
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: 2. etg, Skjervøy ASVO
Dato: 22.09.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ingrid Lønhaug Varaordfører SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif Peder Jørgensen MEDL SKSP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader til innkallingen: 
- Ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Andreas Einevoll (plankontoret) melder forfall grunnet vinterføre
- Erling Martinsen (Ymber) var invitert til å informere om fusjonsprosessen, men ble 

forhindret fra å komme (kjøreforhold og bilberging på Sørkjosfjellet)
- Daglig leder i Visit Lyngenfjord vil orientere 
- Ingrid Lønhaug vil referere fra møte med utdanningsseksjonen i fylkeskommunen ift ass 

rektorstillingen, samt om den norske delegasjonen som besøker Solovki
- Med merknader: sakslista godkjent

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
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 Kari-Ann Olaisen Einar Lauritzen



Muligheter innen reiseliv
- daglig leder i Visit Lyngenfjord AS Georg Sichelschmidt orienterte om reiseliv generelt 

og selskapet spesielt

Forslag til vedtak fra Torgeir Johnsen (KP): 
- Skjervøy kommune innkaller reiselivsbedrifter i reiselivsforeningen til infomøte, og 

avklarer interessen for å inngå et evt samarbeid med større aktør i næringen
o Forslaget enstemmig vedtatt

Fusjonsprosessen i Ymber AS
- Ordføreren orienterte om utviklingen i saken
- Ordføreren vil følge opp saken og formannskapet skal få grundig informasjon om saken, 

evt i ekstraordinært møte

Nord-Troms videregående skole og ansettelse av assisterende rektor
- Ingrid Lønhaug (SV) orienterte om møte med skoleledelsen og utdanningsetaten i 

fylkeskommunen i etterkant av formannskapets uttalelse 

Solovkibesøk 
- Ingrid Lønhaug (SV) orienterte om den norske delegasjonen som for tiden er på 

gjenbesøk i Solovki, tre jenter fra 10. klasse samt Jørgen Olsen (reiseleder) og Eugenia 
Heggelund (tolk) 

                                     

Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 15/14 Butikkstøtte Årviksand handel AS 2014/37

PS 16/14 Butikkstøtte Arnøyhamn handel 2014/37

PS 17/14 Støtte til Havbrukseminar 2014/37

PS 18/14 Opplæringskontoret for fiskerifag, klage på 
vedtak

2014/37

PS 19/14 Yoga 70 nord, søknad om støtte 2014/37



PS 15/14 Butikkstøtte Årviksand handel AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Årviksand Handel innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms 
Fylkeskommune bevilger til butikken i 2014 kr. 32.700.-

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 22.09.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt

PS 16/14 Butikkstøtte Arnøyhamn handel

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Arnøyhamn Handel innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms 
Fylkeskommune bevilger til butikken i 2014 kr. 32.700.-
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt



PS 17/14 Støtte til Havbrukseminar

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Havbruksseminar " Med havbruk inn i framtida - i Nord-Troms", gis støtte kr.10.000 som 
søkt. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i
forhold til søknaden.

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Leif-Peder Jørgensen (SP) erklærte seg inhabil som medarrangør av seminar – og fratrådte i 
saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt

PS 18/14 Opplæringskontoret for fiskerifag, klage på vedtak

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling da dette er en klage på tidligere vedtak.
Det vises til utvalgsak 9/14 fra 02.06.2014
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Behandling:

Leif-Peder Jørgensen (SP) erklærte seg inhabil da han jobber opp mot bransjen og er involvert i 
kursene – og fratrådte i saken

Forslag fra Einar Lauritzen (AP): 
Næringsutvalget tar klagen til følge og gjør slikt vedtak:

1. Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms v/Hugo Reiersen innvilges et tilskudd på 
maksimum 15 % av medgåtte kostnader til kurset. 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

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt



PS 19/14 Yoga 70 nord, søknad om støtte

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Tiltaket Yoga 70 grader nord v/ Nina Einevoll Strøm gis et tilskudd på kr. 10.000. Tilskuddet 
utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden.

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 22.09.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer


