
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Skjervøy rådhus 

Dato: 30.11.2015 

Tidspunkt: 10:15 

 

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

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 29/15 Tilskudd til forprosjektering - praktisk opplæring 

tilknytta havbruksnæringa 

 2015/72 

PS 30/15 Søknad om bevilgning i sak 14/14 "Tilskudd til 

omregulering av Årviksand Havn" gis gyldighet 

til 31.12.15 

 2015/72 

PS 31/15 Tilskudd til logopediforetak  2015/72 

PS 32/15 Referat   

RS 1/15 Referat fra møtet i Nord-Troms næringsutvalg 

29.09.2015 

 2015/896 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -106 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 20.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/15 Næringsutvalg 30.11.2015 

 

Tilskudd til forprosjekt - praktisk opplæring tilknytta havbruksnæringa 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. De fire havbruksaktørenes søknad om tilskudd til forprosjekt for utredning av et 

rømmings-/havarisenter innvilges med kr 75 000. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Arnøy Laks, Marine Harvest, Lerøy Aurora og Eidsfjord Sjøfarm ønsker i fellesskap å få 

gjennomført ei utredning i forhold til praktisk retta opplæring innenfor flere risikofelt innen 

havbruksnæringa. Eksempler som er nevnt er: rømningssikring, kritiske operasjoner, 

anleggsservice, inspeksjoner m.fl. Man ser for seg ei utredning i to faser: første fase skal utrede 

grunnlaget for ei eventuell etablering av et rømnings-/havarisenter på Skjervøy. Her vil behov, 

interessenter, ulike driftsmodeller, krav og finansiering utredes. Avhengig av funn og 

konklusjoner i fase 1, vil neste fase være en iverksettelsesfase med ei eventuell etablering. 

 

I beskrivelsen av prosjektet blir den praktiske tilnærminga understreka. Man tenker seg et 

rømnings-/havarisenter som består av ulike tekniske innretninger (bl a oppdrettsanlegg i 

miniatyr), der det går an å legge caser og øvelser innenfor relevante problemstillinger for 

oppdrettsnæringa. Det er tenkt at dette senteret kan inngå i Kystens Kompetansesenter. 

 

Utredninga har ei beregna kostnadsramme på 150 000, hvor 105 000 av dette skal gå til 

prosjektledelse, mens resten av ramma skal dekke møtekostnader, reise, materiell mm. Det 



legges opp til at kostnadene dekkes av midler fra utviklingsfond, egenandeler og egeninnsats fra 

havbruksaktørene. 

 

Vurdering: 

Prosjektet som havbruksaktørene presenterer er innovativt og spennende. Utredninga, som det 

her søkes om tilskudd til, vil danne grunnlag for ei eventuell etablering av et rømnings-

/havarisenter. Ei realisering av planene vil skape annen havbruksrelatert aktivitet, og det er 

dessuten riktig i forhold til at næringa må forvente stadig strengere sikkerhets- og miljøkrav.  

Det er også positivt at havbruksnæringa tenker at ei slik etablering bør inngå i Kystens 

Kompetansesenter.  

 

 

 

 



Fra: Silja Karlsen (silja@plasi.no)
Sendt: 16.11.2015 21:51:28
Til: Post Skjervoy
Kopi: Cissel Samuelsen; Ørjan Albrigtsen; Håvard Høgstad (havard@arnoylaks.no); Jan-Børre 
Johansen; Pedersen, Martin; roger (roger@prestfjord.no)

Emne: Søknad utviklingsfondet
Vedlegg: 15.11.16 Søknad utviklingsfondet.pdf;Notat etablering av rømmings-og havarivern 
senter for havbruk fra Jan-Børre.pdf
Viser til vedlagt søknad med vedlegg til utviklingsfondet. Ber om at denne behandles så raskt som mulig i 
kommunens næringsutvalg.

Dersom noe er uklart, ta kontakt!

På forhånd takk!

Vennlig hilsen

Silja Karlsen
Tlf. 906 33 595
Seniorrådgiver
Plasi AS
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Notat 
 
Att:   Renate Larsen, Nils Alm, Torgeir Johnsen 
Kopi :   Roy-Tore Rikardsen, Hugo Nilsen 
Dato:  18.12.2013 

     
Etablering av Nordnorsk rømmings-/havarivernsenter for 
havbruk på Skjervøy 
 
Bakgrunn: 
 
Har i denne uke hatt ett møte i vår styringsgruppe for prosjektet «Menneskelig faktorer og 
rømming fra lakseoppdrettsanlegg». 
Vi har kommet dit i prosjektet at vi ser på behov og forslag til kompetansehevende tiltak i 
forhold til de risikoer som finnes for rømming fra lakseoppdrettsanlegg. 
Styringsgruppa og Sintef som kjører prosjektet har en klar oppfatning om at det er til dels for 
tynn og lite dekkende opplæring på dette temaet i både skoler og internt i selskaper. De 
rømmingskurs som for eksempel FHL kjører blir for teoretisk, og blir i for stor grad omtalt 
som ett «har deltatt» prosjekt. 
I gruppa har vi i dag diskutert og drøftet behovet for en mere praktisk rettet opplæring av 
ansatte på dette temaet. I dette prosjektet ser vi at dette er ett case som vi ikke kan jobbe med 
jmf budsjett og de rammer som er satt av oppdragsgiver. 
 
Prosjektet kommer uansett til å spille dette over til FHF og FHL som ett område som bør ses 
på. Med erfaring fra olje- offshore der man må ha ett «boredekkskurs» med fornyelse for å få 
jobb, burde det kanskje være ett slikt krav i havbruksnæringen om tilsvarende. 
 
Tanke: 
 
Vi har i dag ett krav til godkjent sikkerhets opplæring for ansatte hos oss, med krav om 
jevnlig fornyelse. Disse kursene kjøres for vårt vedkommende på Tromsø sikkerhets senter 
(tidligere havarivernsenteret). 
Denne kursing/opplæring er veldig praktisk rettet med praktiske brannøvelser, praktisk 
sjøredning osv. 
 
Vi bør begynne å tenke tanken å etablere en mere praktisk rettet opplæring på 
rømmingssikring, kritiske operasjoner, anleggsservice, inspeksjoner osv. 
 
For å få dette til må man etablere ett miniatyr oppdrettsanlegg der ulike innfestinger, 
rammekomponenter osv er tilgjengelig. Det må også være en treningsnot der man får praktisk 
opplæring i rømmingsbegrensende tiltak. 
Denne nota kan og brukes til opplæring og praktisk øving i bruk av lusepresseninger, tetting 
av oppståtte hull/rifter, bruk av kuleline, opplining osv. 
Ett slikt anlegg vil hele tiden kunne bygges om og tilpasses den aktuelle teknologi som er i 
bruk. 



Der kan også være eksempler på feil utført innfesting, og feil utførte operasjoner med de 
potensielle konsekvenser dette kan ha. Alt dette i trygge og forutsigbare former.. 
 
På Skjervøy må vi alle jobbe for å fylle vg.skole og det godt etablerte miljøet vi har i dag på 
blå fag, med gode og aktuelle prosjekter. Vi har pr i dag skolebygg, kompetanse og ett meget 
godt og bredt «blått» næringsliv. 
 
Jeg mener at dette er noe som må tas inn i planer for den fremtidige blå skole på Skjervøy.  
 
Dette vil gi nye arbeidsplasser, kompetanseutvikling og verdiskaping i Nord-Norges største 
sjømat kommune. 
 
