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Arkivsaknr:

2011/779 -23
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Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.04.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom Skjervøy kommune og
næringslivet
Vedlegg:
Ingen.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det avsettes kr. 40.000,- fra det kommunale utviklingsfondet til samarbeidstiltak/
utviklingsseminarer og andre tiltak som er av interesse for næringslivet i Skjervøy
kommune.
2. Ordfører og rådmann gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har siden 2003 arrangert utviklingsseminar/ motivasjonsseminarer i
samarbeid med næringslivet. Disse seminarene har vært en positiv møteplass hvor mange
aktuelle tema har vært drøftet.
Det er også behov for dialogmøter med aktører som viser sin interesse for etablering av
virksomhet i kommunen. Deltakelse i seminarer/ konferanser er også nyttig i forhold til
markedsføring av vår kommune og å utvikle nettverk.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- til dette tiltaket.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -29

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

13.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til turistinformasjon -Skjervøy reiselivsforening
Vedlegg:
Søknad fra Skjervøy Reiselivsforening

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy Reiselivsforening innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- for å ha åpen
turistinformasjon på Skjervøy sommeren 2011.
2. Det forutsetter at tilsetting av turistguider/ ungdommer gjøres i samarbeid med
rådmannen.

Saksopplysninger
Turistinformasjonen har de siste år vært administrert av Skjervøy kommune. Skjervøy
Reiselivsforening ønsker samme modell også i 2011. Reiselivsforeningen søker om å få tildelt et
tilskudd på kr. 40.000,- for å ha åpen turistinformasjon på Skjervøy.
I 2010 hadde 4 ungdommer arbeidsplass i informasjonen.
Tilskuddet skal i sin helhet gå til avlønning av turistguider/ ungdommer.
Vurdering
For 2011 er det, av praktiske årsaker, det beste alternativet at Reiselivsforeningen står som
ansvarlig og at Skjervøy kommune er driftsansvarlig.

Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- til drift av turistinformasjon.

Søknadom midler fra Utviklingsfondet.

Skjervøy Reiselivsforeningsøker med dette støtte stort kr. 40.000.- til drift av
Turistinformasjon i Skjervøykommune.
Turistinformasjonen har de siste år vært administrert av Skjervøy kommune og
Reiselivsforeningenønsker samme modell for 2011. Dvsat Skjervøy kommune ansetter
interessert ungdom og tar seg av det praktiske i forhold til dette.
Av praktiske årsaker, inntil Skjervøykommune får på plassegen Turistinformasjon, er det
beste alternativet for 2011 at Reiselivsforeningenstår som ansvarlig og Skjervøykommune
som driftsansvarlig.

For styret i SkjervøyReiselivsforening

----4
Frode Schultz
Sign.
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Saksbehandler: Silja Karlsen
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Skjervøy Næringsutvalg
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30.05.2011

Søknad tilskudd - Årviksand kystferie
Vedlegg:
Søknaden.
Tegninger fra Kystverket om utbedringsplaner.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2009
Skatteattest.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Årviksand kystferie v/ Kato Kristiansen avslås.
Avslagsbegrunnelse: Tiltaket er igangsatt av Kystverket ved et forprosjekt som skal være
ferdigstilt i august. Deretter skal tiltaket inn på handlingsplanen.
2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Årviksand kystferie v/ Kato Kristiansen søker om tilskudd på kr. 75.000,- til utbedring av havna
i Årviksand ved flytekaia han eier. De totale kostnadene ved prosjektet er satt til kr. 130.000,-.
Årsregnskapet for 2009 viser:
Underskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosent

kr. 203.768,kr. 952.375,96 % (kr. 918.255,-)

Kystverket har igangsatt et forprosjekt som skal gi svar på bl.a. kostnadene ved utdyping av
havna til -8/-2 meter på fjærasjø og justering av molo for å stoppe sandvandring, se vedlagt
skisse fra Kystverket.
I N-sak 012/06 ble Årviksand Kystferie innvilget kr. 75.000,- i tilskudd.
Vurdering
Det er positivt at det er behov for utvikling i Årviksand i forhold til reiselivsbedrifter.
Når det gjelder det omsøkte tiltaket har Kystverket igangsatt et forprosjekt som skal være
ferdigstilt i august. I følge vedlagt skisse fra Kystverket skal området rundt flytekaia utbedres
slik at dybden blir -2 m på fjærasjø.
På bakgrunn av at Kystverket har igangsatt et forprosjekt som også omfatter det omsøkte
området, anbefaler saksbehandler at søknaden avslås.
Saken er for øvrig videresendt til teknisk sjef for videre behandling i forhold til byggesaken.

ÅRVIKSANDKYSTFERIE
Hus, hytter og båter til leie
Tel/Fax: 77 76 25 04 I Mobil: 975 08 321 - 470 43 817

Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet.

Kato Kristiansen
Årviksand
Postboks 68
9195 Årviksand
Tlf 77762504
Fax 77762504
Mob 97508321
Org.nr 975453219
Konto nr
05351231604

Årviksand Kystferie V/ Kato Kristiansen søker
herved om tilskudd fra Utviklingsfondet på kr. 75.000 til fjerning av stein
og muddring ved flytekai i Årviksand hav. En del stein og mudder ligger
igjen fra tidligere muddring,og som er til hinder for båter og komme til
indre del av den kommunale og min private flytekai. Har fodt tilbud fra
Robertsen og Slotnes på muddring av feltet på størrelse 30x50m
ca.1500m3 pris kr. 130 000. Arbeidet er påbegynt av Brødrene Albrigtsen
det måtte bygges vei for å komme ut til det aktuelle feltet,dette kan
fordyre prosjektet.
Finansieringsplan.
Tilskudd fra Utviklingsfondet
Jeg utfører gravearbeidet
Egenkapital.
Vedlagt.
Regnskap for 2009
Skatteattest 2009
Kostnad overslag.
Årviksand den 9/4 2011
Kato Kristiansen
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Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

13.05.2011
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Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til kompetanseheving -AGR Field Operations
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2009.
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. AGR Field Operations (AGR) v/ Jørn Larsen innvilges et tilskudd på kr. 50.000,-.
2. Tiltaket utbetales ved dokumentasjon på at tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Søknaden har vært behandlet i prosjektstyret for Omstillings- og utviklingsprosjektet. Med
bakgrunn i at prosjektstyret kun bevilget kr. 300.000,-, ber prosjektstyret om at søknaden fra
AGR behandles i det ordinære kommunale utviklingsfondet. AGR ble ikke innvilget midler fra
Omstillings- og utviklingsprosjektet.

AGR Field Operations utfører og utvikler inspeksjonsmetoder hovedsakelig i Norge. Den
nordligste lokasjonen er på Vestbase i Kristiansund. Selskapet søker tilskudd til opprettelse og
utvikling av avdeling for Nord-Norge. Det er en avdeling for inspeksjon og vedlikehold de
ønsker å opprette lokalt. Denne avdelingen er det tenkt at Jørn Larsen skal være en del av. I
første omgang skal følgende tjenester tilbys:
Sakkyndig virksomhet i følgende kategorier: løse løfteredskaper, manuelle taljer, kraftdrevne
taljer, lastebilkraner/ fastmonterte hydrauliske kraner, personløftere og fallsikringsutstyr. Andre
oppgaver utføres av personell fra Bergen. Tjenestene som utføres: periodisk inspeksjon,
mekanisk vedlikehold, design, fabrikasjon og byggeoppfølging, 3parts verifikasjon og salg av
løfteutstyr.
Kostandene forbundet med etableringen i Skjervøy er tilknyttet kompetanseheving.
Det søkes om et tilskudd på kr. 75.000,- til kompetanseheving. De totale utgiftene beløper seg til
kr. 169.500,-.
Selskapet har sendt inn skatteattest på organisasjonsnr. Til AGR Emiteam AS.
Årsregnskapet for 2009 viser:
Overskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosenten

kr. 25.976.000,kr. 119.930.000,19,4 % (kr. 23.298.000,-).

Vurdering
I følge deres hjemmeside er AGR Group en ledende tilbyder av service og teknologi til
internasjonal petroleumsindustri. AGR Group har tre operative divisjoner: Petroleum Services,
Drilling Services og Field Operations.
AGR Field Operations er ledende tilbyder av globale tjenester og teknologi innen olje- og
gassindustrien. De server også lokal industri. Jørn Larsen er en ungdom som skoleres innen
næringer tilknyttet maritim industri. Det er positivt at Larsen som er bosatt i Skjervøy tilegner
seg denne kompetanse. Dette er et tiltak som i følge søknaden bidrar til opprettelse og utvikling
av avdeling for Nord-Norge. Dette tiltaket knyttes til handlingsprogrammet innen Maritim/
offshore i vår Strategisk næringsplan 2009-2012.
Selv om selskapet er stort og har god økonomi taler det ikke imot en positiv behandling av
søknaden. Det er spennende at AGR ønsker å etablere en avdeling i Skjervøy.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til tiltaket.
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Vedle

til s knad sendt 19.03.2011 AGR v/ J m Larsen

Budsjett (priser eks. mva):
Kursing:
Gll Løse løfteredskaper
G10 Manuelle taljer
G7 Kraftdrevne taljer
G8/20 Lastebilkraner/fastmonterte hydrauliske kraner
Personløftere
Fallsikrin sutst r
Totalt

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Reiser/overnatting:
Reiser å kr. 7.000,Hotell å kr. 6.500 Totalt

kr. 42.000,kr. 45.500 kr. 87.500 -

Totale utgifter:
Totalt kursing
Totalt reisin / o hold
Sum totale ut ifter

Kr. 82.000,kr. 87.500 kr. 169.500 -

16.400,12.800,16.400,12.400,14.500,9.500 82.000 -

Finansieringsplan:
AGR egne midler
Tilskudd Sk.erv kommune
Totalt

kr. 94.500,kr. 75.000 kr. 169.500 -

Skjervøy kommune
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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg
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30.05.2011

Søknad om tilskudd - Visit Årviksand AS
Vedlegg:
Søknaden.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Visit Årviksand AS v/ Inger Lise og Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på kr. 75.000,til nyetableringen.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på oppstart av prosjektet.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Inger Lise og Roy Albrigtsen har etablert Visit Årviksand AS. Selskapet tilbyr overnatting og
opplevelser knyttet til natur og kultur hele året i Årviksand. I første omgang skal det leies ut to
boligenheter og båter. Neste steg er utbygging av utleiekapasiteten, på den måten vil helårig
inntekt sikres sammen med annen virksomhet.
På sikt skal de også drive kafe og service mot fiskeflåten. Målet er å skape to kvinnelige
arbeidsplasser. Selskapet har inngått samarbeidsavtale med Din Tur som bidrar med utvikling av
produkter og markedsføring/salg.

Visit Årviksand AS har søkt om et tilskudd på kr. 100.000,-. De totale kostnadene i prosjektet er
beregnet til kr. 1.031.000,-.
Vurdering
Saksbehandler vurderer prosjektet innen naturbasert reiseliv som seriøst. Dette er et prosjekt
som kan gi utvikling på Arnøy og gir etablering av flere kvinnearbeidsplasser i Årviksand. At
selskapet har inngått avtaler med Din Tur sikrer utviklingen av tilbudet, markedsføringen og
salget, og på den måten sikres driften av anlegget. Det er positivt at unge mennesker ønsker å
skape aktivitet/egne arbeidsplasser i bygdene i kommunen.
I Strategisk næringsplan 2009-2012 er et av de strategiske grepene under reiseliv å satse på
turisme på Arnøy og Kågen.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 75.000,- til prosjektet.

