
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 29.11.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 14:20 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arne Nilssen Vidar Langeland FRP 
   

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

 
 
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   Torgeir Johnsen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 24/17 Næringsfondet - status per 21.11.17  2017/32 
PS 25/17 Søknad om forlengelse av gyldighet på tilsagn 

sak 9/17 - Seppalagården v/ Birgit Paulsen 
 2017/433 

PS 26/17 Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS  2017/32 
PS 27/17 Søknad om tilskudd til arr. Yrkes- og 

utdanningsmessa 2018 
 2017/32 

 
 
  



PS 24/17 Næringsfondet - status per 21.11.17 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

 

PS 25/17 Søknad om forlengelse av gyldighet på tilsagn sak 9/17 - 
Seppalagården v/ Birgit Paulsen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søknaden fra Birgit Paulsen om forlenga gyldighet i N-sak 9/17 til 10.12.17 innvilges. 

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Birgit Paulsen om forlenga gyldighet i N-sak 9/17 til 10.12.17 innvilges. 
 

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



PS 26/17 Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.  

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

Avtalen inngås for 2018, med mulighet for ny avtale påfølgende år.  
 

2. 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.  

 
3. Inngåelse av avtalen forutsetter at:  

- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i arbeidet 
med områdemarkedsføring.  

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

 
5. 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 2018, med mulighet for ny avtale påfølgende år.  

 
2. 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.  

 
3. Inngåelse av avtalen forutsetter at:  

- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i arbeidet 
med områdemarkedsføring.  

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

 
5. Vedtakets gyldighet er 12 måneder fra vedtaksdato.  
  



PS 27/17 Søknad om tilskudd til arr. Yrkes- og utdanningsmessa 2018 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 
1. Halti næringshage innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte kostnader i henhold til 

søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte utgifter i henhold til 
søknaden. 
 

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

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  
 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
 

Rådmannens innstilling 
 
 Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
1. Halti næringshage innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte kostnader i henhold til 

søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 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 innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.  


