
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 18.10.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 15:20 

 
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:  

- Ang. orienteringssaken. Her skulle det vært med en oversikt over næringsfondet. Denne 
er ikke sendt ut, men levert ut i møtet 

 Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt.  
 
 
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   Irene Toresen    Torgeir Johnsen 
 



Næringsfondet – status per 09.10.17 
Maritim næringsutvikler Silja Karlsen orienterte i saken.  

  
  



                                       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Næringsfondet - status per 09.10.17  2017/32 
PS 19/17 Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand 

handel AS og Bygdebutikken AS 
 2017/32 

PS 20/17 Tilskudd for kjøp av fiskefartøy - Arild Andersen  2017/32 
PS 21/17 Tilskudd for oppføring av bygg - JS Bygg AS  2017/32 
PS 22/17 Tilskudd etableringen Ett Hus AS - Ann Kristin 

Kristiansen 
 2017/32 

PS 23/17 Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom 
Skjervøy kommune og næringslivet 

 2017/32 

 
 

Næringsfondet - status per 09.10.17 

  



PS 19/17 Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand handel AS og 
Bygdebutikken AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Årviksand handel AS innvilges et tilskudd på kr. 42.900,-. Dette er samme beløp som 

butikken mottar fra Troms fylkeskommune som tilskudd til butikker i distriktet. 
 

2. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr. 42.900,-. Dette er samme beløp som 
butikken mottar fra Troms fylkeskommune som tilskudd til butikker i distriktet. 

 
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. Årviksand handel AS innvilges et tilskudd på kr. 42.900,-. Dette er samme beløp som 
butikken mottar fra Troms fylkeskommune som tilskudd til butikker i distriktet. 
 

2. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr. 42.900,-. Dette er samme beløp som 
butikken mottar fra Troms fylkeskommune som tilskudd til butikker i distriktet. 

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 

PS 20/17 Tilskudd for kjøp av fiskefartøy - Arild Andersen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 18.10.2017  

Behandling: 
Endringsforslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av formannskapet 
Punkt 1: Arild Andersen innvilges et tilskudd på 7,4 % av kapitalbehovet ihht. søknaden til kjøp 
av fartøy. Grunnen til at formannskapet gir så mye er for å sikre rekrutering til rekefiske som har 
lange tradisjoner i vår kommune. Samarbeid med V.G.S er viktig for at beløpet ble så høyt. 
Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i hht. søknaden  
 
Punkt 2: Beløpet begrenses oppad til kr 200 000,- 
 
Punkt 3 og 4, lik innstillingen. 
 
Votering:  



Rådmannens innstilling mot forslaget fra formannskapet: 
- Forslaget fra formannskapet, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Arild Andersen innvilges et tilskudd på 7,4 % av kapitalbehovet ihht. søknaden til kjøp 

av fartøy. Grunnen til at formannskapet gir så mye er for å sikre rekrutering til rekefiske 
som har lange tradisjoner i vår kommune. Samarbeid med V.G.S er viktig for at beløpet 
ble så høyt. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i hht. 
Søknaden 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 200.000,-. 
 

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. Arild Andersen innvilges et tilskudd på 3,7 % av kapitalbehovet ihht. søknaden til kjøp 
av fartøy. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i hht. 
søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 100.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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



PS 21/17 Tilskudd for oppføring av bygg - JS Bygg AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. JS Bygg AS v/ Oddbjørn Strøm og Odd-Roar Johannessen innvilges et tilskudd på 5 % 

av medgåtte kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 
av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. 
 

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. JS Bygg AS v/ Oddbjørn Strøm og Odd-Roar Johannessen innvilges et tilskudd på 5 % 
av medgåtte kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 
av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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



PS 22/17 Tilskudd etableringen Ett Hus AS - Ann Kristin Kristiansen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Ett Hus AS v/ Ann Kristin Kristiansen innvilges et tilskudd på 5 % av medgåtte 

kostnader til oppgradering og kjøp av bygget selskapet skal drive sin virksomhet fra. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet beregnes oppad til kr. 75.000,-. 
 

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. Ett Hus AS v/ Ann Kristin Kristiansen innvilges et tilskudd på 5 % av medgåtte 
kostnader til oppgradering og kjøp av bygget selskapet skal drive sin virksomhet fra. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet beregnes oppad til kr. 75.000,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
  



PS 23/17 Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom Skjervøy kommune og 
næringslivet 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det avsettes inntil kr. 40.000,- fra næringsfondet 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. Det avsettes inntil kr. 40.000,- fra næringsfondet 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. 


