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13.04.2011

Søknad om tilskudd/lån til taxibedrift -Jørn Cato Angell
Vedlegg:
Søknad fra Jørn Cato Angell.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Jørn Cato Angell innvilges et tilskudd stort kr. 40.000,- til oppstart av taxiløyve.
Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får
tildelt midler til Kommunalt utviklingsfond i 2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på at Angell har fått innvilget taxiløyve.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Angell søker om å få tildelt et tilskudd/ lån på kr. 55.000,- til egenkapital for løyvegaranti for
Troms fylkeskommune. Total løyvegaranti er på kr. 77.000,- før søknaden behandles.
Vurdering
Angell ønsker å søke taxiløyve for å kunne etablere eget firma. Det er viktig for Skjervøy
kommune at også det 3.drosjeløyvet blir operativt. Rådmannen anbefaler at det innvilges et
tilskudd på kr. 40.000,- til tiltaket.

Jørn Cato Angell
Skjervøy Kommune

Skjervøy26.01.11

v/Rådmannen
9180 Skjervøy

Søknad om tilskudd/ lån til taxibedrift fra utviklingsfond.
JegJørn Cato Angell (født 31.05.69) søker herved Skjervøy kommune om et tilskudd /Lån på kr
55.000.- til egenkapital, og resten av beløpet har jeg selv. Dette skal benyttes til egenkapital i forhold
til løyvegarantien som jeg har søkt fylkeskommunen.
Fylkeskommunenkrever en løyvegaranti på kr 77.000.- før noe søknad kan behandles.
Det er viktig og får løyvedokumenter snarest mulig, slik at man komme i gang med det 3.
drosjeløyvet. Dette for å gi publikum et bedre drosjetilbud i Skjervøy.
Det er viktig at denne saken kan behandlesså hurtig som mulig, da fristen fra fylkeskommunen
render ut.

Med hilsen
Jørn Cato Angell

Lailafjellveien 17 9180 Skjervøy Mobil : 40248034 mail : joeangel@online.no

Side 1

Kostnad oversikt over invisteringer
Angell'sDrosjeog paintballUtleie.
Org Nr

995 500 515

Invisterin
KIA CEEDSW 1,6 TD AUT

Kr

289 000

Div Taxi Skilt
Sender plass
Hand Sendere
Klargjøring av bilen

Kr
kr
Kr
Kr

6000
10000
5000
7000

Garantibeløpet

kr

77 000

Sum Invistering

394 000

FINANSIERING

Lån Bank
TilskuddSkjervøyKommune
EgenkapitaI

Kr
kr
Kr

255000
55000
84 000

Sum

kr

394000

64,72 %
13,96 %
21,32 %

100,00
%
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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
13.04.2011

Søknad om tilskudd til taxidrift - Per-Morten Korneliussen
Vedlegg:
Søknad fra Per-Morten Korneliussen.
Saksdokumenter:
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Per-Morten Korneliussen innvilges et tilskudd stort kr. 40.000,- til tiltak i forbindelse
med taxiløyve. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy
kommune får tildelt midler til Kommunalt utviklingsfond i 2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Korneliussen søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 50.000,- til etablering av taxibedrift.
Korneliussen har satt opp ca kr. 212.500 i investeringskostnader og ca kr. 82.000- 112.000 i

driftskostnader (drivstoff og forsikring) per år. Det foreligger foreløpig ikke regnskap for 2010,
da det ikke er ferdigstilt ennå.
Vurdering
Korneliussen har eget drosjeløyve. Det er viktig for Skjervøy kommune at drosjeløyvene er
operative. Rådmannen anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- til tiltaket.

Til Skjervøykommune.
Søknadom tilskudd til Taxi drift til Per- Morten Korneliussen.
Jeg Per-Morten søkerom tilskudd til Taxi bedrift fra SkjervøyUtviklingsfond.Har startet med Taxi
bedrift 02.07.2010,har ogsåsøkt om midler enn gangtidligere, men den søknadenvar får mangelfull.

