
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 02.09.2013
Tidspunkt: 19:15 – møtet hevet kl 20:05

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Leif Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Ørjan Albrigtsen (KP) vil foreslå nedsetting av utvalg for utvikling av Sandøra

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Ingrid Lønhaug Vidar Langeland 



Utvalg for utvikling av Sandøra
Leif-Peder Jørgensen (SP) enstemmig erklært inhabil (jobber for aktør knyttet til Sandøra – og 
fratrådte i saken).
Vidar Langeland (Frp) ba om å få vurdert sin habilitet som liten aksjonær i selskap knyttet til 
Sandøra. 

- Vidar Langeland enstemmig erklært habil 

Forslag fra KP og SV ved Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Det nedsettes følgende arbeidsgruppe for Sandøra

o Torgeir Johnsen (leder)
o Arvid Jensen 
o Roy Waage
o Halvar Hansen
o Yngvar Hansen

- Arbeidsgruppa skal jobbe fram ideer / forslag for hvordan vi skal utvikle Sandøra. 
Forslagene / ideene legges fortløpende fram for formannskapet for endelig behandling. 

- Arbeidsgruppa får dekket sine kostnader i henhold til kommunalt regulativ. 
Seniorrådgiver Arvid Jensen engasjeres på timebasis. 

Utsettelsesforslag fra Vidar Langeland                                        
- I forbindelse med behandling av saken i næringsutvalget (sak 14/13) ble nedsettelse av 

utvalget utsatt. Bak forslaget lå en intensjon om at det skulle komme en sak på 
nedsettelse av gruppen med mandat og formål slik at partene kunne komme med innspill 
og forslag som i andre politiske saker. 

- Votering over utsettelsesforslaget:
o utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer

Forslag fra Vidar Langeland:
- arbeidsgruppen suppleres med Aksel Jørgensen (H)

Votering: 
- forslaget fra Vidar Langeland falt mot 1 stemme
- fellesforslaget vedtatt mot 1 stemme 

Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

(Ingen tittel)

PS 30/13 Grave & Steinmure AS  - søknad om tilskudd til 
nyetablering

2013/131

PS 31/13 Søknad om støtte til innkjøp av neurometer 2013/131



PS 30/13 Grave & Steinmure AS  - søknad om tilskudd til nyetablering

Rådmannens innstilling:

1. Grave & Steinmure As v/Hans Arne Henriksen innvilges et etableringstilskudd på 20 % 
av faktisk medgåtte kostander.

2. Tilskuddet 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.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 31/13 Søknad om støtte til innkjøp av neurometer

Rådmannens innstilling:

Skjervøy næringsutvalg gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Vel & Bra Skjervøy massasjeterapi v/Ruth Olsen Tiberg avslås.

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

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


