
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 21.12.2015 

Tidspunkt: 17:00 – Møtet hevet 18:35 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDL AP 

Ingrid Lønhaug MEDL SV 

Torgeir Johnsen MEDL SP 

Vidar Langeland 

Peder André Amundsen (PS 

33/15) 

MEDL 

MEDL 

FRP 

KRF/KP 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Reidar Mæland MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Arne Nilssen Reidar Mæland FRP 

Peder André Amundsen (PS 

33/15) 

Ørjan Albrigtsen KRF/KP 

 

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslista:  
- Ordfører informerer om tilleggsinformasjon som er kommet inn til PS 35/15. 

 Med merknad, sakslisten godkjent. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 

 

 

  



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  Ingrid Lønhaug  Arne Nilssen 

 

  

  



                                       Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 33/15 Tilskudd til Årvikbruket AS - sløye- og 

pakkelinje 

 2015/72 

PS 34/15 Tilskudd til forprosjekt «Skjervøy.no»  2015/72 

PS 35/15 Tilskudd til videre arbeid med Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

 2015/72 

PS 36/15 Støtte til oppføring av bygg  2015/72 

PS 37/15 Tilskudd til kjøp av båt og kvote  2015/72 

PS 38/15 Tilskudd til forarbeid - fiskecamp i Arnøyhamn  2015/72 

PS 39/15 Tilskudd til rekruttering av småbarnfamilier til 

Arnøyhamn 

 2015/72 

PS 40/15 Søknad om forlenga gyldighet i N-sak 24/15: 

Tilskudd til ombygging av lager til 

produksjonsrom – ASVO 

 2015/72 

 

 

  



PS 33/15 Tilskudd til Årvikbruket AS - sløye- og pakkelinje 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) er direkte inhabil etter § 6-1, Peder André Amundsen 

(KRF/KP) trer inn som medlem i rådet. Varaordfører Irene Thoresen(AP) trer inn som ordfører. 

 

Nytt forslag til punkt 2 i innstillingen lagt frem av Peder André Amundsen på vegne av 

posisjonen: 

- Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

Forslag fra Torgeir Johnsen (SP) til tilføying på punkt 1: 

- Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til 

søknaden.  

 

Forslag fra Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP: 

- Næringsutvalget utsetter behandlingen av saken frem til kommunestyrets vedtak PS 

52/15 punkt 3 er sluttført. 

 

Votering for forlaget til Vidar Langeland(FRP) 

- Forslaget falt mot 4 stemmer. 

 

Votering forslaget mot rådmannens innstilling: 

- Forslaget vedtatt mot 3 stemmer.  

 

Vedtak: 

 

1. Årvikbruket AS innvilges et tilskudd på kr 100 000 til investering i en sløye- og 

pakkelinje for ferskfisk. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte 

utgifter i henhold til søknaden.  

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Årvikbruket AS innvilges et tilskudd på kr 100 000 til investering i en sløye- og 

pakkelinje for ferskfisk. 

2. Tilskuddet utbetales når oppgradering av anlegg ihht vedtak i kommunestyresak 52/15, 

pkt 3 er sluttført. 

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



PS 34/15 Tilskudd til forprosjekt «Skjervøy.no» 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Vedtaket enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Skjervøy Næringsforening og Varehuset Skjervøy innvilges et tilskudd på kr 120 000 til 

gjennomføring av forprosjekt ihht beskrivelse i søknad. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy Næringsforening og Varehuset Skjervøy innvilges et tilskudd på kr 120 000 til 

gjennomføring av forprosjekt ihht beskrivelse i søknad. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

PS 35/15 Tilskudd til videre arbeid med Arnøy- og Laukøyforbindelsen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av formannskapet: 

1. Arnøy- og Laukøyforbindelsen innvilges et tilskudd på 180.000. Midlene skal brukes til 

å drive målrettet arbeidet med å realisere Arnøy- og Laukøyforbindelsen og de utgiftene 

selskapet har med dette. 

 

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

 

 

3. Vedtaket forutsettes at det utarbeides en utviklings- og finansieringsplan for selskapet 

 

Forslag fremmet av Torgeir Johnsen (SP) på vegne av SP: 

- Saken utsettes til selskapet kommer med en finansieringsplan på hvordan de mener å 

drifte selskapet.  

 

Votering for utsettelsesforslaget: 

- Forslaget falt mot fire stemmer.  