1.) Per- Morten Korneliussen,Mellomveien 26, 9180 Skjervøy.KjørerTaxi bil x- 200.
Organisasjonsnummer= 995 617 226. Bankkonto = 4740 1354 677.
2.) Formålet mitt er å holde Drosjetilbudet oppe på Skjervøy.Samtidigskaffe meg en
arbeidsplasssom jeg trives med. De som vil ha goder av dette er= Mange eldre som må til
Helsesentrethverdag,de som ønskeren bil fordi dem har en langvei, pgadårligvær, noen
bedrifter som vi ha fast kjøring,turer til og fra ReisaFlyplass,noen trenger en haste tur til
rønken i Reisa,noen har behandlingpå Helsesentret,og noen er avhengigav og komme seg
til UNNi Tromsøpå en enkel måte m.m
3.) Bakgrunner å holde et Drosjetilbud til Skjervøysbefolkning, og andre som treng Drosje på
langeog korte turer. Problemet er at det koster en del pengerfår og starte en bedrift. Jeg
måtte skaffe meg lønn til Bil med utstyr, løyve papiret, data utstyr til bil og hjem, rekvisita,
drivstoff, m.m
4.) Bil med utstyr 200 000,- Løyvepapir3500,- Data utstyret ca 7000,- Div rekvisita 2000,Drivstoff 5000,- 7500,- pr mnd, Forsikringpå Drosje bilen 22 000,- pr år m.m
5.) Søkteom lån i NAFBillån på 200 000,- og en start kapital på 50 000,- hos Spare Bank1 på
Skjervøyog av egne penger ca 30 000,- ( det hva med oppstarten)
6.) Jeghar ansvaretfår drifta av bedriften + at jeg er fast sjøfør. Har Skarvenregnskapskontor til
å ta regnskapetog andre utfordringer som er i en bedrift.
7.) Startet opp 02.07.2010ogvil drive med dette så lengejeg kan og så lengejeg har helsetil og
drive denne bedriften
8.) Di som er samarbeidspartnereer de 2 andre Drosje eierne hær på Skjervøy.Har ogsåett
regnskapskontorsom jeg samarbeiderkjempe gått med.
9.) Resultateter og kunne ha en siker bedrift og en sikker arbeids plass,og som kan være til god
støte og hjelp får publikum, kommunenog Fylket.

HilsenPer- Morte Korneliussenpå Drosje Bil x-200

iii/(2/34

P2'r

Org.nr. 995 617 226
konto nr.: 4740 1354677

,0,4‘,,5v,./
Org.nr.: 995 617 226
X-200
Per M. Korneliussen

Til Skjervøykommune.
FraPer- Morten Korneliussen.

No har jeg prøvd og formulert en søknadom tilskudd hos Skjervøykommunetil min Taxi bedrift. Her
følger vedleggi fra skatteattest og momsattest, men årsregnskapetvar ikke ferdig på skarven
regnskapskontor, så det blir etter sent.
Håperpå ett positivt svar.

HilsenPer. Morten Korneliussenpå Taxi x-200

di/5
Org.nr.: 995 617 226
X-200
Per M. Kornefiussen

eil

orxe(i
Org.nr. 995 617226
konto nr.: 4740 1354677
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Skjervøy Næringsutvalg
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Søknad om tilskudd for bygging av nytt godslager på Vorterøy - Stiftelsen
Vorterøy kai
Vedlegg:
Søknad fra Stiftelsen Vorterøy kai v/ Rolf Terje Enoksen.
Saksdokumenter:
Kostnadsoverslag

