18 i tabellen som er lagt fram:
- Tallet for sparebanken Nord-Norge sitt gavefond korrigeres fra 1.000.000,- til 6.000.000,- Sjømanæringen; riktig tall er 2.500.000,- Kommunen sin egenandel (egenkapital) reduseres til 9.000.000,- Spillemidler og kommunen sin andel; 9.675.000,.+ 10.000.000,- Bedriftsbudsjettet; 1.700.000,- grunnborring og varmepumpe til oppvarmin av hallen (besparing på
200.000 kW/t pr. år.)
- Ekstra brøyteutgifter: 150.000,Votering:
Posisjonen sitt forslag mot forslaget fra kommunedirektøren:
Posisjonens sitt forslag er videre mot 4 stemmer.
Posisjonen sitt forslag mot forslaget fra FRP og H:
Posisjonen sitt forslag vedtatt mot 4 stemmer.
KS - 35/22 Vedtak:
1. I henhold til tidligere forprosjekt «Treningshall» og prinsippene om delt entreprise igangsettes
arbeidet med prosjektering, slik at treningshallen kan bygges i 2023. Det skal tas utgangspunkt i
takkonstruksjon som ikke nødvendiggjør sikkerhetssone rundt hallen i forhold til takras og tegninger
der garderobene ligger på siden av hallen for å redusere lengden på hallen. Det legges til grunn at
arbeidet med flytting av skøytebane og grunnarbeid startes opp høsten 2022.
2. Den vedtatte økonomiske budsjettrammen på hhv 10 mill i 2022 og 40 mill i 2023 ligger til grunn
for prosjektet, evt justeringer av den økonomiske rammen for hele prosjektet tas i forbindelse med
budsjettarbeidet høsten 2022.
3. Prosjektledelse med ansvar for både koordinering og byggeledelse for hele prosjektet anskaffes
innenfor bevilga budsjettramme.
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4. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette reguleringsarbeidet med de nye ski-trassene og
det avsettes 1 mill til dette arbeidet.

33/22 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2021
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2021.

25.05.2022 Formannskapet
Behandling
, foreslått av ,
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FS - 23/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2021.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Kommunedirektøren, personalsjef, kultur- og undervisningssjef, styrer i Prestejorda barnehage,
kommuneoverlege Titus Baston, teknisk sjef og helse- og omsorgssjef orienterer.
Debatt: Flere representater trekker blant annet frem det høye sykefraværet, bemanningssituasjonen,
økt arbeidsledighet og høyt fraflyttertall i 2021.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 33/22 Vedtak:
Formannskapet innstiller at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2021.

37/22 Økonomirapport vår 2022
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar økonomirapport vår 2022 til etterretning og vedtar
budsjettendringer i tråd med vedlagte skjemaer.

25.05.2022 Formannskapet
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
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FS - 24/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar økonomirapport vår 2022 til etterretning og vedtar
budsjettendringer i tråd med vedlagte skjemaer.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Økonomirapport vår 2022, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Sak 37/22 økonomirapport vår 2022
Det settes av midler til følgene prosjekt/tiltak;
Det jobbes videre med å få inn private midler til Seppala statue, det
settes av inntil kr 600 000
Sjakklubben, støtte til kjøp av utstyr kr 10 000
Edmunds fiskarbondemuseum, støtte til drift i henhold til søknad kr 30 000
Arnøy- og Laukøyforbindelsen, kr 10 000
Regulering Årviksand havn kr 400 000
Regulering skiløyper kr 1 000 000
Totalt kr 2 050 000 tas fra disp.fond.
Beskrivelse av tiltakene:
Leonhard Seppalas venner søker om medfinansiering fra kommunen på kr. 565 000 slik at prosjektet
kan realiseres innenfor ei total ramme på kr 1 130 000. Innenfor rammen skal det lages ei skisse som
beskriver plassering av skulptur og hvordan Seppalaparken kan forskjønnes.
Arnøy- og Laukøyforbindelsen
Det koster ca kr 10 000 i året å drifte selskapet, generalforsamlingen må vurdere om selskapet skal
avvikles. I 2021 bidro de største bedriftene med kr 10 000
Edmunds Fiskarbondemuseum
Er et av den største private samlingene i Nord-Norge. Søker om støtte, slik at museet kan holdes åpent
om sommeren.

