
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 13.06.2018 
Tidspunkt: 10:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Maria Jørgensen Andersen MEDL KP 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Åshild Hansen MEDL AP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDL AP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Rolf Egil Larsen MEDL SP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Reidar Mæland MEDL H 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Irene Toresen VARAORD AP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Jørn Cato Angell MEDL FRP 
Kurt Michaelsen MEDL KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arnfinn Pedersen Torgeir Johnsen SP 
Paul Stabell Jørn Cato Angel FRP 
Elisabeth Høyer Kurt Michaelsen KRF 
Helge Arnold Andersen Peder Andre Amundsen KRF 

 
 
Merknader:  
Innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Sakslista: Ingen merknader.  
 

 
 



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Espen Li Økonomisjef 
Arild Torbergsen Kultur –og undervisningssjef 
Tommy Hanssen Helse –og omsorgssjef 
Helene Solvang Personalleder 
Sissel Moksnes Fagforbundet 
Mattis Bårnes Konsulent - 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  Åshild Hansen  Paul Stabel 
 
 
 
 
 
 
 



O: Sykefravær – nærværsprosjekt 
 
Orientering om nærværsprosjektet av Marit Vadet, Fysioterapeut og prosjektleder 
Nærværsprosjektet Skjervøy kommune. 
 
Rådmannen utdypet videre bakgrunn for igangsetting av prosjektet. 
 
Runde med spørsmål og kommentarer til orienteringen. 

- Spørsmål ble besvart av Marit Vadet. 
 
Rådmannen orienterte videre ift Skjervøy kommune sine tall på sykefravær sammenlignet med 
andre kommuner. Påpekte at tallene er for høye og at tiltak er nødvendig. 
 
Representant fra KrF 
Elisabeth Høyer (KrF) tiltrådte som vara for Kurt Michaelsen som meldte forfall for hele møtet i 
forkant. Høyer tiltrådte kl 13.50. 
 
Endring saksliste 
Ordfører foreslo flytting av sak PS 34/18 for at representant fra ungdomsrådet skulle ha 
mulighet til å delta i saken. Forslaget ble tatt til følge. PS 34/18 ble behandlet i forkant av PS 
26/18. 
 
Habilitetsvurdering PS 28/18 
Helge Arnold Andersen (KrF) ber kommunestyret vurdere hans habilitet grunnet verv som leder 
for menighetsrådet i Skjervøy sokn. 

- Representanten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 a. Enstemmig vedtatt. 
 
Permisjonssøknad Maria Jørgensen Andersen 
Søker permisjon fra kl 16.00.  

- Permisjon enstemmig innvilget. 
 
Permisjonssøknad Irene Toresen 
Søker permisjon fra kl 16.00. Tilbake 16.30. 

- Permisjon enstemmig innvilget 
 
Valg av sette-varaordfører 
Som følge av varaordførers fravær foreslås det før PS 33/18 å velge sette-varaordfører så lenge 
varaordfører er ute i permisjon. Øystein Skallebø (Ap) foreslår Ingrid Lønhaug (Sv). 

- Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Varaordfører Irene Toresen(Ap) tiltrådte igjen til sak PS 33/18 og sette-varaordfører kom ikke i 
funksjon. 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Sykefravær - nærværsprosjektet   
PS 25/18 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017  2018/221 
PS 26/18 Investeringsrapport vår 2018  2017/294 
PS 27/18 Økonomirapportering vår 2018  2017/294 
PS 28/18 Økt tilskudd til Skjervøy sokn  2016/305 
PS 29/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i 

Nord-Troms 
 2015/735 

PS 30/18 Godkjenning av ny selskaps- og samarbeidsavtale 
Nord-Troms Regionråd 

 2015/65 

PS 31/18 Kartlegging og verdisetting av viktige 
friluftsområder i Skjervøy kommune. Et 
revideringsarbeid. 