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Stiftelsen Vorterøy kai v/ Rolf Terje Enoksen innvilges et tilskudd stort kr. 100.000,- til
bygging av nytt godslager på Vorterøt. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til Kommunalt utviklingsfond i
2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Stiftelsen Vorterøy kai v/ Enoksen søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 100.000,- til bygging
av nytt godslager på Vorterøy. Dette som et tilbygg til eksisterende fiskebruk som i dag leies av
Lerøy Aurora. I forbindelse med bygging av ny ekspedisjonskai på Vorterøy blir det gamle
godslageret revet og må erstattes med nytt bygg.
De totale kostnadene er beregnet til kr. 350.000,- inklusiv arbeidspenger (eks. mva).
Vurdering
Tiltaket er positivt for bygda da tilbygget skal inneholde areal for diverse gods i 1.etg. og et rom
i 2.etg. som skal benyttes til venterom, møterom og annet etter behov.
Rådmannen anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til prosjektet.

Skjervøy kommune
v/Ordfører
9180 Skjervøy
Vorterøy, 29 desember 2010

Søknadom Kr. 100.000 i tilskuddfor byggingav nytt godslagerpå Vorterøy.
I forbindelsemed pågåendebygging av ny ekspedisjonskaipå Vorterøy blir det gamle godslageret
revet og må erstattes med nytt bygg.
Stiftelsen Vorterøy kai planlegger å bygge et tilbygg til det eksisterende fiskebruket som i dag leies
av LerøyAurora. Godslageret vil få en grunnflate på 38.3 m2. Av dette ønsker LerøyAurora å
disponere 10.3 m2 til lagerom for kjemikalier.
I tillegg planleggeset rom i 2. etage på 20.3 m2 snm skal benyttPs til vPntPrnm, møtPrnm og Annet
behov. LerøyAurora ønsker å plasseretreningsutstyr i lokalet til sine ansatte og som tilbud til alle
andre som har tilknyttning til øya.
Tilbygget er kostnadsberegnetav Barlindhaugtil kr. 350.000 kr. innklusiv arbeidspenger (eks. mva.)
Byggearbeidetskal utføres på dugnad av arbeidere fra Lerøy og Vorterøy Bygdelagunder veiledning
av snekker med fagbrev.
Finasieringav prosjektet:
Kontantbidrag fra LerøyAurora
Tilskudd fra Skjervøykommune
Kontanter fra Vorterøy Bygdelag
Arbeidspenger dugnad
Totale byggekostnader

kr. 100.000 kr.
kr. 100.000 kr.
kr. 15.000 kr.
kr. 135.000 kr.
kr. 350.000 kr.

Ny godskai med godsskur er et stort og positivt løft for alle med tilknytning til Vorterøy og vi ser med
stor forventning frem til at ekspedisjonskaiinnklusiv godskur/venterom m.m er ferdig i løpet av
våren 2011.
Vi ber om en positiv behandling av vår søknad.
Vennlig hilsen,

Rolf Terje Enoksen,
Leder Stiftelsen Vorterøy kai.
Vedlegg:
Kostnadsoverslagfra Barlindhaug.
Tegning av eksisterende fiskebruk og planlagt tilbygg.

Skjervøy kommune
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Skjervøy Næringsutvalg
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13.04.2011

Søknad om tilskudd til etablering av fotpleiestudio – Tove Reiersen
Vedlegg:
Søknad fra Fotpleieren AS (sus) v/ Tove Reiersen.
Saksdokumenter:
Budsjett og finansieringsplan.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Fotpleieren AS (sus) v/ Tove Reiersen innvilges et tilskudd stort kr. 60.000,- til
etablering av fotpleiestudio. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at
Skjervøy kommune får tildelt midler til Kommunalt utviklingsfond i 2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Reiersen søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 60.000,- til etablering av fotpleiestudio.
Det totale kapitalbehovet ved etableringen er beregnet til kr. 330.000,-.

Vurdering

Reiersen har gjennom de siste år hatt planer om etablering av fotpleiestudio. Hun har begynt på
utdanning innen fotpleie. Reiersen har etablert sin egen kvinnearbeidsplass.
Hun har etablert sin virksomhet i lokaler i ”Værret”.
Rådmannen anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 60.000,- til prosjektet.