Kommunedirektør Cissel Samuelsen: Orienterer om økonomirapporten for juni.
Ordfører Ørjan Albrigtsen: Orienterer om tilleggsforslag.
Votering:
Tilleggsforslag fra posisjon vedtat mot 4 stemmer
Kommunedirektørens innstilling med de endringsforslag som er votert over, enstemmig vedtatt.
KS - 37/22 Vedtak:
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar økonomirapport vår 2022 til etterretning og vedtar
budsjettendringer i tråd med vedlagte skjemaer.
Det settes av midler til følgene prosjekt/tiltak;
Det jobbes videre med å få inn private midler til Seppala statue, det
settes av inntil kr 600 000
Sjakklubben, støtte til kjøp av utstyr kr 10 000
Edmunds fiskarbondemuseum, støtte til drift i henhold til søknad kr 30 000
Arnøy- og Laukøyforbindelsen, kr 10 000
Regulering Årviksand havn kr 400 000
Regulering skiløyper kr 1 000 000
Totalt kr 2 050 000 tas fra disp.fond.
Beskrivelse av tiltakene:
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Leonhard Seppalas venner søker om medfinansiering fra kommunen på kr. 565 000 slik at prosjektet
kan realiseres innenfor ei total ramme på kr 1 130 000. Innenfor rammen skal det lages ei skisse som
beskriver plassering av skulptur og hvordan Seppalaparken kan forskjønnes.
Arnøy- og Laukøyforbindelsen
Det koster ca kr 10 000 i året å drifte selskapet, generalforsamlingen må vurdere om selskapet skal
avvikles. I 2021 bidro de største bedriftene med kr 10 000
Edmunds Fiskarbondemuseum
Er et av den største private samlingene i Nord-Norge. Søker om støtte, slik at museet kan holdes åpent
om sommeren.

36/22 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.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
KS - 36/22 Vedtak:
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kostnadene for utbedring av Terminalkaia på kr 4 175 000,- søkes innarbeid i budsjett og
økonomiplan 2023-2026

38/22 Investeringsrapport vår 2022
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar
budsjettendringer i tråd med vedlagte oversikter.

25.05.2022 Formannskapet
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Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FS - 25/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar
budsjettendringer i tråd med vedlagte oversikter.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 38/22 Vedtak:
Formannskapet innstiller at kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar
budsjettendringer i tråd med vedlagte oversikter.

43/22 Sesongbasert skjenkebevilling for Kaikanten, Vorterøya 2022-2023
Kommunedirektørens innstilling:
1. Kaikanten v/skjenkestyrer Stein Are Paulsen, gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) for
omsøkte areal inne og ute på området Vorterøya kai.
2. Skjenketider: lørdager kl 12-14 i månedene juni, juli og august i 2022 og 2023.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
KS - 43/22 Vedtak:
1. Kaikanten v/skjenkestyrer Stein Are Paulsen, gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) for
omsøkte areal inne og ute på området Vorterøya kai.
2. Skjenketider: lørdager kl 12-14 i månedene juni, juli og august i 2022 og 2023.

39/22 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.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Kommunedirektør Cissel Samuelsen og Ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF): Orienterer.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 4 stemmer
KS - 39/22 Vedtak:
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
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.