Ett slikt senter kan for eksempel start-finansieres av FHL, Næringsliv, Forsikrings selskaper 
som Tryg, innovasjon Norge osv. Når ett slikt senter er oppe og går, og det fylles med ansatte 
fra hele nord-norsk havbruksnæring vil det kunne i stor grad finansieres av kursavgifter og 
fond etablert av næringsliv for eksempel. Man må og forvente at det brukes av skoleeier, som 
og kanskje har inntekter fra undervisningskonsesjon, til bruk til sine elever. 
Ett slikt senter bør kanskje etableres som ett eget aksjeselskap der eiere er nord-norsk 
havbruksnæring og skoleeier (se over).  
Innskudd fra skoleeier kan være disponering av skolebygg (til en nødvendig del teoretisk 
undervisning) for eksempel. 
Vi er og så heldig at vi har to store utstyrsleverandører etablert på Skjervøy med Mørenot og 
Nofi! 
 
Med det fokus det er på å hindre rømming av fisk fra havbruk, og det behovet vi har for 
praktisk og god nok opplæring og kursing, kan man ikke utelukke krav fra myndigheter 
(gjennom lov/forskrift) om slik praktisk opplæring på sikt.. 
Men mener at dette er så pass viktig og god kompetanseheving at næringen ser behovet 
uavhengig av evt myndighetskrav. 
 
Ett slikt kurs senter vil og kunne brukes og bli en del av ett visningsanlegg for havbruk slik vi 
håper på blir etablert på Skjervøy. 
 
Ber om tilbakemelding fra dere som har fått dette notat om dere synes dette er noe å jobbe 
videre med i Skjervøy. Hvis dere mener det, så bør vi snarest spille ideen over på de andre 
havbruksaktørene/utstyrsleverandørene i regionen og dra de med så vi får ballen å rulle 
ordentlig! 
 
 
MVH 
 
Jan-Børre Johansen 
Regionleder 
+47 913 52553 
jan.borre@leroyaurora.no 

mailto:jan.borre@leroyaurora.no


 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -105 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 20.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/15 Næringsutvalg 30.11.2015 

 

Søknad om bevilgning i sak 14/14 "Tilskudd til omregulering av Årviksand 

Havn" gis gyldighet til 31.12.15 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Søknaden fra Visit Årviksand AS v/Roy Albrigtsen om å få gjenopptatt sak ang tilskudd 

til omregulering av Årviksand Havn innvilges. 

2. Fristen for å levere dokumentasjon av medgåtte kostnader settes til 20.12.15 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til N-sak 14/14, der næringsutvalget bevilga kr 44 750,- (50 % av medgåtte kostnader) 

til et omreguleringsarbeid som skulle danne grunnlag for en utvidelse av et turistprosjekt i 

Årviksand Havn.   

 

I slike vedtakssaker er gyldigheten satt til 6 mnd. I følge vedlagte mail fra Roy Albrigtsen klarte 

de ikke overholde egen tidsplan, og søker ber derfor om at saken tas opp på nytt. 

 

Vurdering: 

Tilskudd utbetales i tråd med vedtak i N-sak 14/14, men med kort frist. 

 

 

 







Fra: Roy Albrigtsen (visitaarviksand@gmail.com)
Sendt: 11.09.2015 15:03:49
Til: Kathrine Kaasbøll Hanssen
Kopi: 

Emne: Regulering Årviksand Havn
Vedlegg: 

Hei.

Vi klarte ikke å gjennomføre Reguleringen innen 6mnd,Den siste fakturaen på prosjektet fikk vi nå i september. Vi ønsker 
derfor at saken vår tas opp på nytt.

VISIT ÅRVIKSAND AS
V-Roy Albrigtsen
Tlf 41219911
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -107 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 23.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/15 Næringsutvalg 30.11.2015 

 

Tilskudd til logopediforetak 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Elin Olsen Reiersen innvilges et tilskudd på inntil 40 % av medgåtte kostnader til 

prosjektet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i 

forhold til søknaden. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 60 000. 

