Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Næringsutvalg
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
10.09.2012
20:10 – møtet hevet 2030

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
Leder
Ingrid Lønhaug
Medlem
Ørjan Albrigtsen
Medlem
Kari-Ann Olaisen
Medlem
Leif-Peder Jørgensen
Medlem
Einar Lauritzen
Medlem

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKKP
SKSP
SKAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
Medlem

Representerer
SKH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Medlem

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista: ingen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og omsorgssjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken

Representerer
SKFRP

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen

Ingrid Lønhaug

Vidar Langeland

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

(Ingen tittel)
PS 26/12

Søknad om støtte til norskopplæring for
arbeidsinnvandrere - Voksenopplæringen/ Lerøy
Aurora AS

2012/2946

PS 27/12

Søknad om et etableringstilskudd for etablering
av bakeri og kondotori på Skjervøy - Hanne
Nygaard Høgstad

2012/2946

PS 26/12 Søknad om støtte til norskopplæring for arbeidsinnvandrere Voksenopplæringen/ Lerøy Aurora AS
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
Skjervøy voksenopplæring innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- i 2012 , kr. 100.000,- i 2013 og i
2014 og kr. 60.000,- i 2014 til prosjektet norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Tilskuddene
dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til
utviklingsfondet i de nevnte årene.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 10.09.2012
Behandling:
Forslag fra Skjervøy Frp:
Skjervøy Frp er som tidligere kritisk til at rådmannen fortsetter å foreslå å bruke næringsmidler
som salderingspost for diverse tiltaks om skulle vært finansiert over kommunens ordinære drift.
Skal flertallet i Skjervøy kommune fortsette å velsigne at næringsmidler brukes opp av
administrasjonen på tiltak man skal finansiere innenfor ordinære driftsbudsjetter?
Næringsutvalget vedtok i sitt møte 16. april å ikke bevilge til mer enn et år av gangen til
administrasjonens mange forslag om flerårige bevilgninger til egne prosjekter, det registreres at
rådmannen ikke har forstått signalet ved at han også denne gang innstiller til å gi tilskudd over
flere år til kommunal drift.
Administrasjonen ved rådmann og kultur- og undervisningssjef bes innarbeide tiltaket i budsjett
og økonomiplanen 2013-2016.
Vedtak:
Votering: innstillingen mot forslaget:
- innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme

PS 27/12 Søknad om et etableringstilskudd for etablering av bakeri og kondotori på
Skjervøy - Hanne Nygaard Høgstad
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Hanne Nygaard Høgstad innvilges et etableringstilskudd på kr. 75.000,- til etablering av
bakeri og konditori på Skjervøy. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.
2. Etableringstilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 10.09.2012
Behandling:
Fellesforslag:
 Hanne Nygaard Høgstad innvilges et etableringstilskudd på 30 % av medgåtte kostnader
til etablering av bakeri og konditori på Skjervøy. Tilskuddet utbetales ved
dokumentasjon på medgåtte kostnader i forhold til søknaden.


Tilskuddet begrenses oppad til kr. 75.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.



Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.



Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Vedtak:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