FOTPLEIEREN AS
Strandveien 56
9180 SKJERVØY

20.07.2010.

Skjervøy kommune
Utviklingsfondstyret
Boks 145
9189 SKJERVØY

SØKNAD OM TILSKUDD KR. 60.000,- TIL ETABLERING AV FOTPLEIESTUDIO

Vi planlegger å etablere fotpleiestudio. Undersøkelse gjennomført viser et betydelig behov og
ønske om et slikt tilbud.
I den forbindelse tillater vi oss å søke utviklingsfondet om etableringstilskudd stort
kr. 60.000,for å fylle kapitalbehovet for oppstart.
Etablereren Tove Reiersen f. 20.05.63. er utdannet servitør og apotekertekniker og har lang
erfaring fra serviceyrket, herunder de siste 15 år ved Skjervøy Apotek der hun har opparbeidet
seg kontorpraksis i tillegg til salgsarbeid.
Hun har videre markedsskole der fokus var på markedsføring, salg og økonomi.
Hun har videre de siste år vært leder av Varehuset og Skjervøydagan, noe som har gitt henne
nyttig erfaring.
Hun har gjennom de siste år hatt planer om denne etableringen og er i gang med utdanning i
fotpleie, en kombinert nettbasert og samlingsbasert utdanning med praktisk eksamen og
skriving av særoppgave.
Lokalet . Våre planer er å flytte inn i lokaler i Strandveien 56, i underetasjen der
Handarbeidsstua tidligere var lokalisert.
Lokalene trenger en del oppgradering som utleier skal gjennomføre Nytt gulvbelegg samt
maling
Imidlertid må lokalet tilpasses vår virksomhet og dette må vi stå for. Dette er bl.a deling av
lokalet for utstilling og salg av produkter, kundemottak, og pleierom. Videre VVS arbeider og
El- installasjoner tilpasset virksomheten.

Vedlegger budsjett og etableringsprospekt.
Med hilsen
Fotpleieren AS (sus)

out,
Tove Reiersen

Skjervøy kommune
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Saksbehandler: Silja Karlsen
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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg
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13.04.2011

Søknad om støtte til bedrift, massasje og terapi -Ruth Olsen Tiberg
Vedlegg:
Søknad fra Vel & Bra, Skjervøy massasje- og terapi v/Ruth Olsen Tiberg.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2009
Skatteattest
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Vel & Bra, Skjervøy massasje- og terapi v/ Ruth Olsen Tiberg innvilges et tilskudd stort
kr. 5.000,- til markedsføring. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning
at Skjervøy kommune får tildelt midler til Kommunalt utviklingsfond i 2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Tiberg søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 50.000,-. De totale utgiftene er beregnet til kr.
50.000,-.
Bakgrunnen er det akutte behovet for bil, og behovet for markedsføring.
I N-sak 23/10 ble det innvilget er tilskudd på kr. 20.000,- til bedriftsetableringen.

Vurdering
Tiberg har etablert sin egen kvinnearbeidsplass. Det er positivt. Rådmannen vil imidlertid ikke
anbefale at det dekkes utgifter tilknyttet bil. Rådmannen vil imidlertid anbefale at det innvilges
et tilskudd på kr. 5.000,- til markedsføring.