 

3. Vedtaket et gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Elin Olsen Reiersen søker om midler til oppstart av et eget foretak som skal tilby 

logopeditjenester. Søker er utdanna logoped og ønsker å etablere egen virksomhet med tjenester 

retta mot alle aldersgrupper i befolkninga. Reiersen vil gjennom foretaket «Logoped Nord-

Troms» tilby både utrednings, kompetanseheving samt rådgivningstjenester for foreldre og 

pårørende. 

 

Kostnadene ved opprettelse av et logopedkontor er først og fremst innkjøp av testutstyr og IKT, 

innredning tilpassa formålet og generell oppussing. (Foretaket leier kontor i Strandveien 74.) 

I følge vedlagte budsjett er kostnadene beregna til kr 167 755. Reiersen oppgir egenkapitalen til 

kr 80 000 og egeninnsats til kr 15 000. 

 



Vurdering: 

Ihht retningslinjene for kommunalt næringsfond er følgende strategi for et livskraftig nærings- 

og kulturliv nedfelt: For å nå målet skal en satse på varierte arbeidsplasser med høy kompetanse 

med vekt på ungdom, kvinner og tilbakeflyttere. Tiltaket til Reiersen faller inn under denne 

strategien, og rådmannen anbefaler derfor søknaden. 

 

 

 











PS�32/15�Referat



Referat møte 29.09.2015 
 
Oppmøtte: Einar, Willy, Beate, Anne Berit, Stig, Beate og Berit 
 
Meldt frafall: Cissel Samuelsen 
 
Til sakslista:  
 

 
 
Møteoppstart: 10.30- 15.30 
 
Presentasjon av gruppen.  
Einar, tar permisjon fra jobben i ett år fra og med 1. november. Berit orienterte kort om regionrådet, 
Willy har litt usikkerhet om fortsettelsen i kommunen pga politiskverv. Anne Berit informerte om 
stillingen i Kvænangen, Beate orienterte om hennes engasjement. Hun jobber deltid ut januar 
måned. Stig presenterte seg selv og litt om jobben. 
 
 
Orientering fra kommunene: 
Kåfjord: Nordnes-tunellen i fullgang. Involverer mange. Utløser plan behov. Prosjekt Halti. Ordfører 
Leiros 
Storfjord: Planlegging, Arealplan, Kystsone plan, Ikke havbruk, gyro-prosjektet, Reiseliv, tunellmasser. 
Ny ordfører. Reguleringsplan ny E6 og E8.  
Kvænangen: Arealplan, havbruksområde, Sikring over Kvænangsfjellet, Ny ordfører Eirik fra 
arbeiderpartiet, mangler sektorledere. 
Nordreisa: Ordfører Øyvind Evanger AP, Varaordfører Olaug Bergset. Tunell, ras, 
Nasjonalparklandsby, Halti 
Lyngen: Politisk kabal er ikke på plass. 5 store reguleringsplaner bla industriområde. 
Stedsutviklingsplan, merkevaren Lyngen, Kystsone plan i samarbeid med Tromsø. Forstudie Reiseliv i 
Lyngen. 
Fra Skjervøy: 
Det blir dessverre ingen som kan møte fra Skjervøy i dag. Både reserveplan B og C gikk i vasken! Ift 
reiselivskonferansen kan vi her på huset sende ut info om programmet til aktørene i vår kommune 
(men de har kanskje allerede fått det?). Er informert om og involvert i entreprenørskapssatsinga. 
Nytt fra Skjervøy: 

 Ingen næringskonsulent tilsatt (2 utlysninger m/ til sammen 14 søkere) – spennende stilling, 
men den er krevende. Vi vurderer å endre porteføljen noe og lyse ut etter nyttår 

 Press på industriområder i sentrum/havn. Vi søker nå på RUP-midler for å fylle ut nytt 
industriområde i havna  

 Båtbygging i havna – det nærmer seg sjøsetting av en «arbeidskatamaran» på 23 meter! 

