
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 15.04.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 18:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen LEDER SKKP
Ingrid Lønhaug NESTL SKSV
Ørjan Albrigtsen (permisjon kl 
1720, før sak 14)

MEDL SKKP

Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Vidar Brox-Antonsen 
(permisjon kl 1750, før sak 14)

Kari-Ann Olaisen SKKP

Merknader til innkallingen: 
- alle vedlegg bør ligge ved sakene

Merknader til sakslista: 
- behov for oversikt (gjerne excel) over innvilgede og utbetalte tilskudd pr dato
- to søknader har kommet inn for sent, samt en søknad var mangelfull og tas ikke opp på 

dagens møte 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Reidar Mæland Saksbehandler
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 Leif-Peder Jørgensen Ingrid Lønhaug



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 3/13 Søknad om tilskudd til Skjervøydagan 2013 2013/131

PS 4/13 Søknad om tilskudd til Arnøydagan 2013 2013/131

PS 5/13 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i 
utkantstrøk - Arnøyhamn handel

2013/131

PS 6/13 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i 
utkantstrøk- Årviksand Handel AS

2013/131

PS 7/13 Søknad om midler fra Utviklingsfondet - Arctic 
Panorama Lodge AS

2013/131

PS 8/13 Søknad om etableringstilskudd - Skjervøy 
Bilservice AS

2013/131

PS 9/13 Søknad om tilskudd til renovering av kai-
Stiftelsen Vorterøy kai.

2013/131

PS 10/13 Søknad om tilskudd til anskaffelse av utstyr til 
vedproduksjon - Tom Rune Sandstrand

2013/131

PS 11/13 Søknad om tilskudd - Frøydis AS 2013/131

PS 12/13 Søknad om støtte fra utviklingsfondet til støttekai 
- Årviksand verksted AS

2013/131

PS 13/13 Søknad om bevilgning i N-sak 11/12 
oppgradering av bunkringsanlegg i Skjervøy 
indre havn gis gyldighet til 01.09.13 - Robertsen 
og Slotnes.

2013/131

PS 14/13 Framdrift av industriområdet Sandøra 2013/131

PS 15/13 Turistinformasjon 2013- drøfting 2013/131

PS 16/13 Fornye samarbeidsavtale med Halti Næringshage 2013/131

PS 17/13 Adminstrasjon av utviklingsfondet - Skjervøy 
kommune

2013/131

PS 18/13 Samarbeidsprosjekter/andre tiltak mellom 
Skjervøy kommune og næringslivet

2013/131

PS 19/13 Søknad om tilskudd i forbindelse med oppstart av 
drosjeløyve - Dervola Hobby og Fritid

2012/2946



PS 3/13 Søknad om tilskudd til Skjervødagan 2013

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøydagan 2013 innvilges et tilskudd på 15% av medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 50.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013.

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

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 4/13 Søknad om tilskudd til Arnøydagan 2013

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Arnøydagan innvilges et tilskudd på 25% av medgåtte utgifter til arrangering av 
Arnøydagan 2013. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 30.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket gjelder i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 5/13 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantsrøk - Arnøyhamn handel

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms Fylkeskommune 
bevilger til butikken i 2013. (kr. 46.200,- i 2012). Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 6/13 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel AS

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms Fylkeskommune 
bevilger til butikken i 2013. (kr. 46.200,- i 2012). Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 7/13 Søknad om midler fra Utviklingsfondet - Arctic Panorama Lodge AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Arctic Panorama Lodge AS innvilges et tilskudd på 5% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader 
i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 75.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato

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



Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 8/13 Søknad om etableringstilskudd - Skjervøy Bilservice AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy Bilservice AS innvilges et etableringstilskudd på 20% av medgåtte kostnader 
til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

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

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 9/13 Søknad om tilskudd til renovering av kai- Stiftelsen Vorterøy kai.

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Stiftelsen Vorterøy kai innvilges et tilskudd på 16% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader 
i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 45.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

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

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



Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 10/13 Søknad om tilskudd til anskaffelse av utstyr til vedproduksjon - Tom Rune 
Sandstrand

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Tom Rune Sandstrand avslås.
Avslagsbegrunnelse:

Tiltaket forutsetter et tilskudd fra utviklingsfondet som utgjør 77.5% og en egenandel på                 
22.5% av tiltakets totale kostnader. Tiltaket prioriteres derfor ikke med tilskudd fra 
utviklingsfondet. Søknaden kan vurderes på nytt ved en eventuell annen 
finansieringsplan. 

