
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus 

Dato: 29.06.2015 

Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen ORD SP 

Ingrid Lønhaug VARAORD SV 

Ørjan Albrigtsen MEDL KP 

Einar Lauritzen MEDL AP 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Leif-Peder Jørgensen MEDL SP 

Kari-Ann Olaisen MEDL KP 

Mona Jørgensen MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP 

Vidar Langeland  Mona Jørgensen FrP 

 

Merknader til sakslista: ingen – møtet lovlig satt 

Merknader til innkallingen:  

- Rådmannen vil administrativt endre innstillingen i sak 21 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Magnar 

Solbakken 

Formannskapssekretær 

 

 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

Torgeir Johnsen  Ingrid Lønhaug   Vidar Langeland  

 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 17/15 Tilskudd til regional entreprenørskapsplan  2015/588 

PS 18/15 Søknad om omgjøring av lån til tilskudd i 

Skjervøy Fiskeriutvikling og søknad om tilskudd 

 2015/897 

PS 19/15 Tilskudd til biblioteket i Årviksand  2015/72 

PS 20/15 Tilskudd til oppstart av restaurant  2015/72 

PS 21/15 Tilskudd til forprosjektering - Eidevannet  2015/72 

PS 22/15 Tilskudd til utvidelse av reiselivskonsept - Arctic 

Panorama Lodge 

 2015/72 

PS 23/15 Tilskudd til dagligvarebutikk i utkantstrøk - 

Årviksand Handel AS 

 2015/72 

PS 24/15 Tilskudd til ombygging av lager til 

produksjonsrom - ASVO 

 2015/72 

 

 

  



PS 17/15 Tilskudd til regional entreprenørskapsplan 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Rådmannen og vikarierende næringskonsulent orienterte i saken 

 

Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 

- Skjervøy kommune slutter seg med dette til prosjektet Entreprenørskap Delplan C.  

- Prosjektet bevilges 100 000 kr fra regionale midler i 2015, 2016 og 2017, tilsammen kr 

300 000,-  

- Dette forutsetter fullfinansiering. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke blir å delta i 

prosjektet, bør prosjektplanen endres, da kostnader vil endres, og dermed også 

kommunens andel.  

- Vedtaket forutsetter tilskudd til det kommunale næringsfondet for 2016 og 2017. 

 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 01.06.2015  

Behandling: 

Fellesforslag: saken er for lite opplyst, blant annet mangler budsjett – saken utsettes.  

Vedtak: 

Saken er for lite opplyst, blant annet mangler budsjett – saken utsettes. 

 

Rådmannens innstilling 

 Skjervøy kommune slutter seg med dette til prosjektet Entreprenørskap Delplan C.  

 Prosjektet bevilges 100 000 kr fra regionale midler i 2015, 2016 og 2017, tilsammen kr 

300 000,-  

 Dette forutsetter fullfinansiering. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke blir å delta i 

prosjektet, bør prosjektplanen endres, da kostnader vil endres, og dermed også 

kommunens andel.  

 Vedtaket forutsetter tilskudd til det kommunale næringsfondet for 2016 og 2017. 

PS 18/15 Søknad om omgjøring av lån til tilskudd i Skjervøy Fiskeriutvikling 

og søknad om tilskudd 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Ordføreren ba om å få sin habilitet vurdert (tidligere samarbeid om båt) 

- Ordføreren enstemmig erklært habil.   

 

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 

1. Eksisterende lån omgjøres ikke til tilskudd, men heftelse flyttes over på nytt fartøy. 



2. Det gis tilskudd på kroner 100.000,- fra næringsfondet til kjøp av ny båt under 

forutsetning av at tiltaket realiseres. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 

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

 

Rådmannens innstilling 

1. Eksisterende lån omgjøres ikke til tilskudd, men heftelse flyttes over på nytt fartøy. 

2. Det gis tilskudd på kroner 100.000,- fra næringsfondet til kjøp av ny båt under 

forutsetning av at tiltaket realiseres. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 

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

PS 19/15 Tilskudd til biblioteket i Årviksand 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Søknaden fra Årviksand skole v/fung rektor Iris Albrigtsen Johannessen om tilskudd til 

oppgradering av bibliotek avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke faller inn 

under retningslinjene til næringsfondet. 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Årviksand skole v/fung rektor Iris Albrigtsen Johannessen om tilskudd til 

oppgradering av bibliotek avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke faller inn 

under retningslinjene til næringsfondet. 