 Det knytter seg spenning til salg av Intermaritim. Vi veit at det i alle fall er to interessenter – 
endelig avgjørelser tar tid 

 Havbruk1: flere er interessert i lokaliteten Haukøya øst.  

 Havbruk 2: Lerøy skal utvide merdene i havna og starte med 3 skift – utfordring ift 
bolig/arbeidskraft 

 Newtonrom: kontrakt underskrevet med TF. Nå arbeides det for å få finansiert deler av 
innredning av rommet. Oljenæringa, som tidligere hadde lommeboka åpen, har respondert 
negativt på søknad om støtte. Vi satser på at havbruksnæringa bidrar. 

 
 



24.15 Henvendelse fra Visit Lyngenfjord  
 
Henvendelse fra Visit Lyngenfjord: 
 
Region vår forandre seg. Tidligere hadde vi kun om sommeren turister på besøk. Men nå finnes i 
Lyngen og ytre Kåfjord en skisesong og i hele region og spesielt rund Skibotndalen en nordlyssesong. 
Nord-Troms, og spesielt Lyngenfjorden, utvikle seg til en helårsreisemål. Og dette er bare bra! 
 
Men vår infrastruktur er ikke tilrettelagt om å ta imot de nye gjester. Det er dårlig for gjestene men 
også for lokalbefolkning som føle seg forstyrret. Og sist er det f.eks. også under ski- og 
nordlyssesongen en sikkerhetsmessig årsak at myndigheter er nødt å gjør noe. 
 
Hva må vi gjør? 
Oppdatering av de gamle turistinformasjonsskilter 
Parkeringsplasser til ski og nordlysturister med skilting og toaletter 
 
Jeg veit at alt dette er en stor jobb. Men en dag må man begynne. 
 
Jeg ønsker egentlig å diskutere med dere fra Nord Troms Regionråd om hvordan vi får det til. 
Hvor kan vi søke om midler og hvem kan lede en slik prosjekt. 
 
Visit Lyngenfjord kan kjøre f.eks. dette prosjekt. Vi kunne utarbeide en forstudie om å finne ut hva vi 
må gjør og hva det vil koste. Deretter kan vi se hvordan vi får dette finansert. 
 
Hva tror du, er den beste måten å fortsette? 
 
Med vennlig hilsen/Best regards 
 
Georg Sichelschmidt 
Reiselivssjef/CEO 
 
Diskusjon: 
 

 Skal vi gjøre noe sammen, eller hver for oss? 

 Lyngenfjorden har samarbeid på reiseliv. Og kan se resultater. 

 Vegvesenet og kommunen inngikk et samarbeid for mange år siden, og disse skiltene er 
utdatert. 

 Vegvesenet kjører skilting nå. Vi må gjøre noe nå. 

 Visit Lyngenfjorden tar her initiativet til prosjektledelse i en forstudie. Har vi myndighet til det? 
Vi kan via næringsfond bli enig. 

 Framtida til selskapet VL.  

 Hvem skal bestille? Hvem skal holde trådene? Hvilke resultater skal vi ha? Beskrivelse. 

 Lyngen holder på med reisemålsutvikling. 

 Det er et sterkt ønske om å gjøre noe sammen langs E6. Samarbeid med vegvesenet. 
 
 
 
Forslag: 
Kan det lages en helhetlig plan for regionen Nord-Troms. 
Skal vi gjøre noe felles? 
Felles info tavle, elektronisk. For å få frem helheten i Nord-Troms. 
Utgåtte skilt bør byttes ut. Blant annet Nord-Troms. Rasteplassene. ITS på navigasjon. 
 
Vedtaket: 
Saken sendes til Regionrådet. Forankring. 



Vi tar initiativet til et møte med vegvesenet å bytte ut skiltene som det står Nord-Troms på, generell 
tilrettelegging og toaletter. Forslag: Beate og Einar inviterer skiltfolkene til møte på Halti. Og invitere 
Georg til dette. 
 