 2015/598 

PS 32/18 Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn 
"Skjervøy Brygge" 2. gangsbehandling - gnr 69 
bnr 841 

 2015/958 

PS 33/18 Søknad om fritak fra verv  2015/722 
PS 34/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet  2015/65 
PS 35/18 Interpellasjoner   
PS 36/18 Referatsaker   
RS 15/18 Kommunale næringsfond 2018  2018/29 
RS 16/18 Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018  2018/185 
 
  



Sykefravær - nærværsprosjektet 

PS 25/18 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017 2018/221 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 

Rådmannen orienterte mha. Powerpoint. Årsregnskap og årsmelding i korte trekk.  
Kultur –og undervisningssjef orienterte for sin etat 
Helse –og omsorgssjef orienterte for sin etat 
Teknisk sjef orienterte for sin etat 
 
Irene Toresen (Ap) fremmet endringsforslag på vegne av AP, SV og KRF: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes 
2. Det settes av kroner 500 000 til næringsfond/utviklingsfond 
3. Resterende overskudd på kroner 5.903.812,- avsettes til disposisjonsfond 

 
Vidar Langeland (FrP) fremmet endringsforslag på vegne av FrP. Punkt 1 blir stående. Punkt 2 
justeres til 4.403.812,-. Følgende punkt kommer i tillegg: 

- 2 millioner av overskuddet brukes til å redusere eiendomsskatten i 2018 
 
Flere spørsmål ang. regnskap og årsmelding. 
Økonomisjef, kultur –og undervisningssjef, teknisk sjef og rådmannen svarte. 
 
Ordfører foreslår at de mest ytterliggående forslagene settes opp mot hverandre og at vinner av 
denne voteringen igjen settes opp mot formannskapets innstilling. Ordførers forslag støttes 
enstemmig. Forslag fra FrP settes opp mot forslag fremmet av posisjon (Ap, Sv og KrF). Vinner 
av votering settes opp mot formannskapets innstilling. 
 
Votering: 
Forslag FrP: 3 stemmer 
Forslag posisjon: 15 stemmer 
 
Votering posisjon mot formannskap: 
Forslag posisjon: 14 stemmer 
Forslag formannskap: 4 stemmer 
 
Endringsforslag fra AP, SV og KRF vedtatt mot 4 stemmer. 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes 
2. Det settes av kroner 500 000 til næringsfond/utviklingsfond 
3. Resterende overskudd på kroner 5.903.812,- avsettes til disposisjonsfond 

 



Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte rundt årsregnskap og årsmelding for 2017 i samarbeid med økonomisjef. 
Noen feil og justeringer ble påpekt. 
 
Spørsmål rundt spesifikke poster fra Vidar Langeland (Frp) og Ingrid Lønhaug (Sp). 
Rådmannen svarte, med bistand fra økonomisjef og kultur –og utdanningssjef. 
 
Ordveksling rundt flyktningetjenesten, sykefravær m.m. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

PS 26/18 Investeringsrapport vår 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Rådmannen med kort introduksjon til saken. 
 
Den nye barnehagen: 
Prosjektansvarlig Einar Lauritzen fra teknisk etat presenterte plantegninger av den nye 
barnehagen, på skjerm. Spørsmål til saken ble besvart av Einar Lauritzen. 
 
Endringsforslag til post 510 Flytebrygge: 
Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmer på vegne av KrF, Ap og Sv følgende endringsforslag til post 
510 Flytebrygge: Det igangsettes bygging av flytebrygge mellom Refakaia og kaia til 
Kystverket. Flytebryggen legges ved eksisterende landfeste. Redningsskøyta skal leie plass ved 
denne bryggen. Det settes av inntil kr 1 000 000 til tiltaket. Det ligger inn kr 500 000 i 
økonomiplanen og resterende får ikke økonomisk virkning siden det er brukerfinansiert.  
 
Presisering av endringsforslag, Ørjan Albrigtsen (KrF): 
Før tiltaket iverksettes skal avtale med redningsskøyta være på plass. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringsforslag på post 510 flytebrygge, enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2018, med endring av post 510 flytebrygge: 
 
Post 510 flytebrygge: Det igangsettes bygging av flytebrygge mellom Refakaia og kaia til 
Kystverket. Flytebryggen legges ved eksisterende landfeste. Redningsskøyta skal leie plass ved 
denne bryggen. Det settes av inntil kr 1 000 000 til tiltaket. Det ligger inn kr 500 000 i 
økonomiplanen og resterende får ikke økonomisk virkning siden det er brukerfinansiert. Før 
tiltaket iverksettes skal avtale med redningsskøyta være på plass 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte, rundt blant annet post ang. flytebrygge. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2018. 
 