•

søknadskjervøy
kommune
skjervøy
kommune
v/utviklingsfondet
Pb145G
skolev.6
9189skjervøy

Årviksand
29.03.2011

organisasjonsnr.
996656136
VISIT

ARVIKSAND

AS

9195Årviksand.
Telefonnr.41219911
E -post visitaarviksand@gmail.com
søkersvirksomhet.
IngerLiseog Royer et ungtparmedsmåbarnsomharetablert
seg
i Årviksand.
Herarbeider
Royi familiebedriften
Brødrene
Albrigtsen
as.IngerLisearbeider
somfrisør
4 dageri uka - dissedagene
reiserhuntilskjervøy.
De harbarnsomgåri barnehagen
i
Årviksand.
Royer bilmekaniker
og harsinarbeidsplass
i Årviksand.
IngerLiseog Royharnyligetablert
visitÅrviksand
AS. Dette firmaet
skalorganisere
virksomheten
deresinnenfremtidig
forretningsdrift
i
Årviksand.
2011satser
vi på å etablere
ossinnennaturbasert
reiseliv
med
utleieav boenheter
og godebåter.
vårdrømer å skape
arbeidsplasser
i Årviksand.
Første
steger å leieinnboenheter
i
Årviksand
og anskaffe
godebåter.Nestesteger å bygge
utleiekapasitet
slikat etableringen
innenreiseliv
i lagmedannen
virksomhet,
vilgi oss helårig
inntekt
samtflerearbeidsplasser.
visitArviksand
AS er et nyetablert
firmasomskalleieut husog båtertil
kunderfrainnog utland.
visitArviksand
as skal(påsikt)drivekafeog
service
motfiskeflåten.
måletvårter å skape2 kvinnelige
arbeidsplasser.
2011skalvi leieut et stortbolighus
på 140kvm.
Huseter totalrenovert,
og
liggeri fremste
rekkeveddenflottstranda
medfri utsikt
tilNordFugløy.
Huset har 5 soverom
og sengeplasser
til8 personer.
vi villeieut to godebåter
med cabinog en åpenbåtsomer velegnet
forsportsfiske
i sjø.Deter Inger
Lisesomskalværevertskap
medgodsupport
fraRoy.
tillegg
vilvi leieut ei leilighet
på 100kvmog med 3 soverom
og plasstil
firepersoner.
havnaharvi tilgang
på grunnslikat vi kanleggeut båterog byggeet
servicehus.
(brødrene
Albrigtsen
er etablert
i havnahermedstort
industribygg).
2012-2014;
vi ønskerpå siktå utvide
våretablering
innenreiseliv.
På sikt
ønskervi å bygge2-3hytteri utkanten
av sentrum
medfriutsiktutover
storhavet.
I tillegg
jobbesdetmedå realisere
et flerbrukshus
medinntil5
leiligheter
rettet
turisme.
Nårhelekonseptet
er ferdigstilt
regnevi med å ha
ca 30 sengeplasser.
vi menerArnøyharet stortpotensial
nårdetgjerder
reiseliv.
Samarbeid
er
viktigforat vi skalklareå markedsføre
Arnøy.vi vilderforjobbeaktivtfor
at vi fellesskap
meddagensaktører
skalklareå gjøreArnøytilen endabedre
merkevare.
Arnøyharstoremuligheter
ogsånårdetgjelder
vinterturisme,
her
vilmarkedsføring
værespesielt
viktigforå lykkes.
side1

Søknadskjervøy
kommune
vi vilmeddettesøkeom 100000kr i støttefradetkommunalt
utviklingsfond.
Fremdriftsplan.
Hovedaktiviteter
Produkt
og markedsutvikling
Fraår 2011
Kvartal 1.

Kostnadsoverslag.
Kostnad 2 MerryFisher6 Marlin,
motorog utstyr
Beløp 625000
KOS tnad Hvite
og brunevarer
tilhus/leilighet
Beløp 60000
Kostnad 8 senger90cmbred
Beløp 28000
Kostnad Markedsutvikling
vinterog egenhjemmeside
visitaarviksand
Beløp 50000
Kostnad Tilleggsmotor
75hk4 takterog gsp/kartplotter/ekkolodd
Beløp 88000
Kostnad Flytebrygge,
inkl.graving
og mudring
Beløp 60000
Kostnad Servisehus
Beløp 120000

Kommentar
tilkostnadsoverslag.
Vi ønskerå etablere
egenhjemmeside
for selv
å væreaktiveselgere
- da tenkervi spesielt
på vintermarkedet.
Vi
beregner
vårekostnader
tildetteut fratilbudfraIT-leverandør
- dvs
Side2

søknadskjervøy
kommune
kr 50000.-.
Investeringer
i husog leilighet
er tilinventar
og hvitevarer.
vi må
videregå tilinnkjøp
av to båtermedcabinm/varme.
Fraførharvi en
viksund
19ft,mentildennebehøver
vi ekkolodd/gps/kartplotter
og
ny motor.
viderevilvi byggeet servicehus
i havna.Dettehusetskalbygges
slikat detlettlarsegbyggeut nårvi på siktutvider
vårutleiekapasitet.
Finansieringsplan.
Egetarbeid
100000
211700
Egnemidler
sumegenfinansiering 311700
100000
Tilskudd
utviklingsfondet
Tilskudd
Innovasjon
Norge 219300
sumInnovasjon
Norge
219300
Lånannenfinansiering 400000
sumannenfinansiering 400000
1 031000
sumfinansiering
1 031000
sum kapitalbehov
NN avd.skjervøy
vi harhattkontakt
medvår kontakt
i sparebanken
angående
et lånpå inntilkr 500000.-

Interne
forhold.
vi skaltilbyovernatting
og opplevelser
knyttet
til naturog kulturhele
åreti Arviksand.
stedetharperfekt
lokalisering
forspesielt
sportsfiske
i sjøenog
planener å utvidesatsingen
mednyoppførte
hytterkommende
sesonger.
Kvaliteten
på detvi skallevereer vi rimelig
tryggepå at blirbra.
Bådehuset,
leiligheten,
båteneog selveaktivitetene
vilbliav topp
kvalitet.
videreharvi selvveldiglysttil å starteoppmeddette,og
ved hjelpav DinTur somen aktivsamarbeidspartner
bådei
utviklingen
av produktet
og etterpå
i markedsføring
og salgmenervi
at detteskalblibra.

Driftsbudsjett.
Ar 2011
salgsinntekter
250000
Andreinntekter0
suminntekter250000
SUM variable
kostnader130000
Dekningsbidrag
120000
sumfastekostnader114000
Driftsresultat
6000
Finansinntekter
0
Finanskostnader
40000
Resultat -34000
Ar 2012
salgsinntekter
450000
Andreinntekter0
suminntekter450000
side3

Søknadskjervøy
kommune
sumvariable
kostnader240000
Dekningsbidrag
210000

Resultat 50000
Ar 2013
sumvariable
kostnader300000
Dekningsbidrag
250000
sumfastekostnader120000
Resultat 90000
Alletaller eksmva.
videreer lønnforegetarbeidbudsjettert
- dettemed22%av inntekt..
De viktigste
forutsetningene
forgodlønnsomhet
er selvfølgelig
at det kommer
kunder,
og videreat vi ikkefårstoreuhellpå båterog annetutstyr.
medvennlig
hilsen
Inger-Lise
Albrigtsen

Roy-AAlbrigtsen

side4
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Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.04.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd - Aleksandersens frisersalong
Vedlegg:
Søknaden
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2009
Skatteattest

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Aleksandersens frisersalong v/ Elin Aleksandersen innvilges et tilskudd på kr. 30.000,til omsøkte prosjekt.
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
Aleksandersen søker om tilskudd til modernisering og utvikling av sin bedrift. Søkeren har vært
gjennom en flytting fra annet lokale og gjort ulike tiltak for å modernisere sine nye lokaler. I
disse lokalene er det gjort plass til flere frisører. Aleksandersen har hatt lærlinger som har
gjennomført læretiden i salongen.

Aleksandersens frisersalong v/ Elin Aleksandersen søker om et tilskudd på kr. 43.500,-. De
totale kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr. 145.000,-.
Årsregnskapet for 2009 viser:
Overskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosenten

kr. 298.125,kr. 101.101,-30% (kr. -30.714,-)

Vurdering
Aleksandersens frisersalong har utviklet en flott salong som gir muligheter for utvikling av
bedriften.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til tiltaket.

H. Solheim

a.s.

AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR
ØKONOMISERVICE

Skjervøy Kommune
Næringsfondet
Boks 145

9189 SKJERVØY

9189 SKJERVØY

14.02.2011

979 370 563 ALEKSANDERSENS FRISERSALONG, BOKS 17, 9189 SKJERVØY
SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD

På vegne av Aleksandersens Frisersalong tillater vi oss å fremme søknad om
utviklingstilskudd
Stort kr. 43.500,Til modernisering og utvikling av frisersalong i Skjervøy sentrum

Vedlegg:

Beskrivelse av prosjektet m/budsjett mv.
Registerutskrift fra Brønnøysund
Skatteattest

Med hilsen
Fo leksandersens Frisersalong

Fla var

N •A•R•F
NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERS FORENING

979 370 563 ALEKSANDERSENS FRISERSALONG
Selskapet:
Enkeltpersonsforetak registrert 06.11.1997
Eier: Elin Aleksandersen, 1956,
Regnskapsfører: H. Solheim AS

Søker har flyttet til nye lokaler i samme bygg som tidligere og er nå etablert i fine lokaler med
innsikt fra gateplan. Lokalene framstår etter, oppussing, ominnredning og modernisering, som
svært innbydende og med god markedsføringsverdi av så vel salongen som av Skjervøy
sentrum.
I forbindelse med flytting til større lokaler er det blitt plass til flere frisører og det er nå to
frisører i tillegg til søker som driver sin virksomhet i lokalene. De to andre frisørene driver sin
virksomhet for egen regning og leier seg inn i de nye lokalene. I tillegg har innehaveren hatt
lærlinger som har gjennomført sin læretid i salongen.
Dette virker også svært positivt for frisøryrket generelt og det virker positivt for stedet at det
er to fine salonger lokalisert på gatenivå i Skjervøy Sentrum.

I tillegg vil behovet for økt vareutvalg (til behandling og salg) grunnet større lokaler og flere
frisører legge beslag på økt kapital bundet i varelager.
Utviklingstilskudd
På bakgrunn av at en finner tiltaket utviklende av så vel salongen og frisøryrket som av
Skjervøy Sentrum tillater en seg å søke Skjervøy Kommunes næringsfond om
utviklingstilskudd tilsvarende 30% av kostnadsgrunnlaget.

H. SCLEIM AS
Postbo V la

8189

VØY

Skjervøy kommune
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Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

18.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til etablering av parfymeri og utvikling av produkter
v/ Bente Jahren
Vedlegg:
Søknaden.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Bentes parfymeri v/ Bente Jahren innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til etablering av
parfymeri.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på prosjektets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Jahren søker om tilskudd til etablering av parfymeri i Skjervøy sentrum og til utvikling av
produkter. Jahren etablerte Bentes parfymeri i november 2010.
Jahren selger naturprodukter rettet mot eksem- og psoriasisplager. Hun planlegger selv å utvikle
naturprodukter for salg (såpe, shampoo, salver).
Jahren søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 75.000,-. De totale kostnadene ved tiltaket er
beregnet til kr. 255.000,-.

Vurdering
Saksbehandler ser positivt på etableringen av bedriften. Dette er et tilbud som bidrar til at
handelsstanden i Skjervøy har et bredere spekter å tilby. I tillegg er det en kvinnearbeidsplass.
Saksbehandler anbefaler at det gis et tilskudd på kr. 30.000,- til etableringen. Videre anbefaler
saksbehandler at søkeren tar kontakt med Innovasjon Norge for den delen som omhandler
utvikling av naturprodukter.

Skj ervøy kommune
Næringsutvalget
P.B. 145-G
9189 Skjervøy

Bente Jahren
Skoleveien 5 a
9180 Skjervøy

05.04.2011

Tlf.: 99 50 85 60
Org.nr.: 996019691
Bankkontonr.: 4740.13.61673

SØKNAD TILSKUDD ETABLERING AV PARFYMERI OG UTVIKLING AV
PRODUKTER
I november 2010 etablerte jeg min egen bedrift, Bentes parfymeri, på Skjervøy.
Med bakgrunn i etterspørsel av flere produkter har jeg planer om å utvide mitt sortiment.
Dette gjelder produkter for menn, samt helse- og naturprodukter.
Jeg har gjort betydelige investeringer, men jeg har behov for å investere ytterligere dersom jeg
skal kunne utvide sortimentet. Jeg har etterspørsel av flere naturprodukter som benyttes mot
plager av eksem og psoriasis. De etterspurte naturproduktene er produkter laget av for
eksempel geitmelk og einer. Per i dag har jeg egen avtale med en produsent av naturprodukter
der jeg får sette på bilder fra Skjervøy på produktene. Dette mener jeg er god reklame for
kommunen vår og disse kan for eksempel benyttes som gaver eller suvenirer innen
turistnæringen. Se bilde under.
Jeg har nå planer om selv å lage naturprodukter for salg fra mitt parfymeri. Disse produktene
vil bl.a. være geitmelksåpe, eineshampoo og einesalver. Jeg skal bl.a. selv plukke einene til
produksjonen.

Foto: Produktene slik de vil bli for salg.

Jeg ser det slik at det tilbudet jeg gir er et supplement til handelsstanden i kommunen.
Jeg har gjort betydelige investeringer i parfymeridriften, og ser behov for ytterligere
investeringer for å kunne utvikle mitt sortiment som tenkt. Jeg har allerede brukt kr. 150.000,til etablering av min bedrift.

Finansiering:
Egenmidler
Tilskudd Sk.ervø kornmune
Total

kr. 180.000,kr. 75.000 kr. 255.000 -

På bakgrunn av oppsatt budsjett på utviklingsprosjektet og etableringskostnadene tilknyttet
oppstart av parfymeriet, søker jeg om et tilskudd på kr. 75.000-.

Da jeg har en nyoppstartet bedrift, har jeg ikke tidligere regnskap.
Jeg håper på positiv behandling av min søknad!

Med hilsen

e
Bente Jahren

Skjervøy kommune
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Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

18.04.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad på midler - Witon AS
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Regnskapet 2010.
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Witon AS innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til omstilling av sin bedrift.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Witon AS har i dag 4,5 årsverk og driver storkiosk med post i butikk (PIB). Etter at Mix-kjeden
ikke nådde opp med sitt anbud hos Posten Norge vil PIB ikke være en del av selskapets
sortiment f.o.m. juli 2011.

Dette fører til at 1,5 årsverk må kuttes. Alle fast ansatte hos Witon er i dag kvinner. Witon
ønsker å omstille sin bedrift ved å øke sortimentet av ferskvarer. I følge søker er dette ferskvarer
som ikke finnes i dagligvaren og heller ikke er tilbydd av andre aktører (baguettbar, salatdisk,
isbar, burgermeny, fersk hvetebakst og det som naturlig hører til dette).
Witon søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 75.000,- til tiltaket. De totale kostnadene er
beregnet til kr. 214.548,-.
Årsregnskapet for 2010 viser:
Overskudd
Gjeld og egenkapital
Egenkapitalprosenten

kr. 235.244,kr.3.552.66,32 % (kr. 1.125.940,-)

Vurdering
At Witon AS mister Post i butikk (PIB) får ringvirkninger da selskapet mister en av sine
viktigste inntektskilder. Med dagens drift uten PIB vil ledelsen måtte kutte 1,5 årsverk, dette er
kvinnearbeidsplasser.
At bedriften ser muligheter for tiltak som kan hindre bedriften fra å kutte i årsverk er positivt.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til tiltaket.

51(AnidrIZ”ki-slcxy
Autorisert regnskapskontor
Orgnr. 993 496 308
Tlf 90887550 mail: vidar@skarvenregnskap.no
Strandveien 60/PB 162
9189 Skjervøy
Skjervøy Kommune
PB 145
9189 SKJERVØY
18.03.2011

SØKNAD PÅ MIDLER FRA UTVIKLINGSFONDET WITON AS
Daglig leder: May Kvamme Larsen
Revisor: HålogalanclRevisjon Harstad AS
Stiftet: 28.022006 (etter omdannelse fra enkeltmannsforetak)
Eiere: Hilde Arild og Willy Gunnar Larsen
Orgnr: 989 629 182
PB 147, 9189 SKJERVØY
Bankkonto: 4787.07.00357

Bakgrunn
Witon AS har i dag 4,5 årsverk og driver storkiosk med post i butikk (PIB). Selskapet har drevet med
P1B siden Posten Norge la ned sin virksomhet på Skjervøy i 2001.
Da Mix-kjeden ikke nådde opp med sine anbud med Posten Norge vil P1B ikke lengre være en del av
selskapets sortiment. På Skjervøy innebærer dette at Coop-Prix vil overta P113fra og med juli 2011.
Nedleggelse av posten vil få store ringvirkninger for Witon AS, og med dagens drift uten P113vil
ledelsen måtte kutte 1,5 årsverk. Alle faste ansatte er i per i dag kvinner.

Omorganisering av drift
Da selskapet mister en av sine viktigste inntektskiIder ønsker ledelsen i Witon AS å reorganisere
driften av selskapet. Det arealet som vil være ledig etter at P113flytter ut vil selskapet nå bruke til å
kunne øke sortimentet av ferskvarer. Dette vil være ferskvarer som dagligvaren og heller ikke andre
har tilbydd skjervøyværringer. Ferskvare sortimentet vil blant annet bestå av en utvidet baguettbar,
salatdisk, isbar, burgermeny, fersk hvetebakst og det som natturlig hører til dette.
Denne avdelingen er resurskrevende da det meste av maten kommer som halvfabrikat og de ansatte
lager maten før den selges. Dette vil bidra til at selskapet kan beholde den bemanningen de har i dag.
Det vil jobbes med dette parallelt med at PlB legges ned. Slik at selskapet har på plass det nye
konseptet rett etter fellesferien.

14-5
INNTEKTSPOTENSIAL

Det er vanskelig å si eksakt hva selskapet kan komme til å øke omsetningen med ved at selskapet
endrer på konseptet. Erfaringer fra Mix-kjeden er at det er relativt stor bruttofortjeneste på denne type
varer i forhold til tradisjonelle kioskvarer. Det selskapet håper på er at man skal bli den foretrukne
leverandør på Skjervøy av Take-Away lunsj.

KOSTNADER VED UTVIDELSE AV SORTIMENT
KOSTNADER

Ny disk
High Speed ovn. (Armana)
Kjøledisk
Fryse/kjølebenk
Montering/ombygging. (uten eget arbeid)
Opplæring personell
Milkshake maskin
Selybetjent salatdisk
TOTALKOSTNAD

kr 24 848
kr 24 900
kr 26 900
kr 45 000
kr 23 500
kr 15 000
kr 14 900
kr 39 500
kr 214 548

FINANSIERING

Egne rniddler/bank
Tilskudd Mix-Kjeden
Tilsudd omstilling og utviklingsfondet

kr 119 548
kr 20 000
kr 75 000

TOTAL FINANSIERING

kr 214 548

Vil med dette søke om kr. 75,000,- i tilskudd for å kunne opprettholde dagens sysselsetning og
videreutvikle selskapet videre.
For eventuelle kommentarer eller spørsmål kan Hilde Arild kontaktes på tlf 48 13 70 69

Med Vennlig Hilsen
For Wi on 4.S

Vidar Brox-Antonsen
Vedlegg: Årsregnskap for 2010
Skatteattest for selskapet vil bli ettersendt.

Skjervøy kommune
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Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

18.04.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om støtte til kompetanseheving - Lauksletta Overnatting ANS
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2010.
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Lauksletta Overnatting v/ Elin Johannessen innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til
kompetanseheving.
2. Midlene utbetales ved dokumentasjon på oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Elin Johannessen skal gjennom Lauksletta Overnatting ANS delta i DIT Kvinnovasjon.
Deltakelsen skal bedriften bruke som et forprosjekt for å omstille bedriften da de er sårbare i

enkelte sesonger (høst og vinter). Derfor skal de gjennom DIT Kvinnovasjon jobbe videre med å
se på andre markeder og muligheter som passer konseptet til bedriften.
På bakgrunn av dette søkes det støtte til reise- og overnattingsutgifter tilknyttet samlingene i
DIT Kvinnovasjon, kurs i prosjektledelse og styrearbeid, og kompensasjon for å leie inn ekstra
hjelp når kursene gjennomføres.
Lauksletta Overnatting søker om kr. 40.000,- til dekning av reise, overnatting, kursing og innleie
av ekstra hjelp. De totale kostnadene er beregnet til kr. 53.500,-.
5 samlinger DIT Kvinnovasjon inkl. reise og overnatting
Kurs prosjektledelse inkl. reise og overnatting
Kurs styrearbeid inkl. reise og overnatting
Innleie ekstra hjelp ved fravær
Totalt

kr. 13.500,kr. 13.500,kr. 13.500,kr. 13.000,kr. 53.500,-

Årsregnskapet 2010 viser:
Underskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosent

kr. 85.707,kr. 939.828,35 (kr. 327.325,-)

I N-sak 007/06 fikk Lauksletta overnatting kr. 40.000,- i tilskudd til opplevelsesprosjekt.
Vurdering
Det er positivt at reiselivsbedriften Lauksletta Overnatting ønsker å prioritere kompetanseheving
i egen bedrift.
Kvinnovasjon skal øke ambisjonsnivået blant kvinner som starter egne bedrifter. Gjennom
nettverksbygging, mentorordninger, kompetanseheving, profilering og en felles portal ønsker
næringshagene å gi gründerspirer guts til å gå ut i verden og være tøffe, nyskapende
gründerkvinner og bedriftsledere.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til tiltaket.

Til
Skjervøykommune
Omstillingsprosjektet
Wleder Silja Karlsen
9180 SKJERVØY

S knad om støtte til kom etansehevin .

Vi ønsker å søke om støtte i forbindelse med vår bedrifts deltakelse i DIT Kvinnovasjon.
Vi ønsker å bruke deltakeisen i DIT som et forprosjekt i et "omstillingsprosjekt" for vår bedrift.
Vi ser etter 8 år at vi er for sårbare i enkelte sesonger (høst og vinter).
Vi ønsker også å jobbe mer med å øke kompetansen generelt i bedriften.

Vår plan er å jobbe videre etter DIT prosjektet med å se på andre markeder og muligheter som
passer med vårt konsept.

Det vi søkerstøtte til er:
Reiseutgifter og overnatting i forbindelse med DIT kvinnovasjons samlinger.
Totalt 5 samlinger fordelt på 1 år
Det vi søker støtte til er
5 samlinger DIT kommende år, utgifter pr samling ca kr 1200,- pr. gang i reiseutgifter og kr 1500,- i
overnatting pr. samling.
Det blir kr. 6000,- i reiseutgifter og kr. 7500,- i overnatting.

