
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus 

Dato: 02.03.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet hevet 14:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KrF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Vidar Langeland(Permisjon 

fra 13:00) 

MEDLEM FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Peder André Amundsen Øystein Skallebø KrF/KP 

   

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslisten: Ingen, sakslisten godkjent.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

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  Irene Toresen   Torgeir Johnsen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Tilskudd til anskaffelse av kvote - Thor Helge 

Mikkelsen 

 2015/72 

PS 2/16 Tilskudd til kjøp av gjødselvogn  2016/21 

PS 3/16 Tilskudd til etablering av "Nordpremie AS"  2015/72 

PS 4/16 Forlengelse av gydighet i N-sak 13/15: Tilskudd 

til etablering av serveringsstedet "På hjørnet" 

 2016/21 

 

 

  



PS 1/16 Tilskudd til anskaffelse av kvote - Thor Helge Mikkelsen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 02.03.2016  

Behandling: 

 Administrativt tillegg til punkt 1 i innstillingen: 

Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får midler for 

2016. 

 

Innstillingen med administrativt tillegg vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 

1. Thor Helge Mikkelsen innvilges et tilskudd på kr 100 000. Det forutsettes at kjøpene i sin 

helhet gjennomføres og dokumenteres. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 

forutsetning at Skjervøy kommune får midler for 2016. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Thor Helge Mikkelsen innvilges et tilskudd på kr 100 000. Det forutsettes at kjøpene i 

sin helhet gjennomføres og dokumenteres. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

  



PS 2/16 Tilskudd til kjøp av gjødselvogn 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

 Administrativt tillegg til punkt 1 i innstillingen: 

Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får midler for 

2016. 

 

Innstillingen med administrativt tillegg enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Elin Einarsen innvilges et tilskudd på 20% av medgåtte kostnad til det omsøkte tiltaket. 

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk kostnad ihht søknad. Tilskuddet 

dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får midler for 2016. 

 

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. 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Elin Einarsen innvilges et tilskudd på 20% av medgåtte kostnad til det omsøkte tiltaket. 

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk kostnad ihht søknad. 

 

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. 

 

  



PS 3/16 Tilskudd til etablering av "Nordpremie AS" 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 02.03.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Ørjan Albrigtsen(KrF/KP): 

Ørjan Albrigtsen erklæres enstemmig inhabil, og fratrer i saken. 

 

 Administrativt tillegg til punkt 2 i innstillingen: 

Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får midler for 

2016. 

 

Innstillingen med administrativt tillegg enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Nordpremie AS v/ May Lene Isaksen innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte 

kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 

medgåtte kostnader i henhold til søknaden.  

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 100 000, og dekkes fra utviklingsfondet under 

forutsetning at Skjervøy kommune får midler for 2016. 

 

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. Nordpremie AS v/ May Lene Isaksen innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte 

kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 

medgåtte kostnader i henhold til søknaden. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 100 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

  



PS 4/16 Forlengelse av gydighet i N-sak 13/15: Tilskudd til etablering av 

serveringsstedet "På hjørnet" 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 02.03.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Søknaden fra Vidar Brox-Antonsen (regnskapsfører for «På hjørnet AS») om utvidelse av frist 

for å få utbetalt tilskudd innvilges. Ny frist settes til 1. 4.16. 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknaden fra Vidar Brox Antonsen (regnskapsfører for «På hjørnet AS») om utvidelse av frist 

for å få utbetalt tilskudd innvilges. Ny frist settes til 1. 4.16. 

 

 


