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Utv.saksnr

Sakstittel
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Arkivsaksnr

(Ingen tittel)
PS 1/09

Søknad om tilskudd til kompetanseutvikling
Storsandvikneset gård.

PS 2/09

Søknad om tilskudd til oppgradering av brygge
og kaianlegg- Redskapshuset AL

2009/4 125

PS 3/09

Søknad om tilskudd fra kommunens næringsfondTrond Hågensen.

2009/2731

PS 4/09

Søknad om tilskudd til turistinformasjon
Skjervøy Reiselivsforening.

2009/4062

PS 5/09

Samarbeidsprosjekter mellom Skjervøy kommune
og næringslivet.

2009/4573

PS 6/09

Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet Nord
Maritim Kluster

2009/4152

PS 7/09

Søknad på
tilskudd/omstillingsmidler/egenkapitalstyrkning
Nord-Troms Glass AS

2009/3 840

PS 8/09

Søknad om støtte til Maursunddager “Kalen” v/
Karin Trætten Nyvoll.

2009/3039

PS 9/09

Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i
utkantsrøk Årviksand Handel.

2009/265 8

P5 10/09

Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i
utkantstrøk- Arnøyhamn Handel

2009/265 8

P5 11/09

Søknad på midler fra Utviklingsfondet- Skarven
Regnskap AS / Vidar Brox-Antonsen

2009/405 0

PS 12/09

Søknad om markedsføring og sponsormidlerarrangørkomiteen Amøydagan

2009/4363

PS 13/09

Søknad på tilskudd fra Utviklingsfondet
Skjervøydagan

2009/4611

P5 14/09

Søknad om økonomisk støtte til
sommerarbeidsplasser- Nord-Troms Museum

2009/2993

PS 15/09

Søknad om støtte til utviklingsprosjekt- Sport’n

2009/3430

PS 16/09

Søknad på midler fra Utvikilingsfondet- Artic
Utleie v/ Stein -Are Blæss Paulsen

2009/408 5

PS 17/09

Søknad om støtte til bokutgivelse om rekefisket
og rekeindustiens historie i Nord-Troms- NordTroms Museum

2009/4081

P5 18/09

Søknad om støtte til utviklirigsprosjekt Skjervøy
Arbeidssamvirke( ASVO)

2009/4205

PS 19/09

Søknad om tilskudd til utviklingsprosjekt/
kompetansehevingsprosjekt Tømmer og Betong

2009/38 19

-

-

-

-

2009/4 132

-

-

-

-

AS
PS 20/09

Søknad om tilskudd til realisering av en turistpool
for Nord-Troms- “Nord-Tromsiandet”

2009/406

PS 2 1/09

Søknad om avdragsutsettelse og omgjøring til
tilskudd

2009/225

PS 1/09 Søknad om tilskudd til kompetanseutvikling Storsandvikneset gård.
-

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Storsandvikneset gård innvilges et tilskudd stort kr. 15.000,- til det omsøkte
kompetanseutviklingsprosj ektet. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under
forutsetning at Skjervøy kommune far tildelt kommunalt utviklingstilskudd i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av deltakelsen ved nevnte kurs.
3. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

FRP v/Jørn Cato Angell foreslo: Beløpets størrelse i pkt 1 endres til kr. 20.000,-.
Ellers som innstillinga.
Fellesforslag fra KP, SV og SP:
Endring av beløpets størrelse i pkt i fra kr. 15.000,- til kr. 21.000,-.
Ellers som innstillinga.
FRP trakk sitt forslag.

Vedtak:

Fellesforslaget pkt 1 enst. vedtatt.
Pkt 2, 3 og 4 enst. som rådmannens innstillinga

P5 2/09 Søknad om tilskudd til oppgradering av brygge og kalanlegg- Redskapshuset AL
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Redskapshuset AL vi Jarle Mollan avslås.
Avslagsbegrunnelse:
Tiltaket er ikke et prioritert tiltak i forhold til Utviklingsfondets formål.

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:
fellesforslag fra KP; SV og SP:

1. Redskapshuset AL v/Jarle Mollan innvilges et tilskudd stort kr. 25.000,- til omsøkte
formål da næringsutvalget ser på kaien og området som allmennyttig infrastruktur.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
Tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Vedtak:

Fellesforslaget vedtatt mot 1 stemme som stemte for innstillinga.