Støtte til kursing i prosjektledelse og styrearbeid. Dette er kurs som Innovasjon Norge arrangerer.
Kurs i prosjekt ledelse inkludert transport og overnatting. 3 dagers kurs
Det blir ca kr. 6000,- i reiseutgifter og kr. 7500,- i overnatting.

Kurs i styrearbeid inkludert transport og overnatting 2 dagers kurs.
Det blir ca kr. 6000,- i reiseutgifter og kr. 7500,- i overnatting.

Da det krever fravær fra jobb og transport og overnatting, er dette ikke blitt prioritert pr i dag.
Derfor søker vi om kr. 13000,- for å leie inn ekstra hjelp.
Vi tillater oss derfor å søke om ca kr. 40 000,-

9194 Lauksletta den 19.mars 2011

Med hilsen
Lauksletta overnatting ANS
V/ Elin Johannessen

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -42

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

18.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd og lån til lokal vannforsyning og etablering av mobilt
bredbånd -Angells Guesthouse
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Søknaden til Innovasjon Norge.
Skatteattest.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Angells Guesthouse v/ Kåre Angell avslås.
Avslagsbegrunnelse: Tiltaket prioriteres ikke med midler fra det kommunale
utviklingsfondet.
2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Angells Guesthouse er etablert i mars 2009 ved Kåre Angell. Hensikten med selskapet er å drive
utleie av hus og båter, hovedsakelig rettet mot sportsfiskere. Angell har inngått avtale med Din
Tur om utviklingsarbeid og markedsføring/salg.
Angell har fått muntlig tilbakemelding fra Innovasjon Norge om at alt som har med
infrastrukturtiltak å gjøre i hans søknad (vannforsyning og internett), vil de ikke bidra med
finansiering til. På bakgrunn av dette søker Angell Skjervøy kommune om maksimalt tilskudd/
lån til lokal vannforsyning og bedre internettforbindelse.

Angell søker om maksimalt tilskudd/ lån (dvs. kr. 75.000,-) til etablering av ny lokal
vannforsyning til utleieboligene. De totale kostnadene er beregnet til kr. 660.000,-.
Angell søker også om maksimalt tilskudd/ lån (dvs. kr. 50.000,-) til etablering av bedre
internettforbindelse til utleieboligene. De totale kostnadene er beregnet til kr. 100.000,-.
Vurdering
Saksbehandler vurderer reiselivsprosjektet som seriøst. At selskapet har inngått avtaler med Din
Tur sikrer utviklingen av tilbudet, markedsføringen og salget, og på den måten sikres driften av
anlegget.
I Strategisk næringsplan 2009-2012 er et av de strategiske grepene under reiseliv å satse på
turisme på Arnøy og Kågen.
På den andre siden er ikke denne typen infrastrukturtiltak sentrale prioriteringer for tilskudd/ lån
fra utviklingsfondet.
Når det gjelder internettforbindelsen jobbes det nå med et alternativ for Akkarvik. Akkarvik
mangler bredbånd og en eventuell etablering av reiselivsbedrift her vil kreve mer stabilt mobilt
bredbånd enn det som eksisterer i dag. Dette er en sak administrasjonen jobber med. Det er
mulig utbyggingen til Nikkeby bør jobbes med i samme sak.
Saksbehandler anbefaler på bakgrunn av dette at søknaden avslås.

Angells Guesthouseved KåreAngell, Solåsen5, 7777 N. Statland , dato 24.02.2011

Skjervøy kommune
Ordfører RoyWaage
P.B. 145-G
9189 SKJERVØY
Vedr rende:Tilskuddo lån
Jeg etablerte Angells Guesthousefor en stund siden og har de tre siste årene bygget om
fjøsen til fritidsbolige. I denne forbindelse visestil vedlegg 1 - søknad til Inovasjon Norge,
Tromsø, angåendedet siste byggetrinnet før åpningen.Åpningen ble i fjord høst i samsvar
med Din Tur as fastsatt til 01.06.11.
Fra Inovasjon Norge har jeg fått muntlig beskjedom at alt som har med infrastruktur
(vannforsyning og internettforbindelse) må fjernes fra vår søknad og at dette ikke kan gis
tilskudd eller finansiering på.
I denne forbindelse søkespå maksimum tilskudd og lån for å kunne komme i gang dette året
for:
1. Lokalvannfors nin . se investerin soversiktvedle

2

Det er planlagt etablert et eget vassverksom på sikt er tenkt utskilt som egen enhet for
kommende fritidsbebyggelse. Denne våren var planlagt til uttesting av to lokale vannkilder
for å sikre oppstarten av Angells Guesthouse. Kostnadenemed graving, brønner og
ledninger ligger i den trasen som er riktig så fremst vi måtte gå helt til Storelv. PåStorelv har
vi kontrakt med grunneier om å kunne hente rikelig med vann. Kostnadenefor dette i
henhold til søknadentil Inovasjon Norge var på kr 660.000 - ex. Mva.
2. EDB—etablerin . se investerin soversiktvedle

2

Jeg har privat gjennom noen år benyttet mobilt bredbånd. For å kunne få en raskere
tilknytning er det ført samtaler med 3 Net as som kan tilby en egen radiolinje direkte fra
deres sentral og til oss. Dette vil gi samme hastighet som de har på Laukslettapå Arnøy. I vår
søknad til Inovasjon Norge var dette kalkulert til kr 100.000 - ex. Mva.
Vi imøteser Deresbetraktninger om ovennevnte faller innunder Utviklingsfondetsformål.
Med hilsen

Vedlegg: Kopi søknad Inovasjon Norge, Tromsø

00 - INVESTERINGSOVERSIKT
ANGELLSGUESTHOUSEHAMNNES 9193 NIKKEBY

TOTALT

kr 2.600.000 -

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -39

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

18.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd -Skjervøydagan 2011
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2010.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Skjervøydagan 2011 innvilges et tilskudd på kr. 60.000,-.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Varehuset Skjervøy har arrangert Skjervøy Møbler i 20 % stilling for bl.a. å koordinere
Skjervøydagan 2011. Skjervøydagan er under planlegging. Det er satt ned en komité som skal
jobbe sammen med Skjervøy Møbler, Silja Karlsen representerer kommunen i komiteen. Se for
øvrig søknaden for mer informasjon.

Årets arrangement skal skape mer aktivitet i Værret og rundt om på øya enn tidligere. Det
jobbes for å få til en bedre familieprofil på arrangementet. Dette innebærer et aktivitetsprogram
som i større grad skal rettes mot barn og unge.
Skjervøydagan 2011 har søkt om et tilskudd på kr. 75.000,-. De totale kostnadene ved
arrangementet er beregnet til kr. 566.680,-.
Skjervøydagan 2010 fikk i N-sak 5/10 innvilget et tilskudd på kr. 60.000,-. Næringsutvalget
gjorde da vedtak om at Skjervøydagan skal gi arrangementstilbud til barn og unge.
Vurdering
Skjervøydagan er et tiltak som gjennom aktiviteter i sentrum øker trivselen og fører til økt
omsetning for næringslivet. Tiltaket fremmer Skjervøy som et handelssted. Kultur og service
bidrar til en totalopplevelse som ofte gir gjenbesøk.
Skjervøydagan er et tiltak som er prioritert i Strategisk næringsplan 2009-2012.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 60.000,- til Skjervøydagan 2011.

16/05 2011 13:34 FAX 004777760998
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Skjervøydagan2011
P.B.215
9189 SKJERVØY

001/003

5. Mai 2011

Skjervøykommune
P.B.145-G
9189 SKJERVØY
SØKNADTILSKUDDFRAUTVIKLINGSFONDET
—SKJERVØYDAGAN
2011

Skjervøydagan'11"11er under planlegging.Varehusethar for årets arrangementengasjert Skjervf,A,y
møbler til å
koordinere arrangementet. I tillegg er det oppnevnt en komite Somskaljobbe samme med SkjervøyMøbler for
å få et best mulig arrangement. Komiteenbestår av:
Arnt HugoSørensen
Ann KristinTyldum
KristianKristiansen
Silja Karlsen
Somi fjor vil komiteen organiseresegved hjelp av egne arbeidsgrupper,men det aller meste av koordineringen
vil bli foretatt av skjervøymøbler. Det vil bli inngått samarbeidsavtalermed ulike lag og foreninger i forbindelse
med "dagan".
Vi jobber med at årets arrangementskal skapeenda mer aktiviteter i "værre" og rundt om på øyaenn
tidligere. Vi ønsker bl.a å skapeen enda mer familleprofil på "dagan", og mener at årets programkommer til å
skapemer liv og røre i sentrum enn det vi noen gangerhar klart tidligere. Vi legger opp til et allsidig
aktivitetsprogram som rettes segførst og fremst mot barn og unge. De aller viktigste aktivitetene vil skje i
sentrum. Som tidligere vil det ogsåi år bli festarrangementeri et telt i sentrum. Her vii det bli båderevy og
musikk.
2011 er ogsåvalgår, og det skal i den forbinde1sevære en politikerduell Onsdag29/6, enten i teltet eller på
hotellet.
Vi har ogsåtatt initiativ til å få en næringslivsdagi forbindelse med "dagan". Temafor en slik dager imidlertid
ikke klart, men vi ser for oss noe som er viktig for Skjervøysamfunnet.
Skjervøydagan2011 tillater seg å søkedet kommunaleutviklingsfondeti Skjervøykommune om støtte på kr.
75.000,1forhold tilmsøknadenvil vi henlede oppmerksomhetenpå alle aktivitetene som det er vanskeligå skaffe
inntekter på.
Vi jobber også mot en del andre for å få til sponsing,men i skrivendestund er det ingen slike avtalersom er
avklart
Vi håper på positiv støtte, og stiller gjerne opp for å innformere om arrangementet!
Med ilsen

Kurt Michalsen.
Vedlegg:budsjett Skjervøydagan2011
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Skjerverydagan: programmet for årets daga tar form

Program

Bildegalleri

Turistinfo

Skjerveydagan

Kontakt

programmetforketsdagatarfann

die

Program 2011
påmetging ror gumilere

Page 1 of 1

etterhvertsom bitene feller på plass vil vi oppdateredennesiden. For spørsmål,te gjerne kontekt
2011-05-03Veaar Balloverre

KONTAKTINFO
Skjervøydagan
Postboks215
9189 SKJERVØY

Arkiv

Sak

Onadag29juni;
11-18.00Eliasbåteneåpen for de minste. Redningaskøtyaer åpenfor de som vil se. Sted; havne ved
Fyrlykta(husettil båtforeninga)
21.00-01.00Apent telt med politikerdebettog trubedur.Fri inngang.
Torsdag30.juni;
09-18 Butikkeneåpen (noen butikkeråpner klokken 10)
11-18.00Eliesbåteneåpen for de minate. Redningsskøytaer åpen for de som vil se.
16.00Apner for utsiiller i sentrum
17.00 Sykkelløp.Stert ved Nemachoen.3 ulke løyper,Arr. Skjervey skeyteog sykketklubb
18.00 Olabilløp,Alderegrensemeks 16 år. gratis påmeldlng
20.00-01.00Apent telf, med mwen Arna Franksdagbokmed Frark Ame fra HonnIngsvågrevyen.
Musikketterravyen, Hekt&Stekt.inngeng250,-