41/22 Gjenopptatt sak - 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.
· Skjervøy kommune forplikter seg til å bli med videre og støtter utkastet til intensjonsavtale.
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·
·
·
·

Plansamarbeidet skal være vedtatt i deltagende kommuner innen 30. 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. 1,4 million.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 4 stemmer
KS - 41/22 Vedtak:
·
·
·
·
·
·

Kommunedirektørutvalget (KDU) anbefaler kommunestyrene i Nord-Troms å vedta
vedlagte intensjonsavtale knyttet til iverksettelse av interkommunalt plansamarbeid.
Skjervøy kommune forplikter seg til å bli med videre og støtter utkastet til intensjonsavtale.
Plansamarbeidet skal være vedtatt i deltagende kommuner innen 30. 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. 1,4 million.

40/22 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
av fond.

12.05.2022 Kommunestyret
Behandling
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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.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Nytt punkt 1., foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Strategi og forvaltning av midler fra havbruksfondet
Kommunestyret sak 40/22
Forslag til nytt punkt 1.
Det kan bruks inntil 6 millioner til drift i snitt hvert år i planperioden, resterende midler fra
havbruksfondet settes av på disposisjonsfond.
Havbruksfondet, foreslått av Kim André Michalsen, Fremskrittspartiet
Hele havbruksfondet blir satt hvert år til innvestering som forvaltes profesjonelt. Det skal kun brukes
av avkastningen, opp til 3% av fondets størrelse årlig, så fremt ikke et enstemmig kommunestyre
bestemmer noe annet.
Ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF): Legger frem tilleggsforslag
Representant Kim Michalsen (FRP): Legger frem tilleggsforslag
Votering:
Kommunedirektørens innstilling mot forslaget fra representanten Kim Michalsen FRP:
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 4 stemmer.
Kommunedirektøren innstilling mot tilleggsforslaget fra posisjon:
Nytt punkt 1 fra posisjon vedtatt mot 4 stemmer
Kommunedirektørens innstilling til punkt 2 vedtatt mot 4 stemmer
KS - 40/22 Vedtak:
1.
Det kan bruks inntil 6 millioner til drift i snitt hvert år i planperioden, resterende midler fra
havbruksfondet settes av på disposisjonsfond.
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 av fond.

42/22 Fast skjenke- og serveringsbevilling Åpenbar
Side 12 av 19

Kommunedirektørens innstilling:
1. På Hjørnet AS gis fast serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og brennevin
(alkoholgruppe 1, 2 og 3) i omsøkte lokaler.
2. Skjenketider følger vedtatte tider i alkoholpolitisk plan:
Skjenking av øl og vin fra kl 11 til kl 0100 (søndag til torsdag) og til kl 0200 fredag og
lørdag og før bevegelig helligdag
Skjenking av brennevin fra kl 13 til kl 2400 (søndag til torsdag) og til kl 0100 fredag og
lørdag og før bevegelig helligdag.
3. Det forutsettes at godkjenning av bruksendring for restaurantarealet (tidligere Kasjotten) gis.
Søker må dokumentere bruksendring. Fram til slik godkjenning foreligger, og senest innen
1.8., gis På Hjørnet AS en midlertidig serverings -og skjenkebevilling i dette lokalet.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Endring av punkt 3, foreslått av Ørjan Albrigtsen, Kristelig Folkeparti
Fast skjenke- og serveringsbevilling Åpenbar
Endring av punkt 3.
Fristen å dokumentere bruksendring utvides til 30.09.2022.
Hanne Nygaard Høgstad er direkte innhabil etter Forvaltiningslovens § 6a, og fratrer under denne
saken. Det var ikke innkalt vara.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling punkt 3 mot endringsforslag fra Ordfører Ørjan Albrigtsen:
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling med endringer i punkt 3 enstemmig vedtatt.
KS - 42/22 Vedtak:
1. På Hjørnet AS gis fast serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og brennevin
(alkoholgruppe 1, 2 og 3) i omsøkte lokaler.
2. Skjenketider følger vedtatte tider i alkoholpolitisk plan:
Skjenking av øl og vin fra kl 11 til kl 0100 (søndag til torsdag) og til kl 0200 fredag og
lørdag og før bevegelig helligdag
Skjenking av brennevin fra kl 13 til kl 2400 (søndag til torsdag) og til kl 0100 fredag og
lørdag og før bevegelig helligdag.
3. Det forutsettes at godkjenning av bruksendring for restaurantarealet (tidligere Kasjotten) gis.
Søker må dokumentere bruksendring. Fram til slik godkjenning foreligger, og senest innen
30.09.2022, gis På Hjørnet AS en midlertidig serverings -og skjenkebevilling i dette lokalet.