PS 3/09 Søknad om tilskudd fra kommunens næringsfond- Trond Hågensen.
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Trond Hågensen, Skjervøy avslas.
Avslagsbegrunnelse:
Tiltaket er ikke et prioritert tiltak i forhold til Utviklingsfondets formål.
2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

FRP foreslo:
1. Trond Hågensen innvilges et tilskudd stort kr. 15.000,- til sitt utviklingsprosjekt/
omstilling. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune
for tildelt kommunalt utviklingstilskudd i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av deltakelsen ved nevnte kurs.
3. Tilskuddet er gyldig i ett år fra ved taksdato.

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

FRP forslag enst. vedtatt.

PS 4/09 Søknad om tilskudd til turistinformasjon Skjervøy Reiselivsforening.
-

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy Reiselivsforening innvilges et tilskudd stort kr. 34.000,- for å ha åpen
turistinformasjon på Skjervøy sommeren 2009. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.

2. Det forutsettes at tilsetting av turistguider gjøres i samarbeid med rådmannen.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 5/09 Samarbeidsprosjekter mellom Skjervøy kommune og næringslivet.
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det avsettes kr. 40.000,- fra Utviklingsfondet til samarbeidstiltaklutviklingsseminarer og
andre tiltak som er av interesse for næringsutvikling i Skjervøy kommune.
2. Ordfører og rådmann gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enst. bifalt.

PS 6/09 Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet Nord Maritim Kluster
-

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Nord Maritim Kluster innvilges et tilskudd stort kr. 75.000,- til prosjektet. Tilskuddet
dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt
kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 7/09 Søknad på tilskudd/omstillingsmidler/egenkapitalstyrkning- Nord-Troms Glass
AS
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Nord-Troms Glass innvilges et tilskudd stort kr. 50.000,- til sitt utviklingsprosjekt.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning av Skjervøy kommune rar
tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enst. bifalt.

PS 8/09 Søknad om støtte til Maursunddager “Kalen” v/ Karin Trætten Nyvoll.
-

Rådmannens innstilling
1. “Kalen” v/ Karin Trætten Nyvoll innvilges et tilskudd stort kr. 5.000.- til”
Maursunddagene”.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enst. bifalt.

PS 9/09 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantsrøk Årviksand Handel.
-

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Årviksand Handel innvilges et tilskudd stort kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes fra
Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune fär tildelt kommunalt
utviklingsfond i 2009.

2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 10/09 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstruk- Arnoyhamn
Handel
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Arnøyhamn Handel innvilges et tilskudd stort kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes fra
Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt kommunalt
utviklingsfond i 2009.
2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 11/09 Søknad på midler fra Utviklingsfondet- Skarven Regnskap AS / Vidar Brox
Antonsen
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skarven Regnskap vi Vidar Brox Antonsen innvilges et etableringstilskudd stort kr.
30.000,-.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 12/09 Søknad om markedsføring og sponsormidler- arrangørkomiteen Arnøydagan
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Arrangørkomiteen for Arnøydagan 2009 innvilges et tilskudd stort kr. 20.000,-.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 13/09 Søknad på tilskudd fra Utviklingsfondet Ski ervøydagan
-

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Ski ervøydagan innvilges et tilskudd stort kr. 60.000,- som et bidrag til basisøkonomi for
arrangementet 2009. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at
Skjervøy kommune får tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Næringsutvalget er positiv til årlig søknad fra Ski ervøydagan om tilskudd til en
basisøkonomi.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Fellesforslag fra: KP, SV og SP foreslo.
Tillegg til pkt i i innstillingen.
En representant fra kommunens næringsgruppe skal ha møterett med fulle rettigheter
i den årlige komiteen for Ski ervøydagan. Ellers som innstillingen.
Vedtak:

Innstillinga enst. vedtatt.
Fellesforslaget’ s tillegget til pkt 1 vedtatt mot i stemme

PS 14/09 Søknad om økonomisk støtte til sommerarbeidspiasser- Nord-Troms Museum
Rådmannens innstilling

1. Nord-Troms Museum innvilges et tilskudd stort kr. 35.000,- pr. år i 3 år framover fra
2009 til sommerarbeidsplasser for ungdom på Museets anlegg i Skjervøy. Tilskuddet
dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt
kommunalt utviklingsfond i 2009 og de 2 påfølgende år.
2. Det forutsettes at de andre Nord-Troms kommunene gjør liknende vedtak i forhold til
Alt. i eller Alt. 2. før tilskuddet utbetales.
3. Skjervøy kommune v/rådmannen skal delta i prosessen ved tilsetting av ungdom ved
anleggene i Skjervøy.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Fellesforslag fra KP, SV og SP:
Pkt. 2 i innstillinga utgår. Ellers som innstillinga.
Vedtak:

Pkt. 1 i innstillinga enst. bifalt.
Fellesforslaget: Pkt 2 enst. vedtatt
Pkt 3 og 4 enst. som rådmannens innstilling.