Telefon
92049595/41553453
Fax 77760998
e-post:
k'erv

an

eil.co

Fredag1.juli;
09(10)t4
S lt,-)ek V6 't
Nes&igslivadagI kultuenusetArrangør Lerøy Aurore
11-18.00Aktiv eventa(sjekkwww.ektiveventano)Apner lekeparkentil sjøs og til lands. Hoppeslottenepå
land åpentIii 20.0 degpasskr 150,2dagerskr 2CO.Kan ikke kjøpe enkeltbillatler.
16.00-17.00
3,2km ktype, fra ene moloentil den andre.Apentfor alle, enten man vil løpe
eller gå. Deltakemvgift30,- Arranger; Crazy RunnIngTeachers
17.00-Farnilieshawi sentrummed diverse underholdning
20.00.02.00teltet åpner. Musrskved Too Fer Gona og URO. Inn&ng 300.Lørdag
10- Butikkeneåpner
Utstillereåpner
11-18Apen lekepark
12.00DukkevognparadeI sentrum,gratis påmelding
FamitieshowI sentrum
Flaskepost
20.00 teltel åpner.Muskk vad Dag Ingebrigtsen,Morristownog Hekt&StektInngang300,Søndag3.juli;
Tur til Kegtind.Arranger fysak.

en venri
Skrivut
Copyrigh1102011 Skjenøydagan
Powered by CustomPublish AS

htm://www.skiervoydagan.no/programmet-for-aarets-daga-tar-form.4916242-105540.... 16.05.2011
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Budsjett Skjervøydagan 2011
Utgifter
Musikk

Inntekter
Antall

Pris

Billetter pris

Utgifter
kveldsarr.

kr 261 200,00

Totalt

kr 261 200,00

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

stk

400

300

kr 120 000,00

250

150

kr 37 500,00

kr 0,00

kr 0,00
FAMILIESHOW FREDAG
Høgt og støgt
lokale talenter
lyd
TOTALT

kr 4 000,00
kr 4 000,00
kr 6 000,00
kr 14 000,00

FAMIL1ESHOW LØRDAG
Morristown
lokale talenter
lyd

kr 4 000,00
kr 4 000,00
kr 6 000,00
kr 5 000,00
kr 19 000,00
kr 51 000,00
kr 12 000,00

div premier
TOTALT
LEKEPARK
ELIASBÅTENE
Annet
Telefonutgifter

kr 2 000,00

Markedsføring
Tonoavgift

kr 40 000,00
kr 20 000,00
kr 25 000,00
kr 10 000,00
kr 12 480,00
kr 75 000,00
kr 25 000,00

Renovasjon
Regnskap
Politi
Scene/telt
Div kostnader
Totalt
Totalt

2

6240

kr 209 480,00
kr 566 680,00

Hovedsamarbeidspartnere 2010
Skjervøy kommune

kr 75 000,00

Fremtid i Nord
Lerøy
Råfisklaget

Totalt
Totalt

kr 75 000,00
kr 495 000,00

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -16

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

14.04.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om støtte til høstdager i Maursund v/ Karin Nyvoll
Vedlegg:
Søknaden.
Rådmannens innstilling
1. Arrangementet Høstdager i Maursund v/ Karin Nyvoll innvilges et tilskudd på
kr. 15.000,-.
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
Karin Nyvoll, Grete A. Kvaal, Grete Trætten og Karen A. Logje Gaup har tatt initiativ til å
arrangere ”Høstdager i Maursund” 2. og 3. sept. 2011. Hensikten er å lage en møteplass med
aktiv deltakelse for gammel og ung, for på den måten å utveksle erfaring og kunnskap for å
motvirke fremmedgjøring.
Det søkes om kr. 15.000,- til gjennomføring av ”Høstdager i Maursund” 2 og 3. sept. 2011. De
totale kostnadene er på kr. 154.000,-.
I N-sak 8/09 ble det innvilget kr. 5.000,- til Maursunddagene.
Vurdering
Det er positivt at initiativtakerne ønsker å formidle kulturhistorie og i reiselivssammenheng er
tiltaket interessant. Arrangørene må markedsføre Høstdagene i Maursund inn mot
reiselivsnæringen og handelsstanden.

Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 15.000,- til tiltaket.

Høstdager i Maursund
v/ Karin Nyvoll
Maursund
9180 Skj ervøy

23. februar 2011

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Søknad om støtte til høstdager i Maursund, 2. og 3. september 2011

Vi søker om kr 15 000 i støtte til gjennomføring av "Høstdager i Maursund"
Initiativtaker er Karin Nyvoll, født og oppvokst på Maursund gård, Grete Andrea Kvaal,
kunstner og fotograf og med lang tilknytning til Maursund, Grete Trætten, oppvokst med nære
familiebånd til gården og Karen Anna Logje Gaup reindriftsutøver med flyttevei i Maursund.
Vi samarbeider med Nord-Troms Museum og frivillige.
Karin Nyvoll har ansvar for gjennomføring og Grete Trætten for økonomi.
Vi viser til vedlagte prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, program og budsjett.
Vi håper på positiv behandling av vår søknad.

Med vennlig hilsen

//(M•i'vV
Karin NyvoYl
for høstdager i Maursund

PROSJEKTBESKRIVELSE

Høstdager i Maursund 2. og 3. september 2011
Bruk av naturresurser før og nå.
Levesett langs kysten i tidligere tider - overføring av kunnskap.
Samenes bruk av området - gjensidig nytte av hverandre.
Gjøre flyttsamekulturen kjent for dem som vokser opp i dag.

Maursund gård
Høstdagene er lagt rundt Maursund gård, en gang et knutepunkt på kysten i Nord-Troms. Her
var aktiviteter tilknyttet sjøen, anløp av lokal- og melkebåter, fiskemottak, handel, post og
telefon. Gårdsbruket var en viktig del av livet. Her var og flyttevei for rein, og samene har
fortsatt sine sommerboplasser på eiendommen Samene og folket i Maursund har en
"verdefunksjon" med gjensidig nytte av hverandre.

Hensikt med dagene
Dagene skal være en møteplass med mulighet for aktiv deltakelse for gammel og ung. Ved
utveksling av erfaring og kunnskap vil en kunne motvirke fremmedgjøring. Eldre bosatt i
området og samene med sommerboplass ved kysten formidler og deler sin kunnskap fra
kulturer som er i sterk endring.

Innhold
Vi ønsker å føre mennesker sammen i ulike aktiviteter som kurs, demonstrasjoner, foredrag
og hygge. Dette vil være knyttet opp mot kystkulturen og samisk høstarbeid. Høsten som tid
for å ta inn det som kunne brukes gjennom en lang vinter, og gleden over å høste det en finner
i naturen bør utvikles tidligst mulig.

Kurs:
Samisk duoddji (handarbeid ): Søm av kaffepose, tinntrådsbroderi og søm av skinnfell.
Demonstrasjon med mulighet for å delta, for barn, unge og voksne.
Sylting, safting, sikker sopp, roing, kjerne smør, spinne garn, fiske og seiling med
nordlandsbåter, bøte, binde kavelhuer, kaste lasso.

Foredrag og demonstrasjon av gamle båttyper, og om det tradisjonsrike arbeidet i forbindelse
med høsten. Her legger vi inn omvisning påslaktplass og i reingjerdet som er samlingsplass
før"flåtingen"( svømming) over Maursundet skjer.

Naustkonsert med Boknakaran.

Høstdager i Maursund
v/ Karin Nyvoll
Maursund
9180 Skj ervøy

Framdriftsplan - Høstdager i Maursund, 2. og 3. september 2011

Januar —planlegging, idemyldring
Februar —søke aktivitetsstøtte
Mars/april —kontakte frivillige og kursledere
Mai/juni —detaljert program
Juli/august- markedsføring
September - gjennomføring

Planlegging foregår fortløpende

Program høstdager i Maursund, 2.og 3. september 2011

Fredag, 2. september

Åpning av høstdagene
Foredrag om gamle båttyper
Skinnfellkurs
Naustkonsert med Boknakaran
Samling i fjæra/lavvu

Lørdag, 3. september

Skinnfellkurs fortsetter
Kurs: tinntrådbroderi, søm av kaffepose, sopp
Aktiviteter: ridning, lassokasting, roing og seiling, leker fra gamle dager
Demonstrasjon og deltakelse:
Kjerne smør
Karde og spinne garn
Bøte fiskegarn
Binde kavelhue
Smaksprøver av sopp og bær
Tur til Rebekkasfryd
Høstarbeid med rein
Omvisning i reingjerdet og på slakteplassen
Avslutning:
"Vente på lokalen" —historier og anekdoter fra Maursund
Kafeen er åpen begge dager og serverer tradisjonsmat som produkter av bær, pannekaker av
reinblod, reinbuljong m.m..

UTGIFTER:
Medarbeidere
Administrasjon
Markedsføring
Konsert
Driftsutgifter

kr 34 000,00
kr 50 000,00
kr 5 000,00
kr 30 000,00
kr 35 000,00
kr 154 000,00

FINANSIERINGSPLAN:
Inngangspenger
Skjervøy kommune
Sametinget
Norsk kulturråd
Eget arbeid
Kafe

kr 16 000,00
kr 15 000,00
kr 45 000,00
kr 30 000,00
kr 28 000,00
kr 20 000,00
kr 154 000,00

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -25

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.04.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til oppgradering av fiskefartøy -Thor Helge Mikkelsen
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2010.
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Thor Helge Mikkelsen om støtte til utgifter ved motorbytte avslås.
Avslagsbegrunnelse: Tiltaket er ikke prioritert i forhold til det kommunale
utviklingsfondets formål.
2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Thor Helge Mikkelsen vil oppgradere sitt fiskefartøy med større motor og nytt gir. Fartøyet er et
av få med silderettigheter på denne størrelsen, i kommunen. Fartøyet har for liten motor og
hydraulikkapasitet utfra behovet for mer utstyr.
Mikkelsen søker tilskudd på kr. 75.000,- til investeringen. Det totale kapitalbehovet ved
investeringen er kr. 445.000,-.

Årsregnskapet for 2010 viser:
Overskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosenten

kr. 412.077,kr. 729.958,94 % (kr. 688.487,-)

Vurdering
At Mikkelsen er et av få fartøy, på denne størrelsen, med silderettigheter i kommunen er
positivt.
Saksbehandler kan likevel ikke se at omsøkte prosjekt ligger innenfor type prosjekter som
prioriteres med midler fra det kommunale utviklingsfondet (utviklingsprosjekter,
samarbeidsprosjekter, tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom). Tidligere søknader om
midler til bytte/ vedlikehold av motorer er avslått av samme begrunnelse.
Saksbehandler anbefaler at søknaden avslås.

H. Solheim

a.s.

AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR
ØKONOMISERVICE

Skjervøy Kommune
Næringsfondstyret
Boks 145

9189 SKJERVØY

9189 SKJERVØY

08.04.2011.

THOR HELGE MIKKELSEN, SEV. STEFFENSENSVEI 55, 9180 SKJERVØY
SØKNAD TIL UTVIKLINGSFONDET —TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV
FISKEFARTØY
KR. 75.000,-.