Ruth OlsenTiberg
Strandveien 19
9180 Skjervøy

26.09.2010

Org. nr. 994 023 373
Bankkonto nr. 6420 1290 722

Skjervøy kommune
Næringsutvalget
9180 Skjervøy

S KNAD OM ST TrE TIL BEDRIFT MASSASJEOG TERAPI
Søker med dette om støtte fra kommunens utviklingsfond til videre drift av Vel&bra,
Skjervøy massasje-og terapi.
Jeg startet opp min bedrift i oktober 2009, mens jeg enda var student ved massasje-og
terapiskolen i Tromsø, og hadde da to dager åpningstid i uka.
1juni dette år avla jeg bestått eksamen,og er nå godkjent massør.Fra 1. september utvidet
jeg min åpningstid med full drift. Inntil da har jeg henvendt meg til det individuelle marked,
men har nå gått ut med tilbud til bedrifter både på Skjervøyog Arnøy. Jeg vil om nødvendig
også utvide mine tilbud til omliggende kommuner.
Da jeg fortsatt er i en startfase, har jeg brukt min egenkapital til oppbygging av bedriften. På
grunn av at bilen ble påkjørt tidligere i sommer, står jeg nå i et akutt behov for bil. Jeger
avhengig av bil i jobben dersom jeg skal kunne ta oppdrag utenom Skjervøy,og tilbyr også
hjemmemassasjetil klienter som ikke har mulighet til å besøke bedriften. Her har jeg
allerede en del faste oppdrag. Jeg må ha med benk og utstyr til å kunne utføre disse.
I tillegg ser jeg behov for ytterligere markedsføring gjennom annonsering, flygeblar, plakater
etc.
Så langt ser jeg absolutt både potensiale og behov for slik type virksomhet i kommunen.
Positive tilbakemeldinger bidrar til at jeg ønsker å fortsette min virksomhet som massør.Jeg
vil også utvikle min kompetanse med videregående kurs, bl.a. koppingkurs som jeg deltar på
10. —12. september dette år.

Jeg søker om tilskudd til følgende:

Håper på positiv behandling av min søknad.

Med vennlig hilsen
Ruth Olsen Tiberg

Vedlagt følger årsoppgavefor 2009

Skjervøy kommune
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Søknad om tilskudd til investering GPS stasjon med maskinvare - AR-ing AS
Vedlegg:
Søknad fra AR-ing AS v/ Roald Sebergsen.
Saksdokumenter:
Firmaattest
Skatteattest
Årsregnskap 2009
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. AR-ing AS v/ Roald Sebergsen innvilges et tilskudd stort kr. 30.000,- til investering i
GPS stasjon med maskinvare. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning
at Skjervøy kommune får tildelt midler til Kommunalt utviklingsfond i 2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Sebergsen søker om å få tilfelt et tilskudd på kr. 75.000,- til kjøp av GPS stasjon med
maskinvare. De totale kostnadene ved investeringen er beregnet til kr. 236.000,-, i tillegg regnes
kr. 40.000,- til opplæring.
Bedriften ønsker med denne investeringen å utvikle arbeidsfeltet til også å gjelde
oppmålingstjenester, da er anskaffelsen av tidsriktig verktøy en av nøkkelfaktorene.

Regnskap 2009 viser:
Overskudd på
kr. 363.588,Egenkapital og gjeld kr. 2.015.674,Egenkapitalprosent

64

Vurdering
Investering i datautstyr og ”vanlig” programvare har ikke vært prioritert med midlene fra
utviklingsfondet. Rådmannen ser på kompetanseheving og investering i en moderne
oppmålingstjeneste som et positivt tiltak for utviklingen av bedriften. Rådmannen anbefaler at
det innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til prosjektet.

RidniNGEmøRER

Strandveien72
112
Postboks
9189 Skjervøy
Telefon 77 77 72 70
Telefax 77 77 72 79
roald@ar-ing.no
E-post:

ING1
Skjervoy kommune
Utviklingsfondet
Postboks 145
9189 SKJERVØY
Deres ref:

Vår ref:

RS

Dato:22.09.10

Prosjekt:
Prosjekt nr.:

