
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: Arnøy laks (tbc), Arnøya - Lauksletta
Dato: 20.06.2013
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen LEDER SKKP
Ingrid Lønhaug NESTL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

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 Irene Toresen Leif-Peder Jørgensen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 20/13 Søknad om tilskudd til utvidelse av Hofsøy 
Mekaniske AS

2013/131

PS 21/13 Søknad om støtte til markedsføring av 
takmembran

2013/131

PS 22/13 Søknad om støtte til undervannsfotografering 2013/131

PS 23/13 Søknad om støtte til turistprosjekt 2013/131

PS 24/13 Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms museum 2013/131

PS 25/13 Støtte til bokprosjektet "Fiskeflåten i Skjervøy 
1900-1972"

2013/131

PS 26/13 Søknad om tilskudd til omarbeidelse av 
gavepakke og utgifter til smedkurs

2013/131

PS 27/13 Haviknes DA - søknad om medfinansiering nytt 
fartøy

2013/131

PS 28/13 Søknad om utviklingstilskudd - Cesilies hårstudio 
AS

2013/131

PS 29/13 Velkomstpakke til nye innflyttere 2013/1690



PS 20/13 Søknad om tilskudd til utvidelse av Hofsøy Mekaniske AS

Rådmannens innstilling:

1. Hofsøy Mekaniske AS innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte kostnader til det 
omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenes oppad til kr 25 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av 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 - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 21/13 Søknad om støtte til markedsføring av takmembran

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy Byggeservice A/S innvilges et tilskudd på 10 % av faktisk medgåtte kostnader 
for det omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 25 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av 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 - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.



PS 22/13 Søknad om støtte til undervannsfotografering

Rådmannens innstilling:

1. Søknaden fra Ronni Bless Bekkemellem avslås. Avslaget begrunnes med en mangelfull 
søknad. Det er ikke satt opp noe budsjett for prosjektet, og prosjektet er for lite 
konkretisert.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 23/13 Søknad om støtte til turistprosjekt

Rådmannens innstilling:

1. Søknaden fra Veronica Stigelberg avslås. Avslaget begrunnes med at prosjektet er for 
lite konkretisert, samt at søknaden er noe mangelfull.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 24/13 Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms museum

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Nord-Troms innvilges et tilskudd på kr 30.000,- pr år til sommerarbeidsplasser for 
ungdom. Tilskuddet gis for 2013-2015 (tre år). Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i de 
nevnte åra. 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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



Saksopplysninger:

Nord-Troms Museum har utvikla et sommerprogram som formidler regional kulturhistorie. 
Publikumstalla viser at sommersesongen er viktig for formidlingsarbeidet. Nord-Troms Museum 
er med sine 10 ansatte også en viktig kompetansebedrift i regionen.

Vurdering:
Nord-Troms Museum er en viktig bidragsyter i forhold til å formidle regionens kulturhistorie, 
og det gir samtidig ungdommer en mulighet til å bli kjent med egen kulturhistorie. I tillegg får 
ungdom mulighet til å skaffe seg en sommerjobb litt utenom det vanlige. For å skape 
forutsigbarhet for museet er rådmannen positiv til at tilskudd gis for tre år.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 20.06.2013 

Behandling:

Fellesforslag på nytt punkt 2 (opprinnelig punkt 2 og 3 blir da hhv punkt 3 og 4): 
- Vedtaket forutsetter at midlene blir brukt i Skjervøy kommune. 

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen med nytt punkt enstemmig vedtatt

PS 25/13 Støtte til bokprosjektet "Fiskeflåten i Skjervøy 1900-1972"

Ordførers innstilling

1. Nord-Troms Museum og forfatterne Ernst Isaksen og Per Bjørkestøl innvilges støtte på 15 % 
av kostnader til utgivelse av bok. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 20 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av 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 - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.



PS 26/13 Søknad om tilskudd til omarbeidelse av gavepakke og utgifter til smedkurs

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Birgit Paulsen avslås. Avslaget begrunnes med at tilskudd til smedkurs og 

omarbeidelse av gaveprodukt ikke er prioriterte områder for utviklingsfondet.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 27/13 Haviknes DA - søknad om medfinansiering nytt fartøy

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Haviknes DA innvilges et tilskudd på kr 60 000,-. Det forutsettes at prosjektet i sin 
helhet gjennomføres. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning av at 
Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet for 2013.

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 20.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 28/13 Søknad om utviklingstilskudd - Cesilies hårstudio AS

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:



1. Cesilies Hårstudio AS 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 20 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av 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 - 20.06.2013 

Behandling:

Fellesforslag: 
- Punkt 1: «15 %» endres til «20 %»
- Punkt 2: «20 000» endres til «36 000»

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen med endringsforslagene enstemmig vedtatt

PS 29/13 Velkomstpakke til nye innflyttere

Rådmannens innstilling

1. Som et ledd i satsingen på omdømmebygging og positiv befolkningsutvikling vil Skjervøy 
kommune innføre en velkomstpakke til nye innflyttere. 

2. Kostnadene med å innføre pakken vil være kr.12.000,- og søkes innarbeidet i 
budsjettreguleringen i juni.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 20.06.2013 

Behandling:

Administrativ endring av innstilling: 
1. Som et ledd i satsingen på omdømmebygging og positiv befolkningsutvikling har 

omdømmeprosjektet bedt om kr 12 000,- til en velkomstpakke til nye innflyttere.

2. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning av at Skjervøy kommune får 
tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Vedtak:

Votering: 
- Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


