
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 15.02.2017 
Tidspunkt: 09:15 – Møtet avsluttet 17:30. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KP/KRF 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Mæland (Permisjon fra 
kl 16:50, fra sak PS 1/17) 

MEDLEM H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  
Merknader til sakslisten:  

- Informasjon ang. turistinformasjonen 
 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
Kathrine Kaasbøll 
Hanssen 

Formannskapssekretær 

 
  



 
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   Ingrid  Lønhaug   Irene Toresen 
  



Turistinformasjon 
Silja Karlsen informerer i saken.  
Tidligere har Kaien Skjervøy hatt dette funksjonen, for 2017 vil denne ordningen fortsette. For 
2018 vil det bli sett på en løsning med turistinformasjon i Kiilgården.  

   
  



                                      Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS Endring tilskudd reguleringsplan for steinbrudd  2017/32 
PS Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS  2017/32 
PS Søknad om tilskudd - Per Strand Skjervøy AS  2017/32 
PS Søknad om tilskudd - Nord-Troms videregående 

skole, samfunnsfagseksjonen 
 2017/32 

PS Referatsaker   
RS Søknad Blåfondet forprosjekt fiskeri  2017/57 
 
 
  



PS 1/17 Endring tilskudd reguleringsplan for steinbrudd 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Vedtak i N-sak 2/15 oppheves. 

 
2. Reguleringsplanen for Steinbruddet i Vågadalen finansieres etter annen modell der salg 

av stein fra bruddet er hovedfinansieringen. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Vedtak i N-sak 2/15 oppheves. 
 

2. Reguleringsplanen for Steinbruddet i Vågadalen finansieres etter annen modell der salg 
av stein fra bruddet er hovedfinansieringen. 

 

PS 2/17 Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune inngår tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord pålydende kr. 200.000,-. 

Avtalen inngås for 2017, med mulighet for ny avtale påfølgende år.  
 

2. Skjervøy kommune ber Visit Lyngenfjord AS utrede framtidig finansieringsmodell bygd på 
antall reiselivsbedrifter i kommunen. 

 
3. Midlene gis fra kommunalt næringsfond. Tilskuddet utbetales med inntil 50% ved årets 

begynnelse når tjenesteavtale er underskrevet og godkjent av partene. Andre avdrag 
utbetales etter et halvt års drift, for å sikre likviditet i selskapet.  

 
4. Inngåelse av avtalen forutsetter at:  

- Skjervøy kommune innlemmes i prosjektet «Bærekraftig reisemål».  
- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i arbeidet 

med områdemarkedsføring.  
 

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

Vedtakets gyldighet er 12 måneder fra vedtaksdato. 
 



Rådmannens innstilling 
 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  

1. Skjervøy kommune inngår tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord pålydende kr. 200.000,-
. Avtalen inngås for 2017, med mulighet for ny avtale påfølgende år.  

 
2. Skjervøy kommune ber Visit Lyngenfjord AS utrede framtidig finansieringsmodell bygd på 

antall reiselivsbedrifter i kommunen. 
 

3. Midlene gis fra kommunalt næringsfond. Tilskuddet utbetales med inntil 50% ved årets 
begynnelse når tjenesteavtale er underskrevet og godkjent av partene. Andre avdrag 
utbetales etter et halvt års drift, for å sikre likviditet i selskapet.  

 
4. Inngåelse av avtalen forutsetter at:  

- Skjervøy kommune innlemmes i prosjektet «Bærekraftig reisemål».  
- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i 

arbeidet med områdemarkedsføring.  
 

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

6. Vedtakets gyldighet er 12 måneder fra vedtaksdato. 

 

PS 3/17 Søknad om tilskudd - Per Strand Skjervøy AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søknaden fra Per Strand Skjervøy AS avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke 

faller inn under prioriterte tiltak i strategisk næringsplan/ retningslinjer for kommunalt 
næringsfond. 
 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Per Strand Skjervøy AS avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke 
faller inn under prioriterte tiltak i strategisk næringsplan/ retningslinjer for kommunalt 
næringsfond. 
 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 



PS 4/17 Søknad om tilskudd - Nord-Troms videregående skole, 
samfunnsfagseksjonen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søknaden fra Nord-Troms videregående skole, samfunnsfagseksjonen avslås. Avslaget 

begrunnes med at tiltaket ikke faller inn under prioriterte tiltak i strategisk næringsplan/ 
retningslinjer for kommunalt næringsfond. 
 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Nord-Troms videregående skole, samfunnsfagseksjonen avslås. Avslaget 
begrunnes med at tiltaket ikke faller inn under prioriterte tiltak i strategisk næringsplan/ 
retningslinjer for kommunalt næringsfond. 
 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

 

PS 5/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 15.02.2017  

Behandling: 
Referatsaken enstemmig referert. 

Vedtak: 
Referatsaken enstemmig referert. 
 

RS 1/17 Søknad Blåfondet forprosjekt fiskeri 