Thor Heige Mikkeisen 260157. vil oppgradere sitt fiskefartøy Thina Irene med større motor
og nytt gear med større hydraulikkapasitet samt vridbart propelleranlegg og sidepropeller
samt ny dieseltank. Fartøyet, som er ett av få om ikke det eneste med silderettighet i denne
størrelse i kommunen, har for liten motor og for liten hydraulikkapasitet da det etter hvert er
mer og mer utstyr om bord som trenger større motorkraft og hydraulikkkraft.
I dag med nothaleranlegg, garnhaler, garngreier osv, er behovet for større kraft økende og
eksisterende motoranlegg har for dårlig kapasitet.
Videre er vridbar propelleranlegg og sidepropeller blitt avgjørende for optimal utnyttelse av
notsildefiske.
Han tillater seg derfor med dette å søke Skjervøy Kommunes utviklingsfond om tilskudd til
investeringen stort kr. 75.000,-.
Mikkelsen har i alle voksne år drevet fiske, så vel som mannskap med andre som driver av
eget fartøy i enkeltpersonsforetak. Initiativtakeren ønsker derfor å foreta disse investeringene
for å sikre sin framtid i fiskerinæringa.
Selskapet:
- Enkeltpersonsforetak 969 718 642 Thor Helge Mikkelsen
Regnskapsfører: H. Solheim AS
Vedlagt Følger:

Skatteattest
Investerings/fmansieringsplan/budsjett
Regnskap 2010
Utskrift fartøyregisteret

Md,1xilsen1i
f94- hor T el e MikkeIsen
adall 01 e

N•A•R•F
NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERS FORENING

THOR HELGE MIKKELSEN
SEV. STEFFENSENSVEI 55, 9180 SKJERVØY
Investeringsramme
Dieseltank
Motor
Gear m/hydraulikkanlegg
Propelleranlegg
Montering, tilpassing
Sum kapitalbehov

kr.
kr.
kr.
kr.
kr
kr.

40.000,125.000,100.000,80.000,100.000 445.000 -

Finansiering
Kommunalt næringsfond
Lån
Egenkapital
Sum finansiering

kr.
kr.
kr.
kr.

75.000,100.000,270.000 445.000 -

Fartøyet:
35 fots fiskefartøy fra 1986. Motor fra 1986. Fartøyet framstår som svært godt. Er forlenget
(2008 for vel kr. 400.000,-) og oppgradert og ombygget etter de senere behov. Rettigheter for
torsk, hyse, sei og sild, hjemmelslengde 10-11 m. Fartøyet er rigget for garn og notfiske. Har
ikke drevet sildefiske de siste år men regner med å ta opp dette fisket fra i år. Sildefiske drives
som oftest i samfiske med annet litt større fartøy.
Regnskapstall (hele 1.000)
Driftsinnt:
Driftsresultat (herunder eierlønn)
Egenkapital
Budsjett
Torsk
33 t
x 15,Sei
15 t
x 9,Uer, brosme, breiflabb mv.
Sild.
Sum inntekter
Div avgifter salgslag mv.
Kostnader lag (mat, bunkers, mv.)
Lott mannskap(sildefiske + litt ved garn)
Kostnader redskaper
Kostnader fartøy/utstyr
Adm. tlf. regnskap
Forsikring fartøy og bruk
Diverse
Avskrivninger
Driftsresultat
Renter
RESULTAT (herunder eierlønn)

2010
763
412
688

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

55.000,120.000,100.000,70.000,120.000,30.000,40.000,50.000,45.000 -

2009
628
167
470

2008
788
419
538

kr.
kr.
kr.
kr.
kr

495.000,135.000,150.000,300.000 1.080.000,-

kr
kr
kr.
kr.

630.000 450.000,5445.000 -
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Søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i
Nord-Troms, del II -Nord-Troms Museum (NTRM)
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Ingen.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Nord-Troms Museum og nevnte forfattere innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til
utgivelsen av omsøkte prosjekt.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på oppstart av prosjektet.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
NTRM i samarbeid med forfatterne Nils Alm, Bjørn-Petter Finstad, Ketil Zachariassen og Ola
Flåten søker om kr. 20.000,- i støtte til bokutgivelse av del II om rekefiskets og rekeindustriens
historie i Nord-Troms.

Perspektivet i del II vil være på oppbyggingen av en moderne rekeindustri i regionen, med fokus
på Nord-Troms regionen som et av landets viktigste områder for industriell rekeproduksjon
inntil nedbygging og avvikling av denne industrien. Rekeflåtens utvikling vil også bli belyst.
Boka får tittelen Vekst, storhetstid og nedbygging.
Nord-Troms Museum søker om et tilskudd på kr. 20.000,- til tiltaket. De totale kostnadene ved
opplag på 1.000 bøker er beregnet til kr. 330.000,-.
I N-sak 17/09 fikk Nord-Troms Museum tildelt kr. 20.000,- til utgivelse av del I: Entusiasme,
fremtidstro og vekst.
Vurdering
Bokprosjektet vil gi kunnskaper om rekeindustrien og –fisket fra vår region. Dette er kunnskap
som vil kunne benyttes i ulike sammenhenger bl.a. undervisning, reiselivssammenheng og
lignende.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til tiltaket.

Nord-Troms Museum
KVÆNANGEN . NORDREISA . SKJERVØY . KAFJORD . STORFJORD . LYNGEN

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Deres ref.

Vår ref.

Dato. 17.02.2011

Søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord
Troms, del II

Nord-Troms Museum søker med dette Skjervøy kommune om kr 20.000,- i støtte til
bokutgivelse av del II om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord Troms.
Som kjent ga Nord-Troms Museum i 2009 ut en bok om rekefisket i Nord-Troms, skrevet av
Nils Alm, med tittel Entusiasme, framtidstro og vekst. Del 2 som omhandler perioden fra ca.
1975 og fram til portene ble stengt på Uniprawns på Skjervøy var planlagt utgitt i 2010, men
har av forskjellige grurmer blitt utsatt. Men nå er vi i gang igjen med arbeidet, og utgivelsen
av del 2 blir høsten 2011. Boka får tittelen Vekst, storhetstid og nedbygging, med undertittel:
Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms fra ca. 1975 til 2008. Perspektivet i del 2 vil være på
oppbyggingen av en moderne rekeindustri i regionen, med introduksjon av pillemaskiner til
erstatning for håndpilling, med et fokus på Nord-Troms-regionen som et av landets viktigste
områder for industriell rekeproduksjon, og fram til nedbyggingen og avviklingen av denne
industrien mot slutten av perioden. Rekefiskeflåtens utvikling vil også bli belyst.
Boka vil ha omtrent samme lengde og format som del 1, med vekt på populær formidling,
rammetekster og bilder. Boka vil i all hovedsak bli ført i pennen av Bjørn-Petter Finstad og
Nils Alm, men i tillegg til kapitlene som Finstad og Alm har ansvar for, vil historiker Ketil
Zachariassen bidra med et introduksjonskapittel om regionen Nord-Troms, og professor Ola
Flåten skal skrive et kapittel med et globalt blikk på reker (se vedlegg).
Nord-Troms Museum tror denne bokutgivelsen kan få interessante lokale ringvirkninger blant
annet ved at aktuelle bilder fra museets bildesamling vil bli brukt, at den fiskerihistoriske
profilen til museet kan styrkes og at fiskerihistoriske utstillinger kan lages i tilknytning til
bokutgivelsen.
Boka vil bli på rundt 200 sider med mange illustrasjoner og bilder, og den skal tykkes med
god kvalitet. Vi tror og håper at boka kan brukes som ei spennende gavebok av berørte

El Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN
Email: ntrm(&,ntrm.no URL: http://ntrm.no/

WTe1efon: 97 55 83 30 ITe1efaks: 77 76 41 36

fiworb
-Zront4Ithwum
kommuner, bedrifter og organisasjoner. I tillegg er det en målsetning at boka skal kunne
brukes i undervisningssammenheng.
I avtalen mellom NTRM og forfatterne er det avklart at et eventuelt overskudd av utgivelsen
skal avsettes til et fond for videre satsing på fiskerihistoriske prosjekter og bøker fra Nord
Troms —regionen.
Vedlagt følger innholdsbeskrivelse med kapitteloversikt. Det tas forbehold om at endringer
kan bli gjort før endelig trykking. Vedlagt følger også et budsjettforslag basert på et tilbud fra
Lundblad Media AS som NTRM har samarbeidet med om tidligere bokutgivelser.
Vi håper dette er et interessant prosjekt som det er aktuelt for dere å gi støtte til.

Med vennlig hilsen

NinaEinevoll
Strøm
Direktør
Nord-Troms
Museum
Bjørklysvingen
13,
9152Sørkjosen
mob:97558334
nina@ntrm.no

Vedlegg:
Innholdsoversikt
Budsjettforslag

Bok om rekenæringen i Nord-Troms, del 2

Bjørn-Petter Finstad og Nils Alm (red.):

Vekst, storhetstid og avvikling —Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms ca.
1975-2008
Kapitteloversikt/disposisjon (ansv./forfatter)
1 Regionen Nord-Troms (Ketil Zachariassen)
2 Innledning (BPF)
3 Fra håndpilling til industri (BPF)
Rammetekster (NA)
4 Fra fjordfiske til arktisk havfiske (NA)
I dette kapitlet skal BPF bidra med i hvert fall en rammetekst —om forliset Einar Thomassen
fra Årviksand og mannskap hadde med Beverly Jane på rekefiske ved Svalbard
5 Forskning og teknologi (BPF)
I dette kapitlet skal det komme fram hva som ble gjort på rekeforskningsfronten, særlig det
som skjedde på Fiskeriforskning.
6 Konkurser og restrukturering (BPF)
Rekeindustrien i Nord-Troms blir big business (Uniprawns)
7 Nedgang i fjordrekefisket (NA)
Innføring av skillerist, bifangstene blir mindre, færre bein å stå på for fjordrekefiskerne
8 Rekeråstoff og marin bloteknologi (BPF)
9 Farvel til rekeindustrien i Nord-Troms (begge, evt. BPF)
Royal Greenland, portene stenger på Skjervøy. Awikling av rekeindustrien i regionen.
10 Etterord —Et globalt blikk på reka (Ola Flåten) —ca. 4-5 sider

Budsjett "Rekefiskeog rekeindustri i Nord-Troms,del II"
Utarbeidelsen av boken startet oktober 2010, og utgis 01. november 2011.
Utgangspunktet er et opplag på 1000 bøker.

Utgifter:
Diverse driftsutgifter
(Reiser, materiell, kopi, data, korrektur m.m.)

kr

Forfatterhonorar*

kr 100.000.-

Trykking (Lundblad grafiske)

kr 160.000.-

Reklame- distribus'on sal

kr

SUM

kr 330.000.-

40.000.-

30.00.-

Inntekter:
Salgsinntekter fra forlag (NTRM)

kr 200.000.-

Diverse tilskudd
Kommuner bedrifter institus'oner

kr 130.000.-

SUM

kr 330.000.-

* Forfatteren lar skriving og arbeidet med å hente stoff/bilder i utgangspunktet
være egenkapital. Om det skulle bli overskudd, får forfatteren godtgjørelse pr.
solgte bok i henhold til Norsk faglitterært forfatterlags satser.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -35

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

13.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om finansieringsbistand -Arnøy og Laukøyforbindelsen AS
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2010.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Arnøy og Laukøyforbindelsen AS innvilges et tilskudd på kr. 100.000,-.
2. Tiltaket 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
Selskapet Arnøy og Laukøyforbindelsen AS søker om midler til medfinansiering av arbeidet
med å påvirke til planlegging, vedtak om og utbygging av fast forbindelse til Arnøy og Laukøy.
I arbeidet skal beslutningstakere og planeleggere påvirkes. Selskapet skal ansette noen eller leie
inn bistand til arbeidet.
Deler av selskapets aksjekapital (kr. 350.000,-) skal gå med til planutredninger og skal dekke
1/3 av utredningskostnadene.

