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PS 21/16 Retningslinjer flåtefond i Skjervøy kommune 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Næringsutvalget drøfter forslaget til retningslinjene for flåtefondet i Skjervøy kommune. 
Endringsforslagene legges inn i dokumentet før saken legges fram for kommunestyret. 
Det forutsettes at kommunestyret får retningslinjene til behandling etter at Troms 
fylkeskommune har behandlet kommunens søknad om midler til flåtefondet. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget drøfter forslaget til retningslinjene for flåtefondet i Skjervøy kommune. 
Endringsforslagene legges inn i dokumentet før saken legges fram for kommunestyret. 
Det forutsettes at kommunestyret får retningslinjene til behandling etter at Troms fylkeskommune 
har behandlet kommunens søknad om midler til flåtefondet. 

 

PS 22/16 Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune er positive til inngåelse av tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord. 
 
2. Ordfører bes starte forhandlinger med eierkommunene av Visit Lyngenfjord om 

kommunalt økonomisk bidrag fra Skjervøy kommune. Forhandlingsforslaget fremlegges 
Næringsutvalget for endelig vedtak. 
 

3. Skjervøy kommune ber selskapet holde fokus på å komme fram til alternative 
driftsformer, slik at kommunalt bidrag i årene fremover holdes på et absolutt minimum. 
Inngåelse av avtalen forutsetter at: 
- Skjervøy kommune innlemmes i prosjektet «Bærekraftig reisemål». 
- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i 

arbeidet med områdemarkedsføring. 
 
  



Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune er positive til inngåelse av tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord. 
 
2. Ordfører bes starte forhandlinger med eierkommunene av Visit Lyngenfjord om 

kommunalt økonomisk bidrag fra Skjervøy kommune. Forhandlingsforslaget fremlegges 
Næringsutvalget for endelig vedtak. 
 

3. Skjervøy kommune ber selskapet holde fokus på å komme fram til alternative 
driftsformer, slik at kommunalt bidrag i årene fremover holdes på et absolutt minimum. 
Inngåelse av avtalen forutsetter at: 
- Skjervøy kommune innlemmes i prosjektet «Bærekraftig reisemål». 
- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i 

arbeidet med områdemarkedsføring. 

 

PS 23/16 Næringsfondet - en oversikt 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Orienteringen tas til etterretning. 
  



PS 24/16 Anke på vedtak - Pro Events AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Pro Events v/ Jørn Cato Angell og Vegard Pedersen innvilges et tilskudd på 15 % av 

medgåtte kostnader til kjøp av utstyr. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 
medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 20.000,-. 
 

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

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Pro Events v/ Jørn Cato Angell og Vegard Pedersen innvilges et tilskudd på 15 % av 
medgåtte kostnader til kjøp av utstyr. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 
medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 20.000,-. 
 

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

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

 

PS 25/16 Søknad om forlenget gyldighet i N-sak 2/16: Tilskudd til kjøp av 
gjødselsvogn 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søknaden fra Elin Einarsen om forlenga gyldighet i N-sak 2/16 til 15.12.16 innvilges. 

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Elin Einarsen om forlenga gyldighet i N-sak 2/16 til 15.12.16 innvilges. 



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

 

PS 26/16 Søknad om støtte til "Prøv sjøl -ungdommens nærings- og 
kulturfond" 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nord-Troms regionråd v/ Regional ungdomssatsing (RUST) innvilges et tilskudd på  

kr. 20.000 til etableringen av «Prøv sjøl –Ungdommens nærings- og kulturfond». 
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nord-Troms regionråd v/ Regional ungdomssatsing (RUST) innvilges et tilskudd på  
kr. 20.000 til etableringen av «Prøv sjøl –Ungdommens nærings- og kulturfond». 
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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



PS 27/16 Søknad om tilskudd til nytt kjøretøy - 70 grader N Transport 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av KRF/KP, AP og SV: 
Søknaden avslås pga. at tiltaket ikke kommer inn under prioriterte satsinger i Strategisk 
næringsplan eller i forhold til kommunens veileder for søkere av næringsfondet.  
 
Votering:  

- Forslaget fremmet av KRF/KP, AP og SV vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Søknaden avslås pga. at tiltaket ikke kommer inn under prioriterte satsinger i Strategisk 
næringsplan eller i forhold til kommunens veileder for søkere av næringsfondet.  
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. 70 grader N Transport v/ Pål Dahl Jørgensen innvilges et tilskudd på 4 % av medgåtte 
kostnader til kjøp at nytt kjøretøy. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske 
medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. 

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

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

 

PS 28/16 Søknad om tilskudd - På hjørnet 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av representanten Vidar Langeland(FRP): 
Representanten er ansatt av styreleder. 
Representanten blir enstemmig erklært habil og trer inn under behandlingen av saken.  
 
Forslag fremmet av Torgeir Johnsen(SP): 

1. På Hjørnet AS v/ Hanne Høgstad innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte kostnader til 
oppgradering av kjøkkenet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato. 
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

 
Votering: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer.  
 



Vedtak: 
1. På Hjørnet AS v/ Hanne Høgstad innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader til 

oppgradering av kjøkkenet. 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 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. På Hjørnet AS v/ Hanne Høgstad innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader til 
oppgradering av kjøkkenet. 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 29/16 Søknad om tilskudd til oppgradering og kjøp av bygg - Kaien 
Skjervøy AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kaien Skjervøy AS v/ Malgorzata Jedraszak og Kjartan Erlingson, innvilges et tilskudd 

på 5 % av medgåtte kostnader til oppgradering og kjøp av bygget de driver sin 
virksomhet i. Støtte gis under forutsetning av fullfinansering. Tilskuddet utbetales mot 
dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 75.000,-. 
 
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
 
4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Kaien Skjervøy AS v/ Malgorzata Jedraszak og Kjartan Erlingson, innvilges et tilskudd 
på 5 % av medgåtte kostnader til oppgradering og kjøp av bygget de driver sin 



virksomhet i. Støtte gis under forutsetning av fullfinansering. Tilskuddet utbetales mot 
dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 75.000,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 

 

PS 30/16 Søknad om tilskudd - Marius Larsen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søknaden til Marius Larsen avslås. Avslaget begrunnes med at søknaden har mangler i 

forhold til budsjett og finansieringsplan. 
 

2. Søker bes formulere ny søknad der mer detaljert budsjett og finansieringsplan ligger 
ved. 

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden til Marius Larsen avslås. Avslaget begrunnes med at søknaden har mangler i 
forhold til budsjett og finansieringsplan. 
 

2. Søker bes formulere ny søknad der mer detaljert budsjett og finansieringsplan ligger ved. 
 

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



PS 31/16 Søknad om tilskudd - butikk Årviksand 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Ut fra en helhetsvurdering og butikkens betydning for lokalsamfunnet gis støtte på       

kr. 150.000,- til oppstart av butikk i Årviksand. 
Støtte gis under forutsetning av fullfinansiering og oppstart. Tilskuddet utbetales mot 
dokumentasjon av faktiske medgått kostnader. 

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

 
3. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Ut fra en helhetsvurdering og butikkens betydning for lokalsamfunnet gis støtte på       
kr. 150.000,- til oppstart av butikk i Årviksand. 
Støtte gis under forutsetning av fullfinansiering og oppstart. Tilskuddet utbetales mot 
dokumentasjon av faktiske medgått kostnader. 

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

 
3. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 


