
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 21.11.2018 
Tidspunkt: 12.30 – 13.25 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Irene Toresen VARAORD AP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Reidar Mæland MEDL H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 
   

 
Merknader:  
Til innkalling: Ingen. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Rolf Egil Larsen (Sp) med spørsmål om kommunen betaler noe for at 
venterommet på kaia skal holdes åpent? Innbyggere har flere ganger møtt stengte dører. 
Enighet om at spørsmålet besvarer på mail av rådmann, i etterkant av møtet. Ellers ingen 
kommentarer til sakslista. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Silja Karlsen Næringskonsulent 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
 
  



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen  Øystein Skallebø  Reidar Mæland 
  



O: Ordfører orienterer om stauts på saken om arealbehov for Møre Not og Lerøy Aurora. 
Ordfører ønsker å sette en tidsfrist for de interesserte aktører for å få en avgjørelse i saken. 
Formannskapet er enig i at man setter en tidsfrist for arealfordeling i ytre havn og for 
Kollagerneset. 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Ordfører orienterer om status på saken om 
arealbehov for Møre Not og Lerøy Aurora 

  

PS 25/18 Næringsfondet - status 07.11.18  2018/29 
PS 26/18 Søknad tilskudd - Kartlegge strategi for utvikling 

av topptur-turisme i Skjervøy -Visit Lyngenfjord 
AS 

 2018/29 

PS 27/18 Søknad om tilskudd til kompetanseheving - Kurt 
Einarsen AS 

 2018/29 

PS 28/18 Søknad tilskudd innkjøp av utstyr - Stig 
Ballovarre 

 2018/29 

PS 29/18 Ny behandling om søknad om tilskudd prosjekt 
Lyngshesten 

 2018/29 

PS 30/18 Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom 
Skjervøy kommune og næringslivet 

 2018/29 

 
 
  



PS 25/18 Næringsfondet - status 07.11.18 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.11.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
1. Næringsutvalget tar saken til orientering.  
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  

1. Næringsutvalget tar saken til orientering.  
 

PS 26/18 Søknad tilskudd - Kartlegge strategi for utvikling av topptur-
turisme i Skjervøy -Visit Lyngenfjord AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.11.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Lyngenfjord innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte utgifter til prosjektet. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 35.000,-. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktiske medgåtte utgifter ihht. søknaden. 

 
3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre kommunene bidrar med beløp ihht. 

finansieringsplanen. 
 

4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Lyngenfjord innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte utgifter til prosjektet. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 35.000,-. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktiske medgåtte utgifter ihht. søknaden. 

 



3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre kommunene bidrar med beløp ihht. 
finansieringsplanen. 

 
4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 
 

PS 27/18 Søknad om tilskudd til kompetanseheving - Kurt Einarsen AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.11.2018  

Behandling: 
Rolf Egil Larsen (Sp) med spørsmål ift beredskapsrute, og om nåværende innehaver av ruta ikke 
skal ha den lenger siden aktuelle søknad nevner beredskapsruta. 
 

- Ordfører svarte at det skal følges opp, men det er opp til fylkeskommunen å legge ut 
anbud ift dette. Foreløpig ingen endringer på dette. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Kurt Einarsen AS innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte eksterne kostnader i henhold til 

søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til 
søknaden.  

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 15.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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

 

Rådmannens innstilling 
1. Kurt Einarsen AS innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte eksterne kostnader i henhold til 

søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til 
søknaden.  

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 15.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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

 
 



PS 28/18 Søknad tilskudd innkjøp av utstyr - Stig Ballovarre 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.11.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Helse Skjervøy v/ Stig H. Ballovarre innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader i 
forhold til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader.  

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 5.000,-.  

 
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. Helse Skjervøy v/ Stig H. Ballovarre innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader i 
forhold til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader.  

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 5.000,-.  

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

 
4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato.  

 
 

PS 29/18 Ny behandling om søknad om tilskudd prosjekt Lyngshesten 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.11.2018  

Behandling: 
Ordfører orienterer om at han selv har etterlyst at saken bør opp til ny behandling. Dette er på 
bakgrunn av at prosjektleder bak søknaden har presentert saken i regionrådet i forkant av 
politisk behandling av Skjervøy kommune. Regionrådet har stilt seg bak prosjektet, og det blir 
dermed unaturlig om Skjervøy kommune som eneste kommune i samarbeidet ikke skal stille seg 
bak søknaden. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmer følgende endringsforslag: 

1. Nord-Troms regionråd innvilges et tilskudd på 6 % av medgåtte kostnader i forhold til 
søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 20.750,-. 
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 



 
 
Votering Ørjan Albrigtsen (KrF) sitt endringsforslag mot rådmannens innstilling: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) sitt forslag enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Nord-Troms regionråd innvilges et tilskudd på 6 % av medgåtte kostnader i forhold til 

søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 20.750,-. 
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 

 
 
 

PS 30/18 Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom Skjervøy kommune og 
næringslivet 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.11.2018  

Behandling: 
Reidar Mæland (H) fremmer forslag om høyere beløp, 50 000 kroner. 
 
Votering, endringsforslag fra Reidar Mæland (H) mot rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot én stemme. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. I N-sak 23/17 forlenges gyldigheten til 18.10.2019. Beløpet begrenses til kr. 20.000. Midlene 
skal brukes til samarbeidstiltak/ møteplasser som er av interesse for næringslivet i Skjervøy.  

 
2. Maritim næringsutvikler gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 1 år fra vedtaksdato.  

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. I N-sak 23/17 forlenges gyldigheten til 18.10.2019. Beløpet begrenses til kr. 20.000. Midlene 
skal brukes til samarbeidstiltak/ møteplasser som er av interesse for næringslivet i Skjervøy.  

 
2. Maritim næringsutvikler gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 1 år fra vedtaksdato.  


