
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 21.02.2018 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 15:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland MEDLEM H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Egil Larsen(Permisjon fra 
kl 14.00(siste orienteringssak) 

Torgeir Johnsen SP 

Arne Nilssen Reidar Mæland FRP 
   

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

- Georg Sichelschmidt fra Visit Lyngenfjord skal orientere om selskapet kl 14.00. 
- Maritim næringsutvikler ønsker å orientere om NorFishing og møtet med Marin Harvest 

AS. 
- Rolf Egil Larsen(SP) søker om permisjon fra kl 14:00. 

 Sakslisten med merknader, 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   Arne Nilssen 
 
  



Orientering om havn 
Ordfører orienterte i saken.  
Ordfører har tatt initiativ med de andre kommunene i regionen at man i samarbeid kan lage en 
godsstrategi for havn i regionen. Prosjektet skal også se på hvordan havnene i regionen kan 
samarbeide bedre. Prosjektet har vært tatt opp i regionrådet. Det er utarbeidet en søknad til 
Kystverket.  
 
Havbruksfondet 
Ordfører orienterte i saken.  
Ordfører oppfordrer formannskapet til å diskutere hvordan man skal disponere disse midlene.  
 
Visit Lyngenfjord AS 
Georg Sichelschmidt fra Visit Lyngenfjord orienterte om hva selskapet gjør i dag og planene for 
utvidelse/videreutvikling.  
 
Nor-Fishing 
Maritim næringsutvikler orienterte i saken. 
Nor-Fishing arrangeres i august. Det er avklares nærmere om Skjervøy kommune skal delta her 
på en felles Troms-stand.  
 
Møte med Marine Harvest AS 
Maritim næringsutvikler orienterte i saken.  
Det var invitert bedrifter fra Nord-Troms til infomøte mandag 19. februar ang. entrepriser og 
anbudsprosesser i forhold til byggingen av det nye anlegget til Marine Harvest AS på Sandøra.  
 
Permisjonssøknad Rolf Egil Larsen(SP) 
Rolf Egil Larsen er innvilget permisjon fra kl 14.00.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Orientering v/ ordfører  2018/29 
PS 1/18 Næringsfondet - status 05.02.18  2018/29 
PS 2/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 7/17 og 26/16  2018/29 
PS 3/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 12/17  2018/29 
PS 4/18 Søknad om tilskudd til kompetanseheving - Nord-

Troms Rør AS 
 2018/29 

PS 5/18 Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional 
strategi for infrastruktur i Nord-Troms 

 2018/29 

PS 6/18 Tilskudd til omstilling/ nyetablering - Elektro AS  2018/29 
PS 7/18 Tilskudd til etablering av nytt trelastlager og 

butikk - Skjervøy Byggeservice AS 
 2018/29 

PS 8/18 Tilskudd til kjøp av bygg til næringsvirksomhet - 
Siv Angell 

 2018/29 

PS 9/18 Referatsaker   
RS 1/18 Pilotprosjekt ungdomsfiskeordninga " Vi fær 

heller på havet" 
 2018/29 

RS 2/18 Sjømatseminar 2018  2018/29 
 
 

Orientering v/ ordfører 

  



PS 1/18 Næringsfondet - status 05.02.18 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

 

PS 2/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 7/17 og 26/16 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd om forlenga gyldighet i N-sak 7/17 til 01.03.18 
forlenges. 
 

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd om forlenga gyldighet i N-sak 7/17 til 01.03.18 
forlenges. 
 

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



PS 3/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 12/17 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) 
Representanten trur ut under habilitetsvurderingen.  
Ørjan Albrigtsen sitter i styret for Arnøy- og Laukøyforbindelsen, og er dermed etter 
forvaltningsloven § 6e erklært enstemmig inhabil. Representanten trer ut under behandlingen av 
saken.  
 
Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Arnøy og Laukøyforbindelsen AS om forlenga gyldighet i N-sak 12/17 
innvilges til 01.05.18. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Arnøy og Laukøyforbindelsen AS om forlenga gyldighet i N-sak 12/17 
innvilges til 01.05.18. 
 

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



PS 4/18 Søknad om tilskudd til kompetanseheving - Nord-Troms Rør AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Nord-Troms Rør AS innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte kostander i henhold til 
søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
henhold til søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 15.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Nord-Troms Rør AS innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte kostander i henhold til 
søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
henhold til søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 15.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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



PS 5/18 Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for 
infrastruktur i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Nord-Troms regionråd innvilges et tilskudd på 5 % 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. 50.000,-. 
 

3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre Nord-Troms kommunene bidrar med 
tilsvarende beløp. 

 
4. 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. Nord-Troms regionråd innvilges et tilskudd på 5 % 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. 50.000,-. 
 

3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre Nord-Troms kommunene bidrar med 
tilsvarende beløp. 

 
4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

  



PS 6/18 Tilskudd til omstilling/ nyetablering - Elektro AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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. 40.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

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. 40.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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



PS 7/18 Tilskudd til etablering av nytt trelastlager og butikk - Skjervøy 
Byggeservice AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Skjervøy Byggeservice 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 fra vedtaket er mottatt. 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Skjervøy Byggeservice 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 fra vedtaket er mottatt. 

 

PS 8/18 Tilskudd til kjøp av bygg til næringsvirksomhet - Siv Angell 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Siv Angell innvilges et tilskudd på 5 % av medgåtte kostnader til kjøp av bygget.  
Støtte gis under forutsetning av fullfinansering. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 
av faktiske medgåtte kostnader. 

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 65.000,- 

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 



 
1. Siv Angell innvilges et tilskudd på 5 % av medgåtte kostnader til kjøp av bygget.  

Støtte gis under forutsetning av fullfinansering. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 
av faktiske medgåtte kostnader. 

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 65.000,- 

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 

PS 9/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 1/18 Pilotprosjekt ungdomsfiskeordninga " Vi fær heller på havet" 

RS 2/18 Sjømatseminar 2018 