SØKNAD OM TILSKUDD
I forbindelse med stadig nye krav til dokumentasjon og kvalitet, er vi tvunget til stadig å
oppgradere programvare for tegning og regulering og videreutvilde oss for å beholde vår
konkurranseevne. Vi har i år gjennomført betydelige investeringer ut over normal
oppgradering som vi er nødt til å gjennomføre fortløpende. I tillegg til dette har vi i
forbindelse med utvikling av vårt arbeidsfelt startet med oppmålingstjenester. Vi søker derfor
om tilskudd fra Utviklingsfondet i Skjervøy kommune til investeringer for utvilding av vår
bedrift.
Som et lite og kunnskapsbasert firma er vi avhengig av å tilby et bredt spekter av tjenester for
å være sikret et stabilt kundegrunnlag og inntjening. For å kunne gjøre dette, er vi avhengige
av å ha hensiktsmessige verktøy og oppdatert referansegrunnlag for de relevante
fagområdene.
Presentasjon av firmaet:
I dag består AR-Ing AS av tre personer; Roald Sebergsen, Anne Henriksen og vår
nyansettelse i en ung oppmålingsingeniør Alexander Sebergsen, som skal være med å sikre
firmaets videreutvilding Alexander Sebergsen skal i første omgang kunne betjene
oppmålingsoppdrag i regionen.
Siden firmaet ble grunnlagt i 1978 av Roald Sebergsen, har vi hatt Nord-Troms som vårt
naturlige arbeidsfelt, og har hatt varierende oppdrag alt fra prosjektering og til byggeledelse
av alle typer bygg og anlegg, samt utarbeiding av reguleringsplaner og skade- og
verditaksering. Arbeidsstokken har variert over årene, hovedsakelig på grunn av vansker med
å få kvalifisert personell, men vi ser at vi geier oss godt selv om vi er
Framtidsvisjoner:
Vi ønsker fortsatt å være lokalisert på Skjervøy med avdelingskontor på Storslett og samtidig
hevde oss i konkurransen med større og mer sentralt plasserte firma på pris og kvalitet. Vi
skal besitte kompetanse som ikke uten videre kan forventes av våre konkurrenter hva angår
lokalkunnskap, fagkunnskap, stå-på-vilje og lojalitet. Vi har en sterk posisjon i vårt marked i
Nord-Troms, og ser gode muligheter til å beholde og styrke denne i framtiden.
Vi ønsker å være en positiv faktor for utvildingen av Nord Troms samfunnet, både ved
deltakelse i utvildingen av anleggs- og byggeprosjekter, og i kraft av å tilby
kompetansebaserte arbeidsplasser i regionen.
Vi ønsker å være med på oppretting av arbeidsplasser og kulturaktiviteter i lokalmiljøet.

For å nå våre mål må vi stadig være i utvilding. I tillegg til de felt vi hittil har dekket vil vi i
tillegg som nevnt ovenfor utvilde oss innenfor oppmålingsoppdrag. Her ser vi et stort
utviklings potensial da det i langt større grad i dag er behov for å dokumentere alt som utføres
i terrenget med koordinatbestemmelse etc. både for bygninger og annet. Vi vil også tilby
kontroll av bygninger med varmesøkende kamera.
Våre utfordringer:
I et stadig mer krevende marked økes kravene på alle nivå innen vårt oppgavespekter. Et
forhold som gjør vår rasjonalisering vanskelig, er at vi ikke uten videre kan satse på ett
fagområde dersom vi fortsatt vil ha en målsetting om å beholde vår lokalisering og
inntjeningsmulighet. Det er ikke nok oppdrag bare innen ett felt, men vi må dekke flere
områder for å bestå. Å ha tidsriktige verktøy er en av nøkkelfaktorene.
For å kunne tilby oppmålingsoppdrag som er en ny tjeneste er det nødvendig for oss å gå til
innkjøp av GPS stasjon, samt totalstasjon. I første rekke vil vi kunne klare oss med GPS
stasjon, men vil etter hvert også måtte gå til anskaffelse av totalstasjon.