 
25.15 Møteplan 
Avventer 
 
Neste møte:  
 
Beate møter fram til februar. Ny leder kan velges når flere er ansatt i posisjonen. Einar kan også møte 
inntil stedsfortreder er på plass. 
 
 
26.15 Arbeidslivsdagene 
Einar har vært på arbeidslivsdagene. Erfaringer: Ny standplass Viktig at folk innen helse som kommer. 
Dagen før var det få ordførere, dessverre. 50 studenter var der. Eget arrangement for helse. Få 
oppmøtte. Viktig arena for Nord-Troms å være på. Gjøre forarbeidet på arbeidskraftsbehov. Stå i lag 
som Nord-Troms er god trening. Rekruttering er ikke kun et næringsspørsmål. Viktig at ledere på 
etatene tar ansvar for rekruttering. Kanskje det bør være et evalueringsmøte. Vi sender til May-Britt. 
 
27.15 Arbeidslivsdag i Nord-Troms. Yrkesmessa 
Litt om historien:  
Et arrangement som har vært ført gjennom Forskningsdagene ved hjelp av næringshagen. 
Yrkesmessa var representert med bedrifter og konsern.  
 
Nå: 
Mange sender ungdommene på yrkesmesser i Tromsø. Vi burde gjort noe med dette i Nord-Troms. 
Fanen er rekruttere og beholde arbeidskraft i regionen. Synliggjøre linjene på skolen. 
 
Skal vi gjøre noe i Nord-Troms kommunene: Kan vi synliggjøre mulighetene i vår region som 
attraktivt, bo og arbeidssted. 
 
Forslag: 
Sette ned en arbeidsgruppe. 
Evt tre og tre kommuner etter hvor de har elever representert.  
Forarbeid og etterarbeid må gjøres. 
 
Diskusjon: 
Hvorfor kan ikke Halti fortsette? Svar: Det kan gjøre jobben, men de må ta betalt. 
Lyngen; Samarbeid med næringsforeningen. De vil engasjere bedriftsledere til å reise rundt å fortelle 
om. 
Kan vi se på hva som kreves av midler. 
 
 
 
28.15  Entreprenørskapsplan orientering 
Delplan A: Eget arbeid og vikarutgifter. Finansiering på plass fra fylket. Ble som omsøkt. Lyser ut en 
50 % prosjektlederstilling for delprosjekt A. Knyttes til Regionkontoret. 6 oktober blir det  møte 
mellom regionrådet og  UE. Anne Berit foreslått til styringsgruppa. Stig som vara 
Delplan B: 22. oktober. Innovasjons camp i samarbeid med UE. Godt i gang. Styringsgruppe: Willy er 
representant fra NUNT. 



Delplan C: Venter på svar fra fylkesrådet på siste del av finansieringen. Ligger til behandling. Forslag 
til medlem er Einar Eriksen. Hvilket perspektiv har vi? Sette organisasjon rett etter vedtak. Her er det 
bare å starte opp. Forhandlinger med Næringshagen tas av organisasjonen. 
 
29.15  Reiselivskonferansen 
Systematisert rekruttering av bedrifter. Det blir laget et hefte der alle aktørene er profilert. 
 
Einar:  
Synes at Lyngenfjorden er lite representert i seminaret og opplegget. 
Små finansiering av arrangement er et gjentakende, og dette bør endres. 
 
Grunnen til dette er at Innovasjon Norge har sluttet å medfinansiere arrangement. Dette bør kansje 
tas opp politisk som orientering. 
 
30.15  Tilflytterverter. Kommunikasjonsstrategi 
 
Tilflyttervert ordningen skal evalueres. 
 
Rådmennene går igjennom hva som kan gjøres i forhold til de ressursene vi har til rådighet. 
 
Ekstern konsulent er engasjert i kommunikasjonsstrategi og bruk av sosiale media. 

- Analyser av caser med regional karakter. 
- 26. oktober. 
- Kommunikasjonssaken kan være aktuell. 
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