PS 15/09 Søknad om støtte til utviklingsprosjekt- Sport’n
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Sport’n Skjervøy AS innvilges et tilskudd stort kr.15.000,- til sitt 2-årige
profileringsprosj ekt.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Elisabeth Larsen ble erklært inhabil.
Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 16/09 Søknad på midler fra Utvikilingsfondet- Artic Utleie v/ Stein -Are Blæss Paulsen
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Arctic Utleie vi Stein- Are Blæss Paulsen, Skjervøy innvilges et tilskudd stort kr.
20.000,- til kompetanseutvikling/videreutvikling av sin bedrift.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Fellesforslag fra KP, SV og SP:
Endring av beløpets størrelse i pkt. 1 fra kr. 20.000,- til kr. 40.000,-.
Vedtak:

Pkt. 1: Fellesforslaget enst. vedtatt.
Pkt 2, 3 og 4 enst. som innstillinga.

PS 17/09 Søknad om støtte til bokutgivelse om rekefisket og rekeindustiens historie i NordTroms- Nord-Troms Museum
Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Nord-Troms Museum og nevnte forfattere innvilges et tilskudd stort kr. 20.000,- til
utgivelse av omsøkte bokprosjekt. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av prosjektet.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

PS 18/09 Søknad om støtte til utviklingsprosjekt Skjervøy Arbeidssamvirke( ASVO)
-

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy Arbeidssamvirke innvilges et utviklingstilskudd stort kr. 60.000,- til utvidelse
av sin eksisterende virksomhet. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Fellesforslag fra KP, SV og SP:
Endring av beløpet størrelse i pkt. i fra kr. 60.000,- til kr. 70.000,-.
Ellers som innstillingen.
Vedtak:

Fellesforslaget’s pkt 1; Vedtatt mot 1 stemme som
stemte for rådmannens innstilling.
Pkt 2,3 og 4 enst. som rådmannens innstillinga.

PS 19/09 Søknad om tilskudd til utviklingsprosjekt/ kompetansehevingsprosjekt Tømmer
og Betong AS
-

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Tømmer og Betong AS, Skjervøy innvilges et tilskudd til utvikling/kompetanseprosjekt
stort kr. 65.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy
kommune får tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Fellesforslag fra KP, SV og SP:
Endring av beløpets størrelse i pkt i fra kr. 65.000,-. til kr.70.000,-.
Vedtak:

Fellesforslaget vedtatt mot 2 stemmer som stemte for rådmannens innstilling.
Pkt 2, 3 og 4 enst. bifalt.
PS 20/09 Søknad om tilskudd til realisering av en turistpool for Nord-TromsTromslandet”

“

Nord

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. “Nord-Tromslandet” innvilges et tilskudd stort kr. 17.000,- til utvikling av et felles
internettsted for reiselivsbedrifter i Nord-Troms. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt kommunalt utviklingsfond i 2009.
2. Tilskuddet utbetales under forutsetning at de andre Nord-Troms kommunene,
Kvænangen, Nordreisa og Kåfj ord gjør tilsvarende vedtak.
3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Fellesforslag fra KP, SV og SP:
Endring av beløpets størrelse i pkt. 1 fra kr. 17.000,-. til kr. 25.000,-.
Vedtak:

Fellesforslaget’s pkt 1: Enst. vedtatt.
Pkt 2, 3 og 4 enst. Bifalt.

PS 21/09 Søknad om avdragsutsettelse og omgjoring til tilskudd
Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller at næringsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Lånet omgjøres ikke til tilskudd, da kommunen er på ROBEK og ikke har ledige
driftsmidler til slikt formål.
2. Da det tidligere er gitt ett års forlenget avdragstid innvilges ikke ytterligere forlengelse.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra orientering er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg 27.04.2009
-

Behandling:

Mona Jørgensen erklærte seg inhabil.
Vedtak:

Innstillinga enst. bifalt.

