
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 27.06.2018 
Tidspunkt: 09:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Irene Toresen VARAORD AP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Mæland MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arne Nilsen Reidar Mæland FRP 
   

 
Merknader: 
Innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Saksliste: Ingen merknader. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Arild Torbergsen Stedfortredende rådmann 
Silja Karlsen Næringskonsulent 
Espen Li Økonomisjef 
Mattis Bårnes Konsulent for politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
  



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 10/18 Næringsfondet - status 19.06.18  2018/29 
PS 11/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 6/18 - Elektro AS  2018/29 
PS 12/18 Søknad om tilskudd - tømrer Karlsen  2018/29 
PS 13/18 Søknad om tilskudd - Varehuset Skjervøy 

prosjektet "Handle lokalt" 
 2018/29 

PS 14/18 Søknad om tilskudd til kjøp av bygg for Kaien 
Skjervøy AS 

 2018/29 

PS 15/18 Søknad om tilskudd til bygging av båt - Boreal 
Maritim AS 

 2018/29 

PS 16/18 Søknad om tilskudd til utgivelse "Vekst, fall og 
nye muligheter (2018) -rekefisk/-industri -Nord-
Troms Museum 

 2018/29 

PS 17/18 Søknad tilskudd - utbygging 
overnattingskapasitet - Arctic Panorama Lodge 

 2018/29 

PS 18/18 Tilskudd til Sjømatseminaret 2018  2018/29 
 
  



PS 10/18 Næringsfondet - status 19.06.18 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

PS 11/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 6/18 - Elektro AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Elektro AS om forlenga gyldighet i N-sak 6/18 innvilges til 01.11.18. 
 

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

 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Elektro AS om forlenga gyldighet i N-sak 6/18 innvilges til 01.11.18. 
 

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



PS 12/18 Søknad om tilskudd - tømrer Karlsen 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 
 
Øystein Skallebø(Ap) fremmer forslag om presisering til punkt 1: Maks 20% av påløpte 
kostnader dekkes av etableringstilskudd. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nevnte presisering enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tømrer Tom Ragnar Karlsen innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- i etableringstilskudd, 
inntil 20 % av medgåtte kostnader. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske 
medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 
 

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. Tømrer Tom Ragnar Karlsen innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- i etableringstilskudd. 
Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader i forhold til 
søknaden. 
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato. 
 

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

PS 13/18 Søknad o tilskudd - Varehuset Skjervøy prosjektet "Handle lokalt" 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 
 
Ørjan Albrigtsen(KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av formannskapet: 
Forslag til nytt punkt 4: Næringsutvalget ser veldig positivt på søknad om å ansette en person 
som jobber for varehuset. Før evt. Ny søknad skal prosjektet evalueres.  
 
 
Votering rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



 
Votering nytt punkt fire: 
Nytt punkt fire enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Varehuset Skjervøy v/ Kurt Michalsen innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til tiltaket.  
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato. 
 

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

4. Næringsutvalget ser veldig positivt på søknad om å ansette en person som jobber for 
varehuset. Før evt. Ny søknad skal prosjektet evalueres.  

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Varehuset Skjervøy v/ Kurt Michalsen innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til tiltaket.  
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato. 
 

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

PS 14/18 Søknad om tilskudd til kjøp av bygg for Kaien Skjervøy AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Ordfører og næringskonsulent la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Kaien Skjervøy AS v/ Malgorzata Jedraszak og Kjartan Erlingson, innvilges et tilskudd 
på 5 % av medgåtte kostnader til oppgradering og kjøp av bygget de driver sin 
virksomhet i. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 70.250,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 



Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Kaien Skjervøy AS v/ Malgorzata Jedraszak og Kjartan Erlingson, innvilges et tilskudd 
på 5 % av medgåtte kostnader til oppgradering og kjøp av bygget de driver sin 
virksomhet i. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 70.250,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 

PS 15/18 Søknad om tilskudd til bygging av båt - Boreal Maritim AS 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Boreal Maritim AS avslås. Avslaget begrunnes med at investeringene er så 
store at et tilskudd fra næringsfondet ikke vil ha nevneverdig betydning. 
 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Boreal Maritim AS avslås. Avslaget begrunnes med at investeringene er så 
store at et tilskudd fra næringsfondet ikke vil ha nevneverdig betydning. 
 

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

PS 16/18 Søknad om tilskudd til utgivelse "Vekst, fall og nye muligheter 
(2018) -rekefisk/-industri -Nord-Troms Museum 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Ordfører la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nord-Troms Museum innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til utgivelse av boka «Vekst, 
fall og nye muligheter (2018), rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008». 

Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

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

3. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nord-Troms Museum innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til utgivelse av boka «Vekst, 
fall og nye muligheter (2018), rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008». 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

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

3. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 

PS 17/18 Søknad tilskudd - utbygging overnattingskapasitet - Arctic 
Panorama Lodge 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 

Votering:  
Rådmannens innstilling vedtatt mot to stemmer. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Arctic Panorama Lodge v/ Aud Sole Haugen og Svein Jakobsen innvilges et tilskudd på 
0,6 % av medgåtte kostnader til utvidelse av antall sengeplasser. Tilskuddet utbetales 
ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 30.000,-.   
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 



1. Arctic Panorama Lodge v/ Aud Sole Haugen og Svein Jakobsen innvilges et tilskudd på 
0,6 % av medgåtte kostnader til utvidelse av antall sengeplasser. Tilskuddet utbetales 
ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 30.000,-.   
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 

PS 18/18 Tilskudd til Sjømatseminaret 2018 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 27.06.2018  

Behandling: 
Næringskonsulent Silja Karlsen la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Det settes av inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av Sjømatseminaret 2018 
 

2. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Det settes av inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av Sjømatseminaret 2018 
 

2. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 


