
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 19.04.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 13:55 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 
Merknader til sakslisten:  

- Vidar Langeland (FRP) ønsker oversikt over økonomien i næringsutvalget sendt ut i 
forkant av møtene. Administrasjonen tar dette til etterretning.  

 Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt.  
 
 
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   Vidar Langeland   Irene Toresen 



 
Saldo næringsfondet 
Saldo på nåværende tidspunkt er kr 119 000,- 
Inneværende år vil kommunen få mindre midler. Disse kommer i mai/juni og er på ca kr 
700 000,- 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Saldo næringsfondet  2017/32 
PS 6/17 Klage på vedtak i Næringsutvalget - 

Samfunnsfagsseksjonen, Nord-Troms 
videregående skole 

 2017/32 

PS 7/17 Søknad forlengelse tilsagn sak 26/16  2017/32 
PS 8/17 Søknad om tilskudd - Lyngen Outdoor Center/ 

ZAPA DA 
 2017/32 

PS 9/17 Søknad om tilskudd - Seppalagården v/ Birgit 
Paulsen 

 2017/32 

 
 

Saldo næringsfondet 

  



PS 6/17 Klage på vedtak i Næringsutvalget - Samfunnsfagsseksjonen, Nord-
Troms videregående skole 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Klagen på søknaden fra Nord-Troms videregående skole, samfunnsfagseksjonen avslås. 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke faller inn under prioriterte tiltak i strategisk 
næringsplan/ retningslinjer for kommunalt næringsfond. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Klagen på søknaden fra Nord-Troms videregående skole, samfunnsfagseksjonen avslås. 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke faller inn under prioriterte tiltak i strategisk 
næringsplan/ retningslinjer for kommunalt næringsfond. 

 

PS 7/17 Søknad forlengelse tilsagn sak 26/16 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd om forlenga gyldighet i N-sak 26/16 til 31.08.17 innvilges.  
 
2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.  
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  

1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd om forlenga gyldighet i N-sak 26/16 til 31.08.17 
innvilges.  

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



PS 8/17 Søknad om tilskudd - Lyngen Outdoor Center/ ZAPA DA 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 19.04.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Vidar Langeland (FRP): 
Langeland fratrer under vurderingen. 
Firmaet Langeland arbeider i har aksjer i Lyngen Outdoor Center.  
I henhold til forvaltningsloven § 6 erklærer Vidar Langeland (FRP) enstemmig habil.  
Langeland trer inn i behandlingen av saken.  
 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, SV og KRF/KP: 

1.  Lyngen Outdoor Center/ ZAPA DA v/ Piotr Zajac innvilges et tilskudd på 25 % av 
medgåtte kostnader til renovering av kai. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 50.000,-.  

 
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 fremmet av Irene Toresen (AP) 

- Forslaget fremmet av Irene Toresen (AP) vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
1. Lyngen Outdoor Center/ ZAPA DA v/ Piotr Zajac innvilges et tilskudd på 25 % av 

medgåtte kostnader til renovering av kai. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 50.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.  

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Lyngen Outdook Center/ ZAPA DA v/ Piotr Zajac innvilges et tilskudd på 16 % av 
medgåtte kostnader til renovering av kai. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 
2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 32.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.  

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



PS 9/17 Søknad om tilskudd - Seppalagården v/ Birgit Paulsen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.   

Vedtak: 
1. Seppalagården v/ Birgit Paulsen innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte kostnader i 

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

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 17.750,-.   
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Seppalagården v/ Birgit Paulsen innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte kostnader i 
henhold til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 17.750,-.   
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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


