
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: , Skjervøy rådhus 

Dato: 21.04.2016 

Tidspunkt: 09:15 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 5/16 Samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS  2016/21 

PS 6/16 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Ragnvald 

Vaselli 

 2016/21 

PS 7/16 Søknad om tilskudd til kjøp av fartøy - Torgeir 

Johnsen 

 2016/21 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -10 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 10.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

5/16 Næringsutvalg 21.04.2016 

 

Samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune inngår samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS. Avtalen har 6 

samarbeidsområder og ei kostnadsramme på kr 52 000. 

 

2. Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2016. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skjervøy kommune har tidligere hatt samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS. Siste 

positive vedtak gjaldt for 2013. I 2014 og 2015 har en ikke hatt samarbeidsavtale, da det var 

misnøye med gjennomføring av avtalene. I tillegg har ikke Skjervøy kommune hatt 

næringsmedarbeider som kunne følge opp og være aktiv i forhold til avtalepunktene.  

 

For 2016 vil situasjonen være annerledes. Med tilsatt næringsutvikler vil det være mye lettere å 

følge opp kommunens del av samarbeidet, og det vil gi et helt anna næringsfokus enn tidligere. I 

tillegg har det skjedd endringer innad i Halti Næringshage AS, noe som skasbehandler også 

vurderer som positiv.  

 

Samarbeidsavtalen har seks ulike aktiviteter innenfor ramma: etablererveiledning, 

forretningsmodellering, bedriftsbesøk, profilering av næringsaktiviteter på regionale portaler og 



nettverk, gjennomføring av arbeidslivsdagen i Tromsø og sjømatseminaret på Skjervøy i 

september. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Skjervøy kommune tar opp igjen samarbeidet med Halti Næringshage 

AS. Det vil være en nyttig støttespiller for næringsutvikleren. Et samarbeid gir kommunen også 

mulighet for profilering i regionen, og det kan være en arena for å kunne arbeide sammen om 

næringsutvikling i Nord-Troms. 

 

 

 



Fra: Marius Johansen (marius.johansen@haltinh.no)
Sendt: 06.03.2016 23:11:05
Til: Ørjan Albrigtsen
Kopi: Cissel Samuelsen; May-Britt Simonsen

Emne: Samarbeidsavtale mellom Halti næringshage AS og Skjervøy kommune
Vedlegg: image001.jpg;Skjervøy kommune.pdf
Hei Ørjan,

Sender over forslag til samarbeidsavtale for 2016 mellom Halti Næringshage AS og Skjervøy kommune – 
se vedlegg.
Håper tilbudet er av interesse. Ønsker tilbakemelding så snart som mulig, og ser frem til et godt 
samarbeid videre med dere i 2016. 

Vennlig hilsen

Marius Johansen
Daglig leder
Halti Næringshage AS
Tlf: 99592583

signatur halti
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -13 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 11.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/16 Næringsutvalg 21.04.2016 

 

Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy - Ragnvald Vaselli 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd - Ragnvald Vaseli 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Ragnvald Vaselli innvilges et tilskudd på kr 60 000 til kjøp av nytt fiskefartøy. 

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av kjøp av fartøy ihht søknaden. 

 

2. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning av at Skjervøy kommune får 

tildelt midler for 2016. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Ragnvald Vaselli beskriver i søknaden sin planene for kjøp av fartøyet «Eline», med fartøy nr F 

22 BD. Fartøyet er 33 fot (10,11 meter) og er utstyrt for garn- og linefiske. Fartøyet har ikke 

særskilt kvote, noe som innebærer at Vaselli skal fiske innenfor gruppe II med åpen kvote. De 

maksimale årskvotene vil være : torsk 34 tonn (inkl kystfiskekvote på 16 tonn), sei 5 tonn og 

hyse 3 tonn. 

 

Investering i båt er kostnadsberegna til kr 740 000 + kr 31 000 til innkjøp av utstyr til drift. 

Vaselli søker om kr 75 000 i tilskudd fra utviklingsfondet og kr 145 000 i lån fra kommunen. 