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

 

PS 20/15 Tilskudd til oppstart av restaurant 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Administrativ tillegg til punkt 2 slik at hele setningen blir:  

- Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader og begrenses 

oppad til kr 40 000. 

 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Knut Bjørnar Knutsen og Marilou E. Obena innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte 

kostnader til etablering av restaurant «Midnattsol». 

2. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader og begrenses 

oppad til kr 40 000. 



3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 

Rådmannens innstilling: 

1. Knut Bjørnar Knutsen og Marilou E. Obena innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte 

kostnader til etablering av restaurant «Midnattsol». 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 40 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

PS 21/15 Tilskudd til forprosjektering - Eidevannet 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Administrativ endring av innstillingen: 

1. Det gis tillatelse til at prosjektet «Renovering av Eidevannet» kan igangsettes under 

forutsetning av at det samsvarer med beskrivelser og vedtekter.  

2. Søknaden fra Eidevannet vel ved leder Dagfinn Thomassen innvilges med et tilskudd på 

kr 45 000,- 

3. Tilskuddet utbetaltes når dokumentasjon for faktisk medgåtte kostnader ved planarbeidet 

foreligger. 

4. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 

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

 

Einar Lauritzen ba om å få vurdert sin habilitet (nær slekt med en av initiativtakerne) 

- Einar Lauritzen enstemmig erklært habil.  

 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Det gis tillatelse til at prosjektet «Renovering av Eidevannet» kan igangsettes under 

forutsetning av at det samsvarer med beskrivelser og vedtekter.  

2. Søknaden fra Eidevannet vel ved leder Dagfinn Thomassen innvilges med et tilskudd på 

kr 45 000,- 

3. Tilskuddet utbetaltes når dokumentasjon for faktisk medgåtte kostnader ved planarbeidet 

foreligger. 

4. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 

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

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Søknaden fra Eidevannet Vel v/leder Dagfinn Thomassen om støtte til forprosjektering 

avslås, da det ikke kommer inn under retningslinjene til næringsfondet. 

 



2. Det gis tillatelse til at prosjektet kan igangsettes under forutsetning av at det samsvarer 

med beskrivelser og vedtekter.  

 

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

PS 22/15 Tilskudd til utvidelse av reiselivskonsept - Arctic Panorama Lodge 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Arctic Panorama Lodge AS v/ Aud Sole Haugen og Svein Jacobsen innvilges et tilskudd 

på 20 % av medgåtte kostnader til det omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved 

dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 30 000.  

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

Rådmannens innstilling 

1. Arctic Panorama Lodge AS v/ Aud Sole Haugen og Svein Jacobsen innvilges et tilskudd 

på 20 % av medgåtte kostnader til det omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved 

dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 30 000.  

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

PS 23/15 Tilskudd til dagligvarebutikk i utkantstrøk - Årviksand Handel AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd på kr 60 000. Tilsvarende beløp er bevilga fra Troms 

Fylkeskommune 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 



1. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd på kr 60 000. Tilsvarende beløp er bevilga 

fra Troms Fylkeskommune 

PS 24/15 Tilskudd til ombygging av lager til produksjonsrom - ASVO 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.06.2015  

Behandling: 

Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig erklært inhabil (styremedlem i Skjervøy ASVO) 

 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Skjervøy ASVO innvilges et tilskudd på kr 36000. Tilskuddet utgjør 50 % av 

innkjøpskostnader og el.arbeid, og 20 % av totalt budsjett. Tilskuddet utbetales ved 

dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader til tiltaket. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

1. Skjervøy ASVO innvilges et tilskudd på kr 36000. Tilskuddet utgjør 50 % av 

innkjøpskostnader og el.arbeid, og 20 % av totalt budsjett. Tilskuddet utbetales ved 

dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader til tiltaket. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 