Vi søker på denne bakgrunn om kr. 75.000,- i tiLskudd fra Utviklingsfondet i Skjervøy
kommune iht. følgende investeringsbehov til GPS stasjon med maskinvare:
• Maskinvare
kr. 36.000,• GPS stasjon Leica
kr. 200.000,Totalsum GPS stas'on Leica med maskinvare eks mva:
kr. 236.000 -

Opplæring:
Kurs
Sum opplæring

Finansieringsplan:
Tilskudd fra Utviklingsfondet i Skjervøy kommune til kjøp
av GPS stasjon med maskinvare
Egenkapital
Sum
Finansieringsplan:
Egenkapital opplæring
Sum

kr. 40.000,kr. 40.000 -

kr. 75.000,kr 161.000 kr 236.000 kr 40.000 kr 40.000 -

ed hilsen
cvLetS
Roald Sebergsen

Vedlegg:

Firmaattest
Skatteattest
Regnskap
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Søknad om støtte til etablering - GO Maskin AS
Vedlegg:
Søknad fra Glenn Olufsen.
Saksdokumenter:
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Glenn Olufsen innvilges et tilskudd stort kr. 40.000,- til bedriftsetablering. Tilskuddet
dekkes fra Utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune tildeles milder til
Kommunalt utviklingsfond for 2011.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen tre uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Olufsen søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 75.000,- til etablering av entreprenørfirma. De
totale kostnadene ved etableringen er beregnet til kr. 1.200.000,-.
I følge søker er det behov for flere små entreprenører i Skjervøy og omegn.

Vurdering
Olufsen er en ungdom i Skjervøy som har faglig kompetanse innen fagområdet. At søkeren
ønsker å etablere sin egen arbeidsplass er positivt. Rådmannen vil anbefale at det innvilges et
tilskudd på kr. 40.000,- til prosjektet.

Glenn Olufsen
Strandveien 121b
9180 SKJERVØY
Tlf: 41551114
e-post: lenn66 hotmail.com
Bankkonto: 4787.66.00436

12.11.10

Skjervøy kommune
P.B. 145-G
9189 SKJERVØY

SØKNAD OM STØTTE TIL DET KOMMUNALE UTVIKLINGSFONDET 2011
Litt om bedriftsetableringen:
Jeg har tenkt å etablere selskapet GO maskin AS. Mitt mål er å skape min egen arbeidsplass
og på sikt, dersom markedet tilsier det, ansette en eller flere medarbeidere.
Jeg har fagbrev som anleggsarbeider/ maskinfører og har jobbet i 10-11 år med dette yrket. I
dag er jeg ansatt i annen bedrift. På bakgrunn av min erfaring har jeg stor kompetanse innen
utviklingsprosjekter tilknyttet denne næringen, bl.a. utgraving av tomter, gøfting, planering,
brøyting m.m.
Behovet for flere små entreprenører i Skjervøy og omegn er stort. Jeg har fått flere
henvendelser om jeg kan ta små og store arbeidsoppdrag. Disse har jeg så langt takket nei til.
På bakgrunn av dette mener jeg at mitt hovedmarked i begynnelsen vil være Skjervøy og
distriktet rundt.
Dannelse av selskap
Jeg har tenkt å registrere selskapet GO Maskin AS på nyåret 2011. Planen er å være i gang
med arbeidsoppdragene i mai 2011. Jeg vil være daglig leder i bedriften.
Investering og fmansiering
Jeg har behov for å investere i utstyr. I første omgang vil jeg investere i traktor/lastebil og
gravemaskin. Jeg har gjort noen undersøkelser i markedet og på bakgrunn av dette har jeg satt
opp et investeringsbudsjett og en finansieringsplan.
Investeringsbudsjett
Investering traktor/lastebil og gravemaskin
Driftska ital
Total

kr 1 000 000,kr 200 000 kr 1 200 000 -

Utviklingsprosjekt
På sikt har jeg tenkt å inngå avtale med Artic Salvage AS. Tanken er at jeg kan bidra med mitt
konsept for å tilby en mer komplett tjeneste. Dersom vi får dette til vil det kunne bli et
samarbeid som også vil utvikle Artic Salvage AS.

Jeg vedlegger skatteattest.
Jeg håper på positiv tilbakemelding!

Med hilsen

I

Glenn Olufsen

