
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 14.01.2020 
Tidspunkt: 10:45 – 11.45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kurt Michalsen Varaordfører SP 
Kathrine Kaasbøll Hanssen Medlem SP 
Kirsti Lembricht Medlem KRF 
Pål Schreiner Mathiesen Medlem FSVR 
Victoria Figenschou Mathiesen Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen Ordfører KRF 
Vidar Langeland Medlem FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Peder Andre Amundsen Ørjan Albrigtsen KRF 
   

 
Merknader: 
Til innkallinga: 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. 
 
 
 
 
Kurt Michalsen    Kathrine Kaasbøll Hanssen  Victoria Figenschou Mathiesen 
 
 
 
 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Arnøyfondet - status 17.12.19  2019/207 
PS 2/20 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til 

bedriftsutvikling - Visit Årviksand AS 
 2019/207 

PS 3/20 Klage på vedtak - Arnøyfondet - Søknad om 
forskjønning Paulinavannet N-sak 27/19 

 2019/207 

PS 4/20 Arnøyfondet - Søknad om tilpassing av bygg til 
nye kundegrupper - Lauksletta Overnatting AS 

 2019/207 

PS 5/20 Næringsfondet - status 17.12.19  2019/30 
PS 6/20 Søknad om forlengelse tilsagn  sak 12/19 - 

forprosjekt Cruise Lyngenfjorden 
 2019/30 

PS 7/20 Søknad om forlengelse tilsagn sak 13/19 - 
Samarbeidsavtale bedriftsrådgivning med Halti 
næringshage AS 

 2019/30 

PS 8/20 Søknad om forlengelse tilsagn 29/18 - forprosjekt 
Lyngshesten - Nord-Troms Regionråd DA 

 2019/30 

PS 9/20 Søknad om forlengelse tilsagn 2019 - forprosjekt 
utvikling av areal til kontorfasiliteter og lignende 
ved Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy 

 2019/30 

PS 10/20 Næringsfondet - Søknad om tilskudd til endring 
av drift - Elektro AS 

 2019/30 

PS 11/20 Næringsfondet - Søknad om omstillings-/ 
utviklingsmidler - Bok & papir AS 

 2019/30 

PS 12/20 Tilskudd Sjømatseminar 2020  2019/30 
 
 
  



PS 1/20 Arnøyfondet - status 17.12.19 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Ordfører påpeker feil i saksframlegget iht bestemmelser i kommunestyrets desember-møte, ift 
blant annet rassikring på Arnøya. 
 
Næringssjefen orienterte om at dette vil bli rettet opp. 
 
Votering:  
Innstillingen enstemmig vedtatt, med kommentar gitt av ordfører 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

PS 2/20 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling - Visit 
Årviksand AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Ordfører orienterte om at saken ved forrige behandling ble utsatt grunnet behov for prinsipiell 
diskusjon rundt fondet. 
 
Maritim næringskonsulent og rådmann orienterte. 
 
Utvalget diskuterte tildeling fra fondene på prinsipielt grunnlag, også sammenlignet med andre 
fond. 
 
Det ble satt av tid til gruppemøte for utarbeidelse av nytt forslag. 
 
Posisjon fremmet følgende endringsforslag: 

1. Visit Årviksand v/ Inger Lise og Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på 25 % 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. 62.500,- i 2020 og kr. 62.500,- i 2021. 
 

Punkt 3. og 4. lik Rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Votering, punkt 1 i endringsforslag mot punkt 1 i rådmannens innstilling: 



Punkt 1 i endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Votering, punkt 2 i endringsforslag mot punkt 2 i rådmannens innstilling: 
Punkt 2 i endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot posisjons endringsforslag: 
Posisjons forslag enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Årviksand v/ Inger Lise og Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på 25 % 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. 62.500,- i 2020 og kr. 62.500,- i 2021. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 2 år fra vedtaksdato. 
 

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

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. 

PS 3/20 Klage på vedtak - Arnøyfondet - Søknad om forskjønning 
Paulinavannet N-sak 27/19 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

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

2. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

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

2. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 

PS 4/20 Arnøyfondet - Søknad om tilpassing av bygg til nye kundegrupper - 
Lauksletta Overnatting AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Endringsforslag fra Peder Andre Amundsen(Krf): 

1. Lauksletta Overnatting AS innvilges et tilskudd på 20 % av kapitalbehovet i henhold til 
søknaden og saksbehandlingen. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter ihht. søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 40.000,-. 
 

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

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

5. Lauksletta overnatting AS er en viktig bedrift for Arnøya og Skjervøy kommune. 
Bedriften jobber fremtidsrettet og er blitt solid aktør i reiselivet. 

 
Votering: 
Votering, punkt 1 i posisjons forslag mot rådmannens punkt 1: 
Posisjons forslag enstemmig vedtatt 
 
Votering, punkt 2 i posisjons forslag mot rådmannens punkt 2: 
Posisjons forslag enstemmig vedtatt 
 
Votering, nytt punkt 5: 
Nytt punkt 5 fra posisjon, enstemmig vedtatt 
 
Punkt 3 og 4 står som i rådmannens innstilling. 
 