I N-sak 39/08 fikk selskapet innvilget kr. 70.000,- til arbeidet med fastlandsforbindelsen.
Vurdering
En fast forbindelse til Arnøy og Laukøy der fergeavløsningsmidler kan benyttes er et godt tiltak
for å binde disse øyene sammen, samt bidra til utvikling også her. Arnøy er kommunens
fiskerisenter og transport av råvarer og ferdigvarer til/ fra industrien gir store muligheter for
utvikling innen næringslivet på øya.
At det brukes midler til å jobbe fram et forprosjekt er viktig for å komme videre i prosessen
rundt etablering av fast forbindelse til Arnøy og Laukøy.
I Strategiske næringsplan er målet innen Infrastruktur at Skjervøy kommune skal kunne tilby en
infrastruktur som gjør det attraktivt å etablere nye arbeidsplasser i kommunen. Et av de
strategiske grepene er fastlandsforbindelse til Arnøy/ Laukøy.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til tiltaket.

Arnøy og Laukøyforbindelsen AS
Boks 113
9189 SKJERVØY

992 137 851
12.05.2011

Skjervøy Kommune
Utviklingsfondet
Boks 145
9189 SKJERVØY

SØKNAD OM FINANSIERINGSBISTAND FOR SELSKAPETS ARBEID

På vegne av selskapet tillater vi oss med dette å søke om medvirkning til finansiering av vårt
arbeid med å påvirke til planlegging, vedtak om og utbygging av fast forbindelse til Arnøy og
Laukøy.
Vårt arbeid vil bestå av påvirkning av beslutningstakere og planleggere slik at fast forbindelse
til Arnøy og Laukøy blir satt på kartet på en slik måte at den snarest mulig kan bli realisert.
Selskapet er stiftet 18.10.2007 med kr. 569.500,- i aksjekapital.
Størsteparten av selskapets aksjekapital går med til planutredninger der vi vil dekke 1/3 av
utredningskostnadene med kr. 350.000,- på vår andel.
Vårt arbeid med påvirkning av beslutningstakere vil foregå over lengre tid og vil medføre
betydelige kostnader. Selskapet ser for seg at en enten må ansette noen eller leie inn bistand
til dette arbeidet da det ikke er nok og heller ikke mulig at styret skal forestå hele dette
arbeidet.
Første steg nå er å få gjennomført en begrenset KVU (konseptvalgutredning). Neste steg er å
få dette prosjektet vurdert i forbindelse med del 2 av skredsikringa på Arnøya. Neste steg
deretter er rullering av Nasj onal trafikkplan i 2013.
Til dette mener styret at en må engasjere krefter utenfor styret slik at en kan drive nødvendig
påvirkning, samt samle og fremme all nødvendig argumentasjon.
Styret regner med at en må bruke betydelige midler til slikt arbeid og vi tillater oss å søke om
Deres medvirkning med
Kr. 100.000,Vi mener at en fastlandsforbindelse uten tvil vil være et særdeles positivt tiltak innen
infrastruktur for fiskerinæringa i kommunen. Dette så vel for transport av råvarer og
ferdigvarer til og fra industrien som for muligheten til arbeidskraftutveksling i kommunen. Vi
ber derfor om Deres medvirkning slik at fokus kan rettes fullt ut mot arbeidet for
fastlandsforbindelse.

Med hilsen
øy og Juyforbindelsen
a var o1neim

AS
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Deltakelse i friluftskartet GIS/Line og friluftsportalen
www.naturvandring.no
Vedlegg:
Forslag/ tilbud om deltakelse på naturvandring –friluftsportal på nett i Nord-Troms.
Saksdokumenter:
N-sak 022/08.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det innvilges inntil kr. 45.100,- til deltakelse i friluftsportalen www.naturvandring.no
(årlig), og friluftskartet med etableringskostnad (engangs) og vedlikeholdskostnad (årlig)
for kartløsningen.
2. Midlene disponeres av rådmannen og ordfører.
3. Årlige kostnader til drift og vedlikehold søkes innarbeidet i Budsjett- og økonomiplanen.
4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
I N-sak 022/08 ble det vedtatt:
1. Formannskapet støtter arbeidet med å utarbeide friluftskart for Skjervøy kommune.

2. Tiltaket søkes inn i økonomiplan.
I N-sak 22/08 ble det vedtatt at kostnadene på kr. 40.000,- til å utarbeide Friluftskart i Skjervøy
kommune oversendes prosjektstyret for Omstilling og utvikling. Prosjektstyret innvilget
kr. 40.000,- til arbeidet. Dette arbeidet var en del av det grunnleggende arbeidet.
Halti nasjonalparksenter AS og Nordreisa kommune har med bakgrunn i kartløsningen GIS line
Webinnsyn utviklet en hjemmeside som skal gi en god og kvalitetssikret informasjon over
friluftsliv og opplevelsesmuligheter i Nord-Troms: www.naturvandring.no
I arbeidet med tilrettelegging for reiselivsnæringen og fysisk aktivitet har Omstillings- og
utviklingsprosjektet sammen med FYSAK jobbet med merking og skilting av
turløyper/friluftsområder i Skjervøy kommune. Dette arbeidet har vært en forlengelse av
arbeidet idrettslederen presenterte i N-sak 022/08.
Tidligere idrettsleder har gått opp ca 10 turer med GPS. Det var deler av dette arbeidet
prosjektstyret bevilget midler til i 2008.
Etter gjennomgangen av friluftsområder i kommunen viser det seg at ytterligere 30 løyper/stier
kan gås opp med GPS. Omstillingsprosjektet har i sak 8-3/11 innvilget kr. 30.000,- til arbeidet
med å kartlegge disse løypene (gå opp med GPS, beskrive og fotografere). Dette arbeidet
administreres av Omstillingsprosjektet og FYSAK.
Omstillings- og utviklingsprosjektet har sammen med FYSAK gått gjennom materialet og har i
samarbeid med Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenter AS fått kvalitetssikret og lagt
ut 5 turer på www.naturvandring.no . Sammen med karttjenesten
http://tema.webatlas.no/nordtroms/turkart# utgjør løsningen en tidsriktig tjeneste for
informasjon om friluftsliv og rekreasjon i Nord-Troms. Brukerne får beskrivelser av turer og
turområder, detaljert løypeinformasjon, bilder og kart. I karttjenesten er også lagt inn spennende
og nyttige funksjoner som ”fly i 3D”, last ned GPS-logg, høydeprofiler mv. Se vedlagt
forslag/tilbud om deltakelse for mer informasjon.
Drift av løsning
Halti nasjonalparksenter AS eier domenet www.naturvandring.no og har til nå stått for
oppbygging og drift. I en driftsfase fremover er det nødvendig å gjøre følgende arbeid:
- teknisk drift
- innlegging av ny informasjon
- oppdatering tidligere innlagt informasjon (endre linker og lignende)
- informasjon om tjenesten til brukere og samarbeidspartnere
- kvalitetssikring av informasjon ifht sikkerhet, skred osv.
- administrering og koordinering
Det er helt nødvendig å ha en redaktør som har det formelle og praktiske ansvaret for denne
driften.
Kostnader drift www.naturvandring.no :
Webhotell, lisenser Custom Publish, SMS konto data/support
Honorar arlig/ % stilling for administrering/web-redaktør
Div/annet
SUM årlig kostnad samlet

kr. 22.000,kr. 65.000,kr. 3.000,kr. 90.000,-

Antall samarbeidspartnere vil avgjøre faktiske kostnader pr kommune. Partnere i dag i
www.naturvandring.no er Halti nasjonalparksenter og Nordreisa kommune.
Nordreisa kommune har til nå stått som prosjektledelse for etablering av kartløsningen. Dette
har også omfattet investeringskostnad (lisens, konsulentarbeid og programvare). Løsningen
ligger i dag som en opsjon i kartsamarbeidet som kommunene kan velge. Det betyr at hvis det er
ønskelig å ha informasjon for vår kommune i løsningen, så genererer det en årlig
vedlikeholdskostnad som faktureres sammen med det øvrige fra Norkart Geoservice.
Det øvrige arbeidet med innlegging av informasjon (digitalisering, egenskapsdata, kobling mot
www.naturvandring.no mv.) gjøres enten av den enkelte kommune (via GIS/LINE) eller som en
del av kartsamarbeidet. Nordreisa kommune kan bistå og gjøre arbeid for de kommunene som
ønsker det, det vil ikke bli fakturert for en slik jobb så lenge det kan gjøres innenfor ordinære
oppgaver til de ansatte.
Den totale kostnaden for kartløsningen og www.naturvandring.no vil avhenge av hvor mange
kommuner som ønsker å være med (www.naturvandring.no ) og innbyggertall i kommunen
(kartdelen).
For Skjervøy vil 5 kostnaden fordele seg omtrent slik:
Antall
Etableringskostnad Vedlikehold
Naturvandring
kommuner (engangs)
per år (avh. av
innbyggertall)

Totalt
for 1 år

5
4
3
2

30.072,.33.072,37.572,45.072,-

11.600,11.600,11.600,11.600,-

3.472,3.472,3.472,3.472,-

15.000,18.000,22.500,30.000,-

Årlig
drift
etter år
1
18.472,21.472,25.872,33.472,-

Etableringskostnaden er lisens/rettigheter til friluftskartet. Skjervøy kommune er i
kommunegruppe med antall 3.000-1.000. Det er den faste satsen i kommunegruppen som
regulerer hvor mye Skjervøy kommune betaler i vedlikehold per år.
Vurdering
Et av de strategiske grepene i Strategisk næringsplan 2009-2012 innen Reiseliv er at det skal
satses på turisme på Arnøy og Kågen. Tiltaket er å tilrettelegge for turisme i kommunen.
For å oppnå dette er etableringen av friluftskart et godt tiltak som kan benyttes av
friluftsbrukere, av reiselivsnæringen og andre deler av næringslivet. Portalen bidrar til å gjøre
Nord-Troms mer tilgjengelig for gode naturopplevelser.
Arbeidet med å tilrettelegge for naturopplevelser, reiseliv og helsebringende tiltak er også et
viktig tiltak i praktisk omdømmearbeid.
Tiltaket inngår også som en av de sentrale prioriteringene for tilskudd/ lån fra utviklingsfondet.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 45.100,- til etablering og drift i et år.
Vedlikeholdskostnaden på kr. 3.472,- og driftskostnaden for www.naturvandring.no , som vil
ligge mellom kr. 15.000,- til kr. 30.000,-, må innarbeides som årlige utgifter i budsjett og
økonomiplanen.

Forslag/Tilbudom deltakelsepå naturvandring—
friluftsportalpå nett i Nord-Troms
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1

Innledning

Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenterAS har i samarbeid utviklet en hjemmeside og en
kartløsning for friluftsliv i Nord —Troms.Hjemmesidenheter www.naturvandrin .no og ligger i dag
tilgjengelig på Internett. Kartløsningener utledet av den lisensenalle Nord-Troms kommunene har
hos Norkart. Hjemmesideog kartløsning er integrert. Målet med dette arbeidet er å gi god og
kvalitetssikret informasjon og friluftsliv og opplevelsesmuligheteri hele Nord-Troms. Det vil styrke
arbeidet med naturopplevelser, reiseliv og helse og vil trolig være et viktig tiltak i praktisk
omdømmearbeid.
Nordreisa kommune, i samarbeid med Halti nasjonalparksenterAS, vil med dette invitere til, og
foreslå et samarbeid om å utvikle løsningen videre.

