
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 29.05.2019 
Tidspunkt: 13:20 – 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Irene Toresen VARAORD AP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Reidar Mæland MEDL H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hanne Høgstad Torgeir Johnsen SP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Ingen merknader. 
 

 
 
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   Hanne Høgstad 
 
 
 
 
 
 
 



O: Felles havneprosjekt i Nord-Troms 
Maritim næringskonsulent orienterte. Finansiering er søkt hos kystverket for fase to, som skal 
gjennomføres i år. Tjenester kjøpes hos Transportuvikling. Det er gjort kartleggingsarbeid ift 
kaier i regionen. Arbeidet fortsetter. 
 
Ordfører orienterte om møte i regionrådet, der man diskuterte muligheter for tettere samarbeid. 
 
Spørsmål ble stilt av flere representanter. Besvart av maritim næringsutvikler og ordfører. 
  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Felles havneprosjekt i Nord-Troms   
PS 17/19 Næringsfondet - status 15.05.19  2019/30 
PS 18/19 Søknad om tilskudd til prosjektkoordinator - 

Varehuset Skjervøy 
 2019/30 

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

 2019/30 

PS 20/19 Forprosjekt - utvikling av areal til 
kontorfasiliteter o.l. ved Nord-Troms 
videregående skole, skolested Skjervøy 

 2019/30 

PS 21/19 Referat   
RS 4/19 Avtale signert Halti næringshage  2019/30 
 
 
  



Felles havneprosjekt i Nord-Troms 

PS 17/19 Næringsfondet - status 15.05.19 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

PS 18/19 Søknad om tilskudd til prosjektkoordinator - Varehuset Skjervøy 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.05.2019  

Behandling: 
Maritim næringsutvikler orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
 

1. Varehuset Skjervøy v/ Kurt Michalsen innvilges et tilskudd på 25 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden for hvert av årene 2019 og 2020. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter ihht. søknaden.  

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 75.000,- i 2019 og kr. 75.000,- i 2020. 

 
3. Vedtaket er gyldig i 18 mnd. fra vedtaksdato.  

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

 

Rådmannens innstilling 
 
 Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
 

1. Varehuset Skjervøy v/ Kurt Michalsen innvilges et tilskudd på 25 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden for hvert av årene 2019 og 2020. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter ihht. søknaden.  



 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 75.000,- i 2019 og kr. 75.000,- i 2020. 

 
3. Vedtaket er gyldig i 18 mnd. fra vedtaksdato.  

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

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

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Det innvilges inntil kr. 45.000,- i tilskudd til Bygdebutikken AS og inntil kr. 45.000,- i  
tilskudd til Årviksand handel AS, jf. ordningen dagligvarebutikker i utkantstrøk.  
Støtten gis som bagatellmessig støtte ihht. EØS-avtalens regelverk.  
 

2. Beløpet skal tilsvare det samme beløp som butikkene mottar fra Troms fylkeskommune 
ihht. søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikker i utkantstrøk. 
 

3. Tilskuddet utbetales når Troms fylkeskommune har behandlet søknaden om tilskudd. 
 

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. Det innvilges inntil kr. 45.000,- i tilskudd til Bygdebutikken AS og inntil kr. 45.000,- i  
tilskudd til Årviksand handel AS, jf. ordningen dagligvarebutikker i utkantstrøk.  
Støtten gis som bagatellmessig støtte ihht. EØS-avtalens regelverk.  
 

2. Beløpet skal tilsvare det samme beløp som butikkene mottar fra Troms fylkeskommune 
ihht. søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikker i utkantstrøk. 
 

3. Tilskuddet utbetales når Troms fylkeskommune har behandlet søknaden om tilskudd. 
 

4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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



PS 20/19 Forprosjekt - utvikling av areal til kontorfasiliteter o.l. ved Nord-
Troms videregående skole, skolested Skjervøy 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.05.2019  

Behandling: 
Maritim næringsutvikler orienterte.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Det innvilges inntil kr. 40.000,- til forprosjektet med fokus på utvikling av nytt areal på 
den videregående skolen på Skjervøy. 

 
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter.  

 
3. Det er en forutsetning at andre bidrar økonomisk med midler til gjennomføringen av 

forprosjektet. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektet når det økonomiske engasjementet til 
de eksterne aktørene er avklart. 

 
5. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Det innvilges inntil kr. 40.000,- til forprosjektet med fokus på utvikling av nytt areal på 
den videregående skolen på Skjervøy. 

 
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter.  

 
3. Det er en forutsetning at andre bidrar økonomisk med midler til gjennomføringen av 

forprosjektet. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektet når det økonomiske engasjementet til 
de eksterne aktørene er avklart. 

 
5. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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



PS 21/19 Referat 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.05.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsak. 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert 
 

RS 4/19 Avtale signert Halti næringshage 