 

PS 27/18 Økonomirapportering vår 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte rundt saken. 
 
Ingrid Lønhaug (Sv) fremmet endringsforslag på vegne av Sv, Ap og Krf. 
Punkt 1 i innstillingen blir stående. Nytt punkt 2:  
Skjervøy kommune har fått 200 000 kroner i utbytte fra Avfallsservice AS. Pengene brukes som 
følger: Kr 100 000 settes av til miljøgruppen. Kroner 100 000 settes av til ordførers 
reservebevilgning. Kroner 70 000 brukes til nærmiljøtiltak/trivselstiltak og kroner 30 000 til 
andre mindre tiltak. 
 
Votering rådmannens innstilling:  
Enstemmig vedtatt 
 
Votering endringsforslag, punkt 2 til rådmannens innstilling: 
Endringsforslag vedtatt mot tre stemmer. 



Vedtak: 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B 
2. Skjervøy kommune har fått 200 000 kroner i utbytte fra Avfallsservice AS. Pengene 

brukes som følger: Kr 100 000 settes av til miljøgruppen. Kroner 100 000 settes av til 
ordførers reservebevilgning. Kroner 70 000 brukes til nærmiljøtiltak/trivselstiltak og 
kroner 30 000 til andre mindre tiltak. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte rundt økonomirapportering vår 2018.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med 
skjema 1A og 1B 
 

Rådmannens innstilling 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med 
skjema 1A og 1B 

PS 28/18 Økt tilskudd til Skjervøy sokn 2016/305 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering Helge Arnold Andersen (KrF): 
Representanten ber kommunestyret vurdere hans habilitet grunnet verv som leder for 
menighetsrådet i Skjervøy sokn. 

- Representanten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 a. Enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Skjervøy sokn gis 500 000 kr i driftstilskudd som et engangsbeløp i 2018, forbindelse med 

budsjettreguleringen. Midlene tas fra disposisjonsfond. 
2. Vi forutsetter at Skjervøy sokn framover må ha et nivå på driften innenfor de økonomiske 

rammene som foreligger. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy sokn gis 500 000 kr i driftstilskudd som et engangsbeløp i 2018, forbindelse 

med budsjettreguleringen. Midlene tas fra disposisjonsfond. 



2. Vi forutsetter at Skjervøy sokn framover må ha et nivå på driften innenfor de økonomiske 
rammene som foreligger. 

PS 29/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 
2015/735 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.06.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte rundt saken. 
 
Arne Nilssen (FrP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av FrP: 

- Stryk alle punkter utenom punkt 2 
 
Arne Nilsen (FrP) trekker det første forslaget på vegne av FrP og fremmer samtidig et nytt 
forslag på vegne av FrP: tillegg til punkt 2: 

- Virksomhetsoverdragelsen vil kun gjelde for beredskapsleder. 
 
Votering, tillegg til punkt 2: 
Enstemmig vedtatt 
 
Votering, rådmannens innstiling med tillegg til punkt 2: 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 

utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

2. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet. Virksomhetsoverdragelsen 
vil kun gjelde for beredskapsleder. 

3. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Brannsjef Nils-Arnold Nilsen orienterte rundt framtidig organisering av brannberedskap i Nord-
Troms. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

2. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

3. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes. 



 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

2. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

3. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes. 

PS 30/18 Godkjenning av ny selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms 
Regionråd 2015/65 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmer følgende endringsforslag til formulering i «Forslag til 
Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd DA». Endringsforslaget gjelder formulering under § 
4 Representantskapsmøte. Opprinnelig formulering: I representantskapsmøtet møter 
formannskapene i deltakerkommunene. 
 
Endringsforslag: 

- I representantskapsmøtet møter 5 representanter av formannskapene i 
deltakerkommunene. 