44/22 Samlesak for referatsaker

Side 13 av 19

Sakene tas til orientering.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Sakene er referert
KS - 44/22 Vedtak:

22/22 Protokoll representantskap Nord-Troms Regionråd 26.4.2022

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 22/22 Vedtak:

23/22 22/535 Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 23/22 Vedtak:

24/22 Avtale leie næringsareal

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 24/22 Vedtak:

Side 14 av 19

25/22 Hva er status for implementeringen av de de nye statlige økonomiske anbefalingene
for fosterhjem i din kommune

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 25/22 Vedtak:

26/22 Møte i politiråd 24.2.22

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling

KS - 26/22 Vedtak:

27/22 Ny skjønnsmiddelprosess fra 2023 for Statsforvalteren i Troms og Finnmark

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling

KS - 27/22 Vedtak:

29/22 Høringssvar om bedre polititjenester og beredskap

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Side 15 av 19

KS - 29/22 Vedtak:

45/22 Samarbeidsavtale for Nord-Troms Interkommunale Politiske Råd (IPR)
Kommunedirektørens innstilling:
1. Vedlagt samarbeidsavtale for Nord Troms Interkommunale Politiske Råd (IPR4) godkjennes
med oppstart 1.7.2022.
2. Organisering av ungdomssatsingen og kommunedirektører organiseres etter nærmere dialog
med partene med oppstart så snart som mulig.
3. Ordførere og kommunedirektører bes jobbe fram finansieringsmodell for ivaretakelse av
sekretariat i perioden 1.7.-31.12.22. Saken legges fram for kommunestyrene på et senere
tidspunkt.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
KS - 45/22 Vedtak:
1. Vedlagt samarbeidsavtale for Nord Troms Interkommunale Politiske Råd (IPR4) godkjennes
med oppstart 1.7.2022.
2. Organisering av ungdomssatsingen og kommunedirektører organiseres etter nærmere dialog
med partene med oppstart så snart som mulig.
3. Ordførere og kommunedirektører bes jobbe fram finansieringsmodell for ivaretakelse av
sekretariat i perioden 1.7.-31.12.22. Saken legges fram for kommunestyrene på et senere
tidspunkt.

28/22 Oversendelse av rapport etter matrikkellovtilsyn i Skjervøy kommune

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 28/22 Vedtak:
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30/22 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og
velferdsforvaltningen i 2022

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 30/22 Vedtak:

32/22 TILSAGN OM TILSKUDD OVER FYLKESKOMMUNALT NÆRINGSFOND TROMS (TROMS)
TIL PROSJEKTET TILSKUDD TIL DRIFT AV MOTTAKSSTASJONER I NORD-TROMS 2021-2022 V
/NORGES RÅFISKLAG

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling

KS - 32/22 Vedtak:

31/22 VA Verftsveien økt kostnadsramme.

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 31/22 Vedtak:

33/22 Årsmelding 2021 - Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø

16.06.2022 Kommunestyret
Side 17 av 19

Behandling
KS - 33/22 Vedtak:

35/22 Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget for Skjervøy kommune 2021

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 35/22 Vedtak:

34/22 Årsmelding Fra Nord Troms Museum

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling
KS - 34/22 Vedtak:

37/22 Referat fra kontrollutvalgets møte 15.3.2022 (Skjervøy kommune)

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling

KS - 37/22 Vedtak:

36/22 NORCE-rapport Helårlig fiskeindustri Final 2908
Side 18 av 19

16.06.2022 Kommunestyret
Behandling

KS - 36/22 Vedtak:
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