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PS 1/12 Prioritering av tildeling av midler fra Utviklingsfondet
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det bevilges et tilskudd på kr. 100.00,- i 2013 og 2014 for finansiering av kommunens
prosjektmedarbeider i det interkommunale omdømmeprosjektet.
2. Det bevilges et tilskudd på kr. 50.000,- i 2012, 2013 og 2014 i forbindelse med
kommunale tiltak i forhold til omdømmeprosjektet.
3. Det bevilges et tilskudd på kr. 100.000, i 2012,2013 og 2014 til prosjekt
Kultur, næring og idrett forutsatt tildeling av RUP-midler.
4. Det bevilges et tilskudd på kr. 50.000,- i 2012,2013,2014 og 2015 til drift av
mottaksstasjonene.
5.Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler til kommunalt Utviklingsfond i de
nevnte tildelingsår.
(Tildelingen Kr. 200.000,- for 2012)
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 16.04.2012
Behandling:
For behandling av rådmannens innstilling:
Ingrid Lønhaug enstemmig erklært inhabil og fratrådte. Pål S Mathiesen tiltrådte i hennes sted.
Utsettelsesforslag fra Vidar Langeland (FRP)
Saken utsettes til ordinær behandling av næringssaker. Begrunnes i at næringsutvalget
skal ha en prinsippdebatt om fordeling. Det blir da galt å fordele mer enn 60 % av
næringsutvalgets midler for 2012 før retningslinjer er vedtatt.
Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av KP, SV og SP
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
5. Det bevilges et tilskudd på kr. 50.000,- i 2012 i forbindelse med kommunale tiltak i
forhold til omdømmeprosjektet. Næringsutvalgets intensjon er å følge opp det
interkommunale omdømmeprosjektet med bevilgninger til kommunal
prosjektmedarbeider og tiltak i prosjektperioden.
6. Det bevilges et tilskudd på kr. 100.000,- i 2012 til Prosjekt Kultur, næring og idrett
forutsatt tildeling av RUP-midler. Næringsutvalgets intensjon er å følge opp prosjektet
med bevilgninger i prosjektperioden.
7. Det bevilges et tilskudd på kr 50.000,- i 2012 til drift av mottaksstasjonene.
Næringsutvalgets intensjon er å gi økonomisk støtte til mottaksstasjonene i hele
valgperioden.
8. Næringsutvalget ønsker en individuell behandling av hver enkelt søknad til
utviklingsfondet for resten av valgperioden. Det vil se at en eventuell prioritering av
enkeltsøknader gjøres ved behandling av saken.
9. Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler til kommunalt Utviklingsfond i de
nevnte tildelingsår.

Forslag fra Vidar Langeland (FRP)
All realitetsbehandling av søknader utsettes til neste møte og prioriteres og behandles sammen
med søknader fra næringslivet. Det forventes at også kommunale prosjekter som søker skal fylle
vilkårene for tildeling fra fondet. Beskrivelse, finansiering, egenkapital, maks tilskudd, flerårig
støtte, osv. Viser til rådmannens forslag om bevilgning av 150 000 kr til omdømmeprosjekt og
100 000 kr til kultur, næring og idrett hvor det foreligger mangelfulle søknader som helt klart
ikke oppfyller fondets retningslinjer. Rådmannens innstilling om tildeling til omdømmeprosjektet
har ingen dokumentasjon. Prosjektet Kultur næring og idrett har vedlagt en beskrivelse som til
dels er både misvisende og inneholder faktafeil.
Det henvises til politisk forankring i K-styret 151211 og formannskapet 200212. Prosjektet har
ikke vært sak i noen av nevnte møter. Formoder at prosjekter til over 3 millioner skal
godkjennes politisk gjennom et protokollert vedtak i kommunestyret før det realiseres?
Finansiering er beskrevet i egen tabell, Skjervøy kommune skal stå for 260 000 kr, næringslivet
145 000 kr, Nord-Troms Museum 20 000 kr og SIK 100 000 kr.
Skjervøy FrP reagerer med vantro på at administrasjonen uten et politisk vedtak forsøker å
binde opp Skjervøy kommune i et prosjekt på over 3 millioner. Undertegnede representant
krever at all aktivitet i prosjektet stoppes til prosjektet er godkjent avkommunestyret.
Hva skal utviklingsfondet brukes til?
Det legges i år opp til at over 50 % skal brukes til kommunale tiltak som ikke har noe med
utvikling av et lønnsomt næringsliv å gjøre. Midlene ser ut til å bli misbrukt som salderingspost
for diverse tiltak som skulle vært finansiert over drift.
Skjervøy Frp foreslår at midlene i sin helhet nyttes til utvikling av kommunens private
næringsliv, da er det muligheter for at midlene kan bidra til lønnsomme arbeidsplasser i stedet
for asfalt, lekeplass og kommunale prosjektansatte.
Kriterier for tildeling av utbetaling bør være:
- nyetableringer
- videreutvikling av eksisterende bedrifter
- maks samlet tilskudd til en bedrift over år
- standardisert krav til dokumentasjon av prosjekter før utbetaling
- Kommunale tiltak finansieres over drift og investering, ikke fra utviklingsfondet.

Vedtak:
Votering over utsettelsesforslaget:
- Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer
Votering: rådmannens innstilling mot forslaget fra Vidar Langeland (FRP)
- rådmannens innstilling fikk 6 stemmer, forslaget 1 stemme.
Votering: flertallsforslaget mot rådmannens innstilling:
- flertallsforslaget enstemmig vedtatt