 
Votering punkt 1, rådmannens innstilling: 

- Enstemmig vedtatt 
 
Votering punkt 2, rådmannens innstilling:  

- Enstemmig vedtatt 
 
Nytt punkt 3:  
Gjelder nevnte endringsforslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KrF) 

- Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd. 
2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 

prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 
3. I representantskapsmøtet møter 5 representanter av formannskapene i 

deltakerkommunene. 

PS 31/18 Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i Skjervøy 
kommune. Et revideringsarbeid. 2015/598 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Kultur –og undervisningssjef orienterte. 



 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot tre stemmer. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.  
2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens 

interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing 
mot øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens 
planlegging og enkeltsaksbehandling.  

3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for 
hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av 
løsninger.   

4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon 
av kommuneplanens arealdel revideres, og legges tilgrunn for utforming av plan.  

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til vedtak 
1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.  
2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens 

interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing 
mot øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens 
planlegging og enkeltsaksbehandling.  

3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan 
interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.   

4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon 
av kommuneplanens arealdel revideres, og legges tilgrunn for utforming av plan.  

PS 32/18 Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge" 
2. gangsbehandling - gnr 69 bnr 841 2015/958 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Ordfører orienterte rundt saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 



I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Det ble under møtet oppdaget at det ikke var samsvar mellom planbeskrivelsen og 
reguleringsbestemmelser ift. Størrelse på bygg, blant annet høyde. 
 
Formannskapet melder behov for bedre klarering av hva som er de faktiske saksopplysninger til 
kommunestyremøte 13.06.18. 
 
Formannskap ønsker ikke å forandre på innstillingen. Presiserer at eventuelt vedtaket fattes med 
forbehold om at saksdokumenter korrigeres før saken blir tatt opp i kommunestyret 13.06.18. 
 
Rådmannens instilling enstemmig vedtatt, med nevnte forbehold. 

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn «Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn «Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 

PS 33/18 Søknad om fritak fra verv 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Åshild Hansen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av valgnemnda: 
 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Elin Winje Skallebø blir nytt fast styremedlem i Nord-Troms friluftsråd, Frode Langstrand blir 
vara. 
 
Gerd Ingrid Larsen gis fritak fra verv som meddommer i lagmannsretten av helsemessige 
årsaker, dette meddeles lagmannsretten. 
Kommunestyret foreslår Monica Wolf som meddommer i lagmannsretten. 
 
Votering: 
Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 



 
Elin Winje Skallebø blir nytt fast styremedlem i Nord-Troms friluftsråd, Frode Langstrand blir 
vara. 
 
Gerd Ingrid Larsen gis fritak fra verv som meddommer i lagmannsretten av helsemessige 
årsaker, dette meddeles lagmannsretten. 
Kommunestyret foreslår Monica Wolf som meddommer i lagmannsretten. 
 

Rådmannens innstilling 
Valgnemnda legger frem forslag i møtet 

PS 34/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet 2015/65 

 

PS 35/18 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Interpellasjon fremmet av Ingrid Lønhaug (Sv) ang. redusering av plast i kommunen, på skoler, i 
barnehager og institusjoner. 
 
Ordfører svarte på interpellasjonen. 
 

Vedtak: 
Interpellasjonen anses som besvart 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2018  

Behandling: 
Ordfører orienterte rundt saken og at Ingrid Lønhaug allerede har fungert som 
en rådgiver for ungdomsrådet, men at det nå er ønskelig at vervet formaliseres i 
kommunestyret gjennom vedtak. 
 
Trygve Paulsen (Sv) fremmet på vegne av Sv, Krf og Ap følgende forslag: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Ingrid Lønhaug velges som politisk rådgiver for ungdomsrådet. 
 
Representant fra ungdomsrådet Siril Jørgensen presiserte behovet for politisk 
rådgiver og uttrykte støtte til forslaget om Ingrid Lønhaug som politisk rådgiver 
for ungdomsrådet. 
 
Votering: 
Forslag fremmet av SV, Krf og AP enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Ingrid Lønhaug velges som politisk rådgiver for ungdomsrådet. 
 

 



 

PS 36/18 Referatsaker / 

Saksprotokoll i øter - 13.06.2018  

Behandling: 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert 
 

RS 15/18 Kommunale næringsfond 2018 2018/29 

RS 16/18 Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 2018/185 


