
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 04.02.2013
Tidspunkt: 19:45 – møtet hevet ca kl 20:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen LEDER SKKP
Ingrid Lønhaug NESTL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Leif Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Pål S. Mathiesen Ingrid Lønhaug (inhabil sak 

2/13)
SKSV

Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP

Merknader til innkallingen:
- Fra Leif Peder Jørgensen: næringsutvalget bør styrke sitt samarbeid med næringslivet 

ved å ta næringslivsrepresentanter med på deler av møtet, samt vurdere å avholde et 
møte på Arnøya, forslagsvis ved Arnøylaks.

- Ordfører tok forslaget til etterretning og vil legge et næringsutvalgsmøte (og 
formannskapsmøte) ved Arnøylaks

Merknader til sakslista:
- økonomisjefen bes å orientere om status på næringslån

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Reidar Mæland Rådmann
Rune Stifjell Økonomisjef
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 Ingrid Lønhaug Vidar Langeland



Status næringslån:
- økonomisjef Rune Stifjell orienterte om status på gjenstående næringslån

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/13 Søknad om tilskudd i forbindelse med oppstart av 
drosjeløyve - Dervola Hobby og Fritid

2012/2946

PS 2/13 Finansiering av kommunens prosjektmedarbeider 
og tilskudd til tiltak- interkommunalt 
Omdømmeprosjektet

2013/131

(Ingen tittel)

RS 1/13 Svar på søknad om utsettelse med betaling av 
næringslån

X 2013/273

RS 2/13 Svar på søknad om utsettelse med betaling av 
næringslån

X 2013/338



PS 1/13 Søknad om tilskudd i forbindelse med oppstart av drosjeløyve - Dervola Hobby og 
Fritid

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Dervola Hobby og Fritid v/Torleif Dervola innvilges et tilskudd på 10% av medgåtte 
kostnader i forbindelse med oppstart av drosjeløyve. Tilskuddet utbetales ved 
dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader til tiltaket. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 40.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 04.02.2013 

Behandling:

Forslag ved Leif Peder Jørgensen: 
- saken utsettes

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

PS 2/13 Finansiering av kommunens prosjektmedarbeider og tilskudd til tiltak-
interkommunalt Omdømmeprosjektet

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det bevilges et tilskudd på kr.150.000,- i 2013 og i 2014 til finansiering av kommunens 
prosjektmedarbeider og tiltak i forbindelse med det interkommunale 
omdømmeprosjektet. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 04.02.2013 

Behandling:

Ingrid Lønhaug ba om å få vurdert sin habilitet (som ansatt i prosjektet) – og ble erklært inhabil 
– og fratrådte.  Pål S. Mathiesen (SV) tok sete i hennes sted. 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- Næringsmidler ønskes brukt til næringsutvikling. Omdømmeprosjektets søknad sendes 

tilbake til administrasjonen for innarbeiding i økonomiplanen.



Vedtak:

Votering over habilitetsspørsmålet: 
- Ingrid Lønhaug erklært inhabil med 3 stemmer mot 2

Votering: Innstillingen mot forslaget fra Langeland.
- innstillingen vedtatt med 5 mot 1 stemme.

RS 1/13 Svar på søknad om utsettelse med betaling av næringslån 2013/273-2

RS 2/13 Svar på søknad om utsettelse med betaling av næringslån 2013/338-2