 

Innstillingen mot forslaget fra AP og SV: 



- Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Arnøy- og Laukøyforbindelsen innvilges et tilskudd på 180.000. Midlene skal brukes til å 

drive målrettet arbeidet med å realisere Arnøy- og Laukøyforbindelsen og de utgiftene 

selskapet har med dette. 

 

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

 

 

3. Vedtaket forutsettes at det utarbeides en utviklings- og finansieringsplan for selskapet 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slike vedtak: 

1. Søknaden fra Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS avslås, da den ikke kan sees å samsvare 

med retningslinjene for kommunalt utviklingsfond.  

 

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

 

PS 36/15 Støtte til oppføring av bygg 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Forslag på tilføying til punkt 1 fra Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP: 

- Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til 

søknaden.  

 

Vedtaket med endring fra Vidar Langeland (FRP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. JS Bygg AS v/ Odd Roar Johannessen og Oddbjørn Strøm innvilges et tilskudd på 15 % 

av kapitalbehovet utover bankfinansiering. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av 

faktiske medgåtte utgifter i henhold til søknaden 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 60 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjøre slikt vedtak: 

1. JS Bygg AS v/ Odd Roar Johannessen og Oddbjørn Strøm innvilges et tilskudd på 15 % 

av kapitalbehovet utover bankfinansiering. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 60 000. 



 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

PS 37/15 Tilskudd til kjøp av båt og kvote 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Forslag til nytt punkt 1 fra Torgeir Johnsen (SP) på vegne av SP: 

 

1. Jan Hugo Eriksen tildeles kr 150 000 i tilskudd til kjøp av båt og ekstra kvote. 

Tilskuddet utbetales når kjøp ihht søknad er dokumentert. 

 

Endringen begrunnes med at kvoteprisen har økt betraktelig de siste årene. 

 

Innstillingen med endring av punkt 1 fra Torgeir Johnsen (SP) enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Jan Hugo Eriksen tildeles kr 150 000 i tilskudd til kjøp av båt og ekstra kvote. 

Tilskuddet utbetales når kjøp ihht søknad er dokumentert. 

 

2.  Vedtaket er gyldig i 6 mnd etter vedtaksdato. 

 

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

 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Jan Hugo Eriksen tildeles kr 100 000 i tilskudd til kjøp av båt og ekstra kvote. 

Tilskuddet utbetales når kjøp ihht søknad er dokumentert. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd etter vedtaksdato. 

 

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

PS 38/15 Tilskudd til forarbeid - fiskecamp i Arnøyhamn 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

1. Søknaden fra Arnøyhamn Bygdelag om midler til et forberedende arbeid med mål om å 

starte fiskecamp i Arnøyhamn avslås. Avslaget begrunnes med at søknaden mangler 

konkret informasjon om kostnader og organisering. 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Arnøyhamn Bygdelag om midler til et forberedende arbeid med mål om å 

starte fiskecamp i Arnøyhamn avslås. Avslaget begrunnes med at søknaden mangler 

konkret informasjon om kostnader og organisering. 

 

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

 

PS 39/15 Tilskudd til rekruttering av småbarnfamilier til Arnøyhamn 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Felles forslag fra formannskapet: 

- Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til 

søknaden.  

 

Innstillingen med forslag til endring enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Søknaden fra Arnøyhamn Bygdelag om tilskudd til kampanje for å rekruttere 

småbarnsfamilier til Arnøyhamn innvilges med kr 15 000. beløpet utbetales mot 

dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til søknaden. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Arnøyhamn Bygdelag om tilskudd til kampanje for å rekruttere 

småbarnsfamilier til Arnøyhamn innvilges med kr 15 000. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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



 

PS 40/15 Søknad om forlenga gyldighet i N-sak 24/15: Tilskudd til ombygging 

av lager til produksjonsrom – ASVO 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.12.2015  

Behandling: 

Ørjan Albrigtsen er inhabil da han sitter i styret i Skjervøy ASVO. Varaordfører Irene Thoresen 

(AP) trer inn som ordfører. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Søknaden fra Skjervøy ASVO v/leder Johan Pedersen om å få forlenga gyldighet i  N-sak 

24/15  til 31.01.16.innvilges. 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Skjervøy ASVO v/leder Johan Pedersen om å få forlenga gyldighet i  N-

sak 24/15  til 31.01.16.innvilges. 

 

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

 


