
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 21.09.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet avsluttet 17:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Peder André Amundsen Øystein Skallebø KRF/KP 

   

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 

Merknader til sakslisten: 

- Sak PS 20/16 trekkes fra sakslisten, den har kommet med grunnet en teknisk feil. 

 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 

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   Torgeir Johnsen   Ingrid Lønhaug 

 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/16 Midler til administrasjon - næringsfondet  2016/21 

PS 15/16 Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand 

Handel AS og Bygdebutikken AS 

 2016/21 

PS 16/16 Tilskudd til utbedring av kai - Fiskarhuset SA  2016/21 

PS 17/16 Tilskudd til forprosjekt - Kystpartner  2016/21 

PS 18/16 Tilskudd forprosjekt - Verksted med mulighet for 

opptak av båter og flåter inne i hall - Boreal 

Maritim AS 

 2016/21 

PS 19/16 Tilskudd til kjøp av telt og musikkutstyr - Pro 

Events AS 

 2016/21 

PS 20/16 Tilskudd - Pro Events AS  2016/21 

 

 

  



PS 14/16 Midler til administrasjon - næringsfondet 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Det avsettes 5 % (kr 50 000), av årets tilskudd til næringsfondet til dekking av administrative 

kostnader. Midlene utbetales ved dokumentasjon av medgåtte utgifter ihht retningslinjer for 

distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel, pkt 2.1. (kurs, reisekostnader, ordinære 

kontorutgifter) 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

Det avsettes 5 % (kr 50 000), av årets tilskudd til næringsfondet til dekking av administrative 

kostnader. Midlene utbetales ved dokumentasjon av medgåtte utgifter ihht retningslinjer for 

distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel, pkt 2.1. (kurs, reisekostnader, ordinære 

kontorutgifter) 

 

PS 15/16 Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand Handel AS og 

Bygdebutikken AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd på kr 29 500 – som er samme beløp som 

butikken mottar fra Troms Fylkeskommune for drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. 

 

2. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr 29 500 – som er samme beløp som butikken 

mottar fra Troms Fylkeskommune for drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. 

 

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

 

  



Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd på kr 29 500 – som er samme beløp som 

butikken mottar fra Troms Fylkeskommune for drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. 

 

2. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr 29 500 – som er samme beløp som 

butikken mottar fra Troms Fylkeskommune for drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. 

 

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

 

PS 16/16 Tilskudd til utbedring av kai - Fiskarhuset SA 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Torgeir Johnsen(SP): 

Johnsen fratrer under behandlingen. Torgeir Johnsen er svigerfar til søker.  

Torgeir Johnsen erklæres etter forvaltningslovens § 6b Enstemmig inhabil, og fratrer under 

behandlingen av saken.  

 

 

Votering:  

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Fiskarhuset SA v/Eivind Isaksen innvilges tilskudd på kr 20 000 til renovering av kai. 

 

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. Fiskarhuset SA v/Eivind Isaksen innvilges tilskudd på kr 20 000 til renovering av kai. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

PS 17/16 Tilskudd til forprosjekt - Kystpartner 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Forslag til endring av punkt 1. fremmet av Ingrid Lønhaug(SV) på vegne av KRF/KP,AP, SV og 

H: 



1. Kystpartner v/Roger Henriksen innvilges tilskudd på 10 % av medgått kostnader, 

begrensa oppad til kr 75.000,- til forprosjektet som omhandler et utviklingskonsept 

tilknyttet havbruksnæringa, deriblant båtdesign. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 

av faktiske 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. 

 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling: 

- Rådmannens innstilling enstemmig falt.  

 

Forslaget fra KRF/KP, AP, SV, H: 

- Forslaget til innstilling vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 

1. Kystpartner v/Roger Henriksen innvilges tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader, 

begrensa oppad til kr 75.000,- til forprosjektet som omhandler et utviklingskonsept 

tilknyttet havbruksnæringa, deriblant båtdesign. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 

av faktiske 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. 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Kystpartner v/Roger Henriksen innvilges tilskudd på 10 % av medgått kostnader, 

begrensa oppad til kr 150.000,- til forprosjektet som omhandler et utviklingskonsept 

tilknyttet havbruksnæringa, deriblant båtdesign. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 

av faktiske 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. 

PS 18/16 Tilskudd forprosjekt - Verksted med mulighet for opptak av båter 

og flåter inne i hall - Boreal Maritim AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Vidar Langeland(FRP): 

Vidar Langeland er en av eierne i firmaet og fratrer under vurderingen. 

Vidar Langeland erklæres enstemmig inhabil etter §…. Og fratrer under behandlingen av saken.  

 



Forslag til nytt punkt 1 til innstillingen fremmet av Reidar Mæland(H) på vegne av 

formannskapet: 

1. Boreal Maritim AS v/ Yngvar Hansen innvilges tilskudd på 26,8 % av medgåtte 

kostnader i henhold til søknaden, beløpet begrenses oppad til kr 21.500,- til forprosjektet 

«Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall». Tilskuddet utbetales 

ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 

Innstillingen med forslag til nytt punkt 1, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Boreal Maritim AS v/ Yngvar Hansen innvilges tilskudd på 26,8 % av medgåtte 

kostnader i henhold til søknaden, beløpet begrenses oppad til kr 21.500,- til forprosjektet 

«Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall». Tilskuddet utbetales 

ved dokumentasjon av faktiske 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. 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Boreal Maritim AS v/ Yngvar Hansen innvilges tilskudd på kr 21.500,- til forprosjektet 

«Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall». Tilskuddet utbetales 

ved dokumentasjon av faktiske 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. 

 

  



PS 19/16 Tilskudd til kjøp av telt og musikkutstyr - Pro Events AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Forslag fremmet av Vidar Langeland(FRP): 

1. Pro Events AS v/Jørn Cato Angell 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 30 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

Votering: 

Rådmannens innstilling mot forslaget til Vidar Langeland (FRP) 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 

1. Søknaden fra Jørn Cato Angell avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket i liten grad 

faller inn under retningslinjene for næringsfondet. 

 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Jørn Cato Angell avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket i liten grad 

faller inn under retningslinjene for næringsfondet. 

 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

  



PS 20/16 Tilskudd - Pro Events AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.09.2016  

Behandling: 

Administrativ tillegg: Saken trekkes på grunn av teknik feil. Saken skulle egentlig ikke være på 

sakslisten.  

 

Votering: 

Saken enstemmig trukket.  

Vedtak: 

Saken trekkes på grunn av teknik feil. Saken skulle egentlig ikke være på sakslisten. 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

5. Pro Events AS v/Jørn Cato Angell innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte kostnader 

til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 

kostnader i forhold til søknaden. 

 

6. Tilskuddet begrenses oppad til kr 20 000. 

 

7. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 


