
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 24.04.2019 
Tidspunkt: 12:30 – 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Irene Toresen VARAORD AP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Reidar Mæland MEDL H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arne Nilsen Vidar Langeland FRP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Sak 4/19 er lagt til sakslista etter innkalling ble sendt ut. Saksfremlegg ble delt ut i 
møtet. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Silja Karlsen Maritim næringskonsulent 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
 
  



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   Øystein Skallebø   Arne Nilsen 
  



O: Bruk av friområder i reiselivssammenheng 
Orienteringen er basert på en søknad fra en reiselivsbedrift som ønsker å ta nytte av naturen i 
Skjervøy kommune. Ordfører ønsket å diskutere prinsipper rundt en fremtidig samarbeidsavtale 
som legger til rette for denne type næring. Maritim næringskonsulent påpekte at dette er et 
tilbud Skjervøy kommune tidligere har etterspurt. Rådmann fremmer at man bør nedsette noen 
prinsipper for bruk av bygg som for eksempel gapahuker, for å hindre interessekonflikter 
mellom innbyggere/frivillighet og næring. 
 
Rådmann utarbeider forslag til samarbeidsavtale. Ordfører signerer. 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Bruk av friområder i reiselivssamennheng   
PS 4/19 Søknad om forlengelse tilsagn sak 26/18 - Visit 

Lyngenfjord 
 2019/30 

PS 5/19 Søknad om forlengelse tilsagn sak 29/18 - 
forprosjekt Lyngshesten - NTRR 

 2019/30 

PS 6/19 Søknad om etableringstilskudd - Explore 70 
Degrees AS 

 2019/30 

PS 7/19 Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt - Tor 
Arne Jørgensen 

 2019/30 

PS 8/19 Fornyelse av tallgrunnlag for sjømatnæringa  2019/30 
PS 9/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av diverse utstyr - 

Pro Events AS 
 2019/30 

PS 10/19 Søknad om etableringstilskudd - Ocean Bar AS  2019/30 
PS 11/19 Søknad om forprosjekt Cruise 

Lyngenfjordregionen - Visit Lyngenfjord AS 
 2019/30 

PS 12/19 Samarbeidsavtale bedriftsrådgivning med Halti 
næringshage AS 

 2019/30 

PS 13/19 Søknad om etableringsstøtte manikyrsalong - 
Maija Milta-Buta 

 2019/30 

PS 14/19 Etablering av digital turistinformasjon i Skjervøy  2019/30 
PS 15/19 Referatsaker   
RS 2/19 Bevilging til kommunale næringsfond 2019  2019/30 
RS 3/19 Dagligvarestøtte til butikker i utkantstrøk - 

orientering om ramme 2019 
 2019/30 

 
 
  



PS 4/19 Næringsfondet - status 27.03.19 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Maritim næringskonsulent orienterte. 
 
I tillegg til tallene som er fremlagt har fylkeskommunen tildelt 100 000,- til Skjervøy kommune. 
 

Vedtak: 
1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

 

Rådmannens innstilling 
 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 

PS 5/19 Søknad om forlengelse tilsagn sak 26/18 - Visit Lyngenfjord 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Visit Lyngenfjord AS om forlenga gyldighet i N-sak 26/18 innvilges til 
01.12.2019. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Visit Lyngenfjord AS om forlenga gyldighet i N-sak 26/18 innvilges til 
01.12.2019. 
 

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



PS 6/19 Søknad om forlengelse tilsagn sak 29/18 - forprosjekt Lyngshesten - 
NTRR 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd DA v/ Birgit D. Nielsen om forlenga gyldighet i N-
Sak 29/18 innvilges til 31.01.2020. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd DA v/ Birgit D. Nielsen om forlenga gyldighet i N-
Sak 29/18 innvilges til 31.01.2020. 
 

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

PS 7/19 Søknad om etableringstilskudd - Explore 70 Degrees AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:  
 

1. Explore 70 Degrees AS innvilges et etableringstilskudd på 16 % av medgåtte kostnader i 
henhold til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte 
utgifter i henhold til søknaden.  
 