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 11/13 Søknad om tilskudd - Frøydis AS

Rådmannens innstilling

Søknaden fra Frøydis AS avslås.
Avslagsbegrunnelse:
Oppgradering av fiskefartøy med ny motor,baugpropell,krane og annet utstyr prioriteres ikke 
med midler fra utviklingsfondet. Tiltaket er også avsluttet før søknadstidspunktet.  

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 12/13 Søknad om støtte fra utviklingsfondet til støttekai - Årviksand verksted AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Årviksand Verksted AS innvilges et tilskudd på 30% 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. 75.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013. 

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

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært inhabil (bror til tiltakshaver) og fratrådte i saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 13/13 Søknad om bevilgning i N-sak 11/12 oppgradering av bunkringsanlegg i Skjervøy 
indre havn gis gyldighet til 01.09.13 - Robertsen og Slotnes.

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Søknaden fra Robertsen og Slotnes AS om få utvidet gyldig til 01.09.13 for innvilget tilskudd på 
kr. 45.000,- i N-sak 11/12 til oppgradering av bunkringsanlegg i indre hav innvilges. Det 
forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 14/13 Framdrift av industriområdet Sandøra

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgene vedtak:



1. Det avsettes en ramme på kr. 500.000,- fra utviklingsfondet til det videre arbeidet for å 
utvikle Sandøra industriområde. Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler 
til utviklingsfondet i 2013. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe på 3 personer som skal legge fram forslag/strategier for 
hvordan industriområdet kan utvikles og veien videre i prosessen. Dette skal legges fram 
for formannskapet.  

Arbeidsgruppa består av:

      Roy Waage
      Arvid Jensen, styreleder i Petroarctic
      En representant fra næringslivet eller annen ressursperson.

3. Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Fellesforslag ved Ingrid Lønhaug: 
1. Som rådmannens innstilling punkt 1 men med 50 000 kr i stedet for 500 000 kr. 
Tillegg til punkt 1: 
Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal lage en framdrifts - og tiltaksplan for utvikling av 
Sandøra. 
2. Rådmannens punkt 3. 

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 



PS 15/13 Turistinformasjon 2013- drøfting

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Turistinformasjonsstjenesten kjøpes av en næringsaktør på Skjervøy tettsted innenfor en 
ramme på kr. 60.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at 
Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med en næringsaktør.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 16/13 Fornyet samarbeidsavtale med Halti Næringshage

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Det inngås en ny samarbeidsavtale med Halti Næringshage som gjelder i ett år. Til dette 
bevilges det kr. 50.000,- fra utviklingsfondet. Det forutsettes at Skjervøy kommune får midler til 
utviklingsfondet i 2013. 

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 17/13 Administrasjon av utviklingsfondet - Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det innvilges 4% av rammen(ca.kr.40.000)  fylkeskommunen bevilger til 
utviklingsfondet i 2013 til administrasjon av utviklingsfondet.

2. Midlene skal brukes til informasjon om fondet, rapportering til fylkeskommunen og 
annet som er nødvendig til administrasjon av fondet, og eget møte i næringsutvalget hvor 
kun næringssaker og næringsutvikling drøftes.  

3. Ordfører og rådmann gis myndighet til å disponere de avsatte midlene. 



Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Fellesforslag ved Ingrid Lønhaug (SV)
- Det settes ikke av midler til administrasjon av utviklingsfondet. 

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 

PS 18/13 Samarbeidsprosjekter/andre tiltak mellom Skjervøy kommune og næringslivet

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det avsettes kr. 30.000,- til utviklingstiltak/utviklingsseminarer og andre tiltak som er av 
interesse for næringslivet i Skjervøy kommune. Midlene dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013. 

2. Ordfører og rådmann gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 19/13 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 - 15.04.2013 

Behandling:

Vidar Brox-Antonsen enstemmig erklært inhabil og fratrådte.



Forslag fra fellesgrupperingen og AP ved Ørjan Albrigtsen: 
1. Søknaden fra Dervolas hobby og fritid avslås. Tiltaket prioriteres ikke i år i forhold til 

andre søknader.
2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

Vedtak:

Votering: forslaget mot innstillingen: 
- forslaget enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 04.02.2013 

Behandling:

Forslag ved Leif Peder Jørgensen: 
- saken utsettes

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 


