
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 31.10.2019 
Tidspunkt: 09:15 – 10:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Kurt Michalsen VARAORD SP 
Kathrine Kaasbøll Hanssen MEDL SP 
Victoria F. Mathiassen MEDL AP 
Pål Schreiner Mathiassen MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Peder Andre Amundsen (PS 25/19) Ørjan Albrigtsen KRF 
   

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

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Helene Solvang Fung. Rådmann 
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   Kirsti Lembricht   Victoria F. Mathiassen
   

                                         
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/19 Søknad om forlengelse tilsagn sak 11/19 - 
forprosjekt Cruise Lyngenfjorden 

 2019/30 

PS 24/19 Søknad forlengelse tilsagn sak 15/19 - digital 
turistinformasjon 

 2019/30 

PS 25/19 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til 
bedriftsutvikling - Visit Årviksand AS 

 2019/207 

PS 26/19 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til forprosjekt 
- Arnøy redskapsservice AS 

 2019/207 

PS 27/19 Arnøyfondet - Søknad forskjønning 
Paulinavannet - Paulinavannet Vel 

 2019/207 

PS 28/19 Referat   
RS 5/19 Prosjektrapport og handlingsplan 

toppturdestinasjon 
 2016/476 

 
 
  



PS 23/19 Søknad om forlengelse tilsagn sak 11/19 - forprosjekt Cruise 
Lyngenfjorden 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Votering:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Visit Lyngenfjord AS om forlenga gyldighet i tilsagn i N-sak 12/19 
innvilges til 31.12.19. 
 

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 tilsagn i N-sak 12/19 
innvilges til 31.12.19. 
 

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

PS 24/19 Søknad forlengelse tilsagn sak 15/19 - digital turistinformasjon 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 15/19 forlenges til 02.03.2020. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 15/19 forlenges til 02.03.2020. 
 

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



PS 25/19 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling - Visit 
Årviksand AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) ber om at utvalget vurderer hans habilitet da søker Roy Albrigtsen er 
representantens bror. Representanten fratrer under vurdering av hans habilitet. Representanten 
vurderes enstemmig til å være inhabil av utvalget, etter forvaltningsloven § 6 b. 
 
Peder Andre Amundsen (Krf) tiltrer som vara under behandling av saken. 
 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
Formannskapet sier nei til alle søknader. Formannskapet ber kommunestyret avvikle fondet. 
 
Kurt Michalsen (Sp) fremmer utsettelsesforslag, i påvente av prinsipiell diskusjon rundt fondet. 
 
Votering, utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, enstemmig vedtatt  

Vedtak: 
Saken utsettes, i påvente av prinsipiell diskusjon rundt fondet. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Årviksand v/ Inger Lise og Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på 50 % av 
kapitalbehovet ihht. søknaden for hvert av årene 2020 og 2021. Beløpet utbetales mot 
dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 125.000,- i 2020 og kr. 125.000,- i 2021. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 2 år fra vedtaksdato. 
 

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

PS 26/19 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til forprosjekt - Arnøy 
redskapsservice AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Kurt Michalsen (Sp) ber utvalget vurdere hans habilitet da han har eiendom som etter hans syn 
vil bli berørt som følge av positivt vedtak. Representanten fratrer under utvalgets behandling av 
habilitet. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) poengterer at det er snakk om et forprosjekt som i seg selv ikke vil berøre 
representanten. Fremmer at representanten ikke erklæres inhabil. 
 



Votering, habilitet: Representanten erklæres ikke inhabil, enstemmig vedtatt. Representanten 
tiltrer for behandling av saken. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmet følgende endringsforslag: 

1. Arnøy Redskapsservice AS innvilges et tilskudd på 75 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden. Bakgrunnen for å øke tilskuddet til 75% er at prosjektet har positive 
ringvirkninger for flere aktører innenfor turisme, fiskeri, fiskerimottak, samferdsel og 
annen næringsutvikling 

 
Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. Søknaden. 

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 56.250,-. 

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 

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

 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
Formannskapet sier nei til alle søknader. Formannskapet ber kommunestyret avvikle fondet. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot Ørjan Albrigtsen (Krf) sitt endringsforslag: 
Rådmannens innstilling falt mot en stemme 
 
Votering, Ørjan Albrigtsen (Krf) sitt forslag mot Vidar Langeland (Frp) sitt forslag: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) sitt forslag vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Arnøy Redskapsservice AS innvilges et tilskudd på 75 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden. Bakgrunnen for å øke tilskuddet til 75% er at prosjektet har positive 
ringvirkninger for flere aktører innenfor turisme, fiskeri, fiskerimottak, samferdsel og 
annen næringsutvikling 

 
Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. Søknaden. 

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 56.250,-. 

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Arnøy Redskapsservice AS innvilges et tilskudd på 50 % av kapitalbehovet ihht. 
søknaden. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. 
søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 43.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato. 



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

PS 27/19 Arnøyfondet - Søknad forskjønning Paulinavannet - Paulinavannet 
Vel 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
Formannskapet sier nei til alle søknader. Formannskapet ber kommunestyret avvikle fondet. 
 
Votering, Vidar Langeland (Frp) mot rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Paulinavannet Vel avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke faller 
inn under formålet til/ bruken av Arnøyfondet. 

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Paulinavannet Vel avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke faller 
inn under formålet til/ bruken av Arnøyfondet. 

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

PS 28/19 Referat 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Ordfører la frem referatsak. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått uten kommentarer 
 

RS 6/19 Prosjektrapport og handlingsplan toppturdestinasjon 