Votering, posisjons endringsforslag mot rådmannens innstilling: 
Posisjons endringsforslag enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
1. Lauksletta Overnatting AS innvilges et tilskudd på 20 % av kapitalbehovet i henhold til 

søknaden og saksbehandlingen. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter ihht. søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 40.000,-. 
 

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

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

5. Lauksletta overnatting AS er en viktig bedrift for Arnøya og Skjervøy kommune. 
Bedriften jobber fremtidsrettet og er blitt solid aktør i reiselivet. 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Lauksletta Overnatting AS innvilges et tilskudd på 10 % av kapitalbehovet i henhold til 
søknaden og saksbehandlingen. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter ihht. søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 21.500,-. 
 

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

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

PS 5/20 Næringsfondet - status 17.12.19 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

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 6/20 Søknad om forlengelse tilsagn  sak 12/19 - forprosjekt Cruise 
Lyngenfjorden 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

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

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Visit Lyngenfjord om forlenga gyldighet i tilsagn i N-sak 12/19 innvilges til 
01.06.20. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Visit Lyngenfjord om forlenga gyldighet i tilsagn i N-sak 12/19 innvilges 
til 01.06.20. 
 

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

PS 7/20 Søknad om forlengelse tilsagn sak 13/19 - Samarbeidsavtale 
bedriftsrådgivning med Halti næringshage AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 13/19 forlenges til 01.03.20 for tilskuddet i 2019 (kr. 30.000,-) og til 
01.03.21 for tilskuddet i 2020 (kr. 30.000,-). 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 13/19 forlenges til 01.03.20 for tilskuddet i 2019 (kr. 30.000,-) og til 
01.03.21 for tilskuddet i 2020 (kr. 30.000,-). 



PS 8/20 Søknad om forlengelse tilsagn 29/18 - forprosjekt Lyngshesten - 
Nord-Troms Regionråd DA 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 29/18 forlenges til 28.02.20. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 29/18 forlenges til 28.02.20. 

PS 9/20 Søknad om forlengelse tilsagn 2019 - forprosjekt utvikling av areal til 
kontorfasiliteter og lignende ved Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 20/19 forlenges til 01.04.20. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 20/19 forlenges til 01.04.20. 

PS 10/20 Næringsfondet - Søknad om tilskudd til endring av drift - Elektro 
AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 



Posisjon fremmet følgende endringsforslag: 
Prosenttall i punkt 1 endres til 20%. Beløp i punkt 2 endres til 24 000,-. Resterende punkter i 
rådmannens innstilling står. 
 
Nytt punkt 5: Vedtaket begrunnes i at dette er en viktig spesialbutikk i Skjervøysamfunnet.  
 
Votering, posisjons endringsforslag mot rådmannens innstilling: 
Posisjons endringsforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Elektro AS innvilges et tilskudd på 20 % 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. 24.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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

 
5. Vedtaket begrunnes i at dette er en viktig spesialbutikk i Skjervøysamfunnet.  

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Elektro AS innvilges et tilskudd på 10 % 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. 12.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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

PS 11/20 Næringsfondet - Søknad om omstillings-/ utviklingsmidler - Bok & 
papir AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Posisjon fremmet følgende endringsforslag: 

1.  Bok & Papir AS innvilges et tilskudd på 20 % av faktiske kostnader, der varelager tas ut 
av kostnadsberegningene. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgått 
utgifter i henhold til søknaden.  

2. Beløpet begrenses oppad til 40 000,-  

Punkt 3. Og 4 lik rådmannens innstillingen.  
 
Nytt punkt 5. Vedtaket begrunnes i at dette er en viktig spesialbutikk i Skjervøysamfunnet.  



 
Votering, posisjons endringsforslag mot rådmannens innstilling: 
Posisjons endringsforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Bok & Papir AS innvilges et tilskudd på 20 % av faktiske medgåtte kostnader i henhold 
til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
henhold til søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 40.000,- 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

5. Vedtaket begrunnes i at dette er en viktig spesialbutikk i Skjervøysamfunnet.  
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Bok & Papir AS innvilges et tilskudd på 10 % av faktiske medgåtte kostnader i 
henhold til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter i henhold til søknaden. 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 27.500,-. 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
4. Vedtaket kan påklages inne 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

PS 12/20 Tilskudd Sjømatseminar 2020 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 14.01.2020  

Behandling: 
Ordfører påpeker at begrepet «sjømatkonferanse» bør brukes konsekvent i saksbehandlingen. 
Utvalget stiller seg bak endring i punk 2 i innstillingen, fra «Sjømatseminar» til 
«Sjømatkonferanse». 
 
Votering, rådmannens innstilling med endring: 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune arrangerer Sjømatkonferanse 2020. 
 

2. Det innvilges inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av Sjømatkonferanse 2020. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 12 mnd. fra vedtaksdato. 



 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune arrangerer Sjømatkonferanse 2020. 
2. Det innvilges inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av Sjømatseminar 

2020. 
3. Vedtaket er gyldig i 12 mnd. fra vedtaksdato. 