 

Vurdering: 

Tradisjonell fiskeridrift er et viktig satsingsområde for Skjervøy kommune, jfr retningslinjer for 

utviklingsfondet og strategisk næringsplan. Rådmannen anbefaler at det gis støtte, men at det 

ikke gis full uttelling, ut i fra ei vurdering av størrelsen på den totale investeringa og søkers 

alder. 

 

 

 





























 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -14 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Ørjan Albrigtsen 

 Dato:                 11.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/16 Næringsutvalg 21.04.2016 

 

Søknad om tilskudd til kjøp av fartøy - Torgeir Johnsen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

2 INNVESTERINGSBUDSJETT FOR TORGEIR JOHNSEN 

3 LIKVIDITETSBUSJETT FOR TORGEIR JOHNSEN 

 

Ordførers innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Torgeir Johnsen innvilges et tilskudd på kr 75 000 til kjøp av fartøy. Tilskuddet utbetales 

ved dokumentasjon av kjøp ihht søknad. 

 

2. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning av at Skjervøy kommune får 

tildelt midler i 2016. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Torgeir Johnsen har tidligere drevet fiske, men solgte fiskebåten i 2012, da han ble ordfører. Nå 

ønsker Johnsen å investere i et mindre fartøy, som han kan drive fiske med på vår/sommer. På 

vinteren er han mannskap på et større fiskefartøy. 

Fartøyet som planlegges kjøpt er under 11 meter, noe som betyr fiske i åpen gruppe 

(felleskvote). Det gir ei maksimalkvote på 25 tonn torsk + 16 tonn ekstra for mindre fartøy i 

Nord-Troms og Finnmark. I tillegg kan det fiskes hyse, sei og ikke kvotebelagte arter som 

breiflabb, uer og brosme. 



 

Investeringa har ei totalramme på kr 470 000  - av dette utgjør sertifisering kr 70 000. Johnsen 

søker om tilskudd på kr 100 000. Resten dekkes av lån, 200 000 kr og egenkapital, kr 170 000. 

 

Vurdering: 

Tradisjonell fiskeridrift er et viktig satsingsområde for Skjervøy kommune, jfr retningslinjer for 

utviklingsfondet og strategisk næringsplan. Ordfører anbefaler at søknaden til Torgeir Johnsen 

støttes. Tilskuddets størrelse er vurdert ut ifra størrelsen på investeringa.  

 

 

 

 



Fra: Torgeor Johnsen (tjohnsen67@gmail.com)
Sendt: 10.04.2016 21:58:37
Til: Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: søknad næringsstøtte
Vedlegg: INNVESTERINGSBUDSJETT FOR TORGEIR 
JOHNSEN.docx;LIKVIDITETSBUSJETT FOR TORGEIR JOHNSEN.docx;nærings 
søknad.docx
Hei , sender vedlagt søknad til næringsfondet i Skjervøy kommune, samt innvesterings budsjett og 
likviditetsbudsjett.
Ønsker bekreftelse på mottak av denne mailen, på forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Torgeir Johnsen
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INNVESTERINGSBUDSJETT FOR TORGEIR JOHNSEN 

 

 

Kjøp båt        Kr.  400.000,- 

Sertifisering av el anlegg, linjetegning og stabilitetsberegning  Kr.    70.000,- 

Totalt         Kr.  470.000,- 

 

 

Egenandel        Kr. 170.000,- 

Lån         Kr. 200.000,- 

Tilskudd Skjervøy Kommune      Kr. 100.000,- 

Totalt         Kr. 470.000,- 



LIKVIDITETSBUSJETT FOR TORGEIR JOHNSEN 

 

 

Inntekter: 

Torsk      Kr.  380.000,- 

Hyse / sei     Kr. 100.000,- 

Ikke kvotebelagt fiskeslag   Kr.    80.000,- 

Totalt      Kr.  560.000,- 

 

 

Kostnader: 

Vedlikehold båt / bruk   Kr.    60.000,- 

Forsikring båt / redskap   Kr.   15.000,- 

Regnskap / adm. Kostnader   Kr.    15.000,- 

Driftskost. (olje, mat, pakke fors.)  Kr.   50.000,- 

Bryggeleie,  redskapshus, strøm  Kr.    12.000,- 

Avdrag / renter    Kr.    50.000,- 

Totale kostnader    Kr. 202.000,- 

 

Overskudd     Kr.  358.000,- 
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