2. Beløpet 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 følgende vedtak:  



 
1. Explore 70 Degrees AS innvilges et etableringstilskudd på 16 % av medgåtte kostnader i 

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

2. Beløpet 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. 

PS 8/19 Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt - Tor Arne Jørgensen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Ordfører fremmer behov for en prinsipiell diskusjon rundt bruk av flåtefond og næringsfond. 
Emnet ble diskutert før behandling av saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme 

Vedtak: 
1. Tor Arne Jørgensen innvilges et tilskudd på 11,1 % av kapitalbehovet ihht. søknaden til 

kjøp av fiskefartøy. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i hht. 
søknaden.  
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 60 000,- til kjøp av fartøy.  
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Rådmannens innstilling 
1. Tor Arne Jørgensen innvilges et tilskudd på 11,1 % av kapitalbehovet ihht. søknaden til 

kjøp av fiskefartøy. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
hht. søknaden.  
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 60 000,- til kjøp av fartøy.  
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

PS 9/19 Fornyelse av tallgrunnlag for sjømatnæringa 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
 
1. Det innvilges inntil kr. 30.000,- til å oppdatere brosjyren som synliggjør tallgrunnlag for 

sjømatnæringa i kommunen.  
 

2. Midlene disponeres av maritim næringsutvikler.  
 
3. Midlene utbetales ved dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført.  
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
 

1. Det innvilges inntil kr. 30.000,- til å oppdatere brosjyren som synliggjør tallgrunnlag for 
sjømatnæringa i kommunen.  

 
2. Midlene disponeres av maritim næringsutvikler.  

 
3. Midlene utbetales ved dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført.  

PS 10/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av diverse utstyr - Pro Events AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Pro Events AS v/ Jørn Cato Angell innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte kostnader 
ihht. søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
henhold til søknaden.  
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 15.000,-. 
 

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. Pro Events AS v/ Jørn Cato Angell innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte kostnader 
ihht. søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
henhold til søknaden.  
 



2. Beløpet begrenses oppad til kr. 15.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  
 

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

PS 11/19 Søknad om etableringstilskudd - Ocean Bar AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Ocean Bar AS v/ Jostein Pedersen innvilges et tilskudd på 15 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. 
søknaden. 
 

2. Beløpet 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. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Ocean Bar AS v/ Jostein Pedersen innvilges et tilskudd på 15 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. 
søknaden. 
 

2. Beløpet 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. 

PS 12/19 Søknad om forprosjekt Cruise Lyngenfjordregionen - Visit 
Lyngenfjord AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme 



Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Lyngenfjord innvilges et tilskudd på 11,5 % av medgåtte utgifter til prosjektet. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 23.000,-. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktiske medgåtte utgifter ihht. søknaden. 

 
3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre kommunene bidrar med beløp ihht. 

finansieringsplanen. 
 

4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Lyngenfjord innvilges et tilskudd på 11,5 % av medgåtte utgifter til prosjektet. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 23.000,-. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktiske medgåtte utgifter ihht. søknaden. 

 
3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre kommunene bidrar med beløp ihht. 

finansieringsplanen. 
 

4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

PS 13/19 Samarbeidsavtale bedriftsrådgivning med Halti næringshage AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune inngår samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS for 2019 og 
2020. Avtalen har 4 samarbeidsområder og ei kostnadsramme på inntil kr 60.000,- 
(inntil kr. 30.000,- per år). 
 

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 kommune inngår samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS for 2019 og 
2020. Avtalen har 4 samarbeidsområder og ei kostnadsramme på inntil kr 60.000,- (inntil 
kr. 30.000,- per år). 
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

PS 14/19 Søknad om etableringsstøtte manikyrsalong - Maija Milta-Buta 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Maija Milta-Buta innvilges et etableringstilskudd på 20 % av medgåtte kostnader ihht. 
søknaden. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 5.000,-. 
 

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. Maija Milta-Buta innvilges et etableringstilskudd på 20 % av medgåtte kostnader ihht. 
søknaden. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 5.000,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 

PS 15/19 Etablering av digital turistinformasjon i Skjervøy 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Det innvilges inntil kr. 60.000,- til etablering av digital turistinformasjon på tettstedet 
Skjervøy. 
 

2. Rådmannen 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 innvilges inntil kr. 60.000,- til etablering av digital turistinformasjon på tettstedet 
Skjervøy. 
 

2. Rådmannen gis myndighet til å disponere de avsatte midlene. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 1 år fra vedtaksdato. 

PS 16/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 24.04.2019  

Behandling: 
Referatsaker ble gjennomgått av ordfører. 
 
Ingen kommentarer. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått 
 

RS 2/19 Bevilging til kommunale næringsfond 2019 

RS 3/19 Dagligvarestøtte til butikker i utkantstrøk - orientering om ramme 
2019 