2

Bakgrunn

Nordreisa kommune tok for om lag 2 år siden initiativ til etablering av en turkartløsning basert på det
eksisterende kartsamarbeidet i Nord-Troms. Det ble gjennomført en liten prosessi tilknytning til
etableringen hvor bla Kvænangenog Skjervøygjorde vedtak om deltakelse i opplegget. Vi hadde i
samme tidsrom, og senere,samtaler og uformelle avklaringer med repr fra både Kåfjord, Storfjord og
Skjervøy. Samtlige har meldt seg positiv til ordningen, men vi har ikke lykkes med å komme skikkelig i
gang med dette samarbeidet. Pr i dag er det investert om lag Kr 200 000,- til sammen i 2009, 2010 og
2011. Nordreisa kommune har bla betalt/forskuttert programvarekostnad. I denne prosessenble det
også besluttet å lage en sideordnet informasjonsløsningsom etter hvert ble kalt naturvandring.no.
Den eies i dag av Halti nasjonalparksenter.
Status pr i dag er at det er etablert en turkart løsningpå nett som står av to deler som er koblet
sammen;
-

3

Karttjeneste se htt : tema.webatlas.no nordtroms turkart#
Nettside for "mer info" se www.naturvandrin .no

Om løsningene og tjenestene

Det er mulig å søke informasjon både via karttjenesten og naturvandring hver for seg. Med enkle
klikk "beveger" man segfra den ene til den andre løsningen.
Til sammen utgjør denne løsningenen tidsriktig tjeneste for informasjon om friluftsliv og rekreasjon i
Nord-Troms. Brukernefår beskrivelserav turer og turområder, detaljert løypeinformasjon, bilder og
kart. I karttjenesten er også lagt inn spennende og nyttige funksjoner som "fly i 3D", last ned GPS
logg, høydeprofiler mv. I naturvandring vil ligge utvidet informasjon nyttig for alle friluftsbrukere. Det
nyeste er bla en "løypemeldingsfunksjon" dvs en løsningfor å sende SMSmeldinger som vises på
nettsiden. Den kan brukestil bla meldinger om vær, føre, tidspukt for ferdigpreparerte skiløyper mv.
Vi ser for oss ulike brukere av friluftsportalen. Den største og viktigste gruppen er lokale
friluftsbrukere, men det er også klart at dette kan benyttes for et turistmarked og derfor næringslivet
også. Vi tror på at denne typen informasjon vil gjøre Nord-Troms mer tilgjengelig for
naturopplevelser.

-
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Vi står nå med en god teknisk plattform for å yte bedre informasjonstjeneste om friluftsliv og natur i
Nord-Troms. Det er allikevel mye å gå på mht informasjonsmengden i tjenesten. Der står vi i dag.
Som nevnt så er utviklingsarbeidet for løsningenfinansiert av Nordreisa kommune og av Halti
nasjonalparksenter. Det har hele tiden vært et poeng at de andre Nord-Troms kommunene også
skulle få dra nytte av denne tjenesten. Vi er nå inne i en fase hvor dette er aktuelt i praksis.De
kommunene som skal med i opplegget må derfor ta høydefor at det påløper driftskostnader som
deltakerne må være med å dekke. Deltakelseer i høyestegrad frivillig, men vi håper alle er med slik
at vi får synliggjort fantastiske Nord-Troms på en helhetlig måte. Tjenesten er ikke-kommersiell og
baserer seg i første rekke på å gi informasjon om allmenne "fellesgoder".
Det finnes etter hvert mAngegode kartlossningerpå markedet. En av de største pr nå er UT.no (eies
av NRKog DNT).Naturvandring har ikke ambisjoner om å konkurrere med denne store aktøren, men
vil presentere kvalitetsikret informasjon fremfor å bare basereall informasjon på private
aktører/enkeltpersoner. Vår løsning kan ikke erstatte UT.no og omvendt.

4

Drift av løsningen fra 2011

Friluftsportalen består av to deler med litt ulik driftsordning. Disseomtaler vi hver for seg.
4.1 Drift av www.naturvandrin .no
Halti nasjonalparksenterASeier domenet www.naturvandring.no og har til nå stått for oppbygging
og drift. I en driftsfase fremover er det nødvendig å gjøre følgende arbeid;
Teknisk drift. Sørgefor at løsningen er oppe å gå.
Innlegging av ny informasjon (nye turer, bilder mv)
Oppdatering av tidligere innlagt informasjon (endre linker osv)
Informasjon om tjenesten til brukere og samarbeidspartnere
Kvalitetssikringav informasjon ifht sikkerhet, skred mv
Administrasjon og koordinering
Vi ser det som helt nødvendigå ha en redaktør som har det formelle og praktiske ansvaret for denne
driften.
Driftskostnadernaturvandring
Webhotell, lisenser Custom Publish,SMSkonto data/support
Honorar årlig/ % stilling for adm/web redaktør
Div/a nnet

kr
kr
kr

22 000,65 000,3 000,-

SUM årskostnadsamlet

kr

90 000,-

Antall samarbeidspartnerevil avgjøre faktisk kostnad pr kommune. Partnere er pr i dag Halti
nasjonalparksenterog Nordreisa kommune.

5

4.2

Drift av Friluftskart for Nord-Troms (Karttj eneste se
htt : tema.webatlas.no nordtroms turkart#)

Nordreisa kommune har til nå stått som prosjektledelsefor etablering av kartløsningen. Dette har
også omfattet investeringskostnad(lisens, konsulentarbeid og programvare). Løsningenligger pr i
dag som en opsjon i kartsamarbeidet som kommunene kan velge. Det betyr at hvis det er ønskeligå
ha informasjon for din kommune i løsningen,så genererer det en årlig vedlikeholdskostnadsom
faktureres sammen med det øvrige fra Norkart Geoservice.
Det øvrige arbeidet med innlegging av informasjon (digitalisering, egenskapsdata,kobling mot
naturvandring mv) gjøres enten av den enkelte kommune sjøl (via GIS/LINE)eller som del av
kartsamarbeidet. Nordreisa kommune kan bistå og gjøre arbeid for de kommunene som ønsker det.
Det vil ikke bli fakturert for en slik jobb så lenge det kan gjøres innenfor ordinære oppgaver til våre
ansatte.
Kostnader for å delta i friluftskarttjenesten vil derfor bli som følger;

*Lyngen kommune var ikke med i prosjektet ved oppstart og var ikke formelt med i opplegget når
kontraktene ble underskrevet.Lyngenmå detfor betales ordinær etableringskostnad som går direkte
til programeier NKGS.
Hvis etableringskostnadener eneste grunn til ikke å være med, så er Nordreisa kommune villig til å
drøfte evnt. ordninger med den enkelte kommune.

4.3

Oppsummering drift og driftskostnad

Den totale kostnadenfor (både kart og naturvandring) vil avhenge av hvor mange kommuner som
ønsker å være med (naturvandring) og innbyggertall i kommunen (kartdelen). Hvisdet er 5
kommuner som er med så vil kostnaden fordele seg omtrent som følger;

Kart
gj.snitt
kr

Naturvandring
3 717

kr

15 000

Årskostnad
gj snitt
kr

18 717

6

5

Fremtiden for friluftsløsningen i Nord-Troms

Halti nasjonalparksenterhar et ønskeom at eierskapettil naturvandring tas over av kommunene i
felleskap. Senteret vil kunne overdra nettstedet til en interkommunal samarbeidspart uten
kostnader, og fortsatt være en samarbeidspartner på linje med kommunene. Ut fra dette så er det
nærliggende å tenke segat denne løsningen inngår som del av porteføljen til et fremtidig friluftsråd i
hele/deler av Nord-Troms.Redaktøransvaretvil da bli lagt inn i en slik ordning.
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Tilbakemelding

Halti nasjonalparksenterog Nordreisa kommune ønsker tilbakemelding på dette tilbudet. Ta gjerne
kontakt for mer informasjon.
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Hvordan legger vi opp arbeidet i praksis - kokeboken for
friluftslivsportalen.

Vi tror det i tidligere diskusjoner om opplegget har blitt litt forvirring om "hvordan komme i gang". Vi
mener at opplegget egentlig er ganske rett frem. Her skissert som en "kokebok"
Kommunene selv, lag- og foreninger eller enkeltpersoner gjør en jobb med å kartlegge turområder,
stier mv.
1. Det lagesen kort beskrivelseav turen, løypa eller området som sendestil redaktøren for
naturvandring.Beskrivelsenfølger helst en standard mal (kartleggingsskjema).Bilder fra
området sendesogså med.
2. Hvis turen skal med i kartet må det sendesmed en GPSlogg som redaktøren videresender til
aktuell kartarbeider (eks Nordreisa kommune). Turen leggesi kartbasen og publiseres på
nett.
3. Halti nasjonalparksentergjør en enkel kvalitetsikring av løypa, turen, området mht sikkerhet
(særlig skred).
4. Redaktøren bruker innsendt informasjon og lager en turbeskrivelse basert på de malene som
ligger på nettstedet og publiserer.
Det er opp til kommunene selv, eller de kommunen velger å samarbeide med, å avgjøre hvor mye
informasjon som skal på nettstedet. Hvis det på sikt kan bli felles ressurseri opplegget så er det mulig
å drive mer aktivt innsamlingsarbeidog samarbeid med enkeltpersoner, lag- og foreninger.

Med hilsen
For Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenterAS
Rune Benonisen
Tlf 77 77 07 68 / 90 66 07 09

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -52

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om støtte til kjøp av båt -Daniel Sivertsen
Vedlegg:
Søknaden.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Daniel Sivertsen innvilges et tilskudd på kr. 60.000,- til kjøp av båt.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Sivertsen (33 år) og Linda M. Lindseth ønsker å bli boende på Arnøy og drive fiske. De
planlegger å kjøpe fiskefartøy og fiske i åpen gruppe. På sikt ønsker de å investere i
fartøyskvote. De vil kjøpe et fiskefartøy på 10-10,67 m som er rigget for garn og juksa. De har
per i dag ikke et konkret fiskefartøy de vil kjøpe.
Sivertsen søker om et tilskudd på kr. 75.000,- til kjøp av fiskefartøy. De totale kostnadene er
beregnet til kr. 600.000,-.

Vurdering
Sivertsen har erfaring fra fiskeindustri, men har også tilegnet seg fiskererfaring i vinter. Det er
viktig at Sivertsen/ Lindseth tilegner seg ytterligere erfaring fra fiskeriene.
Det er positivt at to ungdommer ønsker å bli værende på Arnøy og at de ønsker å investere i
fiskefartøy for å skape seg en arbeidsplass.
Saksbehandler anbefaler at Sivertsen innvilges et tilskudd på kr. 60.000,- til tiltaket.

Daniel Sivertsen
9192 ARNØYHAMN
Kontonr 64431078277

Silja Karlsen
Omstillings- og utvildingsprosjektet
Postboks 145
9189 SKJERVØY

6. mai 2011

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND
Jeg, Daniel Sivertsen, og min samboer, Linda Maryell Lindseth, ønsker å bosette oss på
Arnøya og drive fiske. Vi planlegger å kjøpe fiskefartøy og fiske i gruppe II (åpen gruppe).
Dette vil gi innteksgrunnlag til meg og min samboer, samt bidra til å sikre arbeidsplasser
lokalt. Det planlegges på sikt å kjøpe fartøyskvote for bedre lønnsomhet.
Vi ønsker å kjøpe et fartøy på 10-10,67m som er rigget for garn og juksa, er i god teknisk
stand og har nødvendig utstyr i henhold til gjeldende forskrifter. Beregnet kjøpesum inldudert
redskap er 600 000.

FINANSIERINGSPLAN
Egenkapital
Tilskudd utvildingsfondet

350.000
75.000

Banklån

175.000

Sum fmansiering

600.000

Vi håper å få kjøpt fartøy så snart som mulig og forventer oppstart i løpet av juni.
Søker herved om tilskudd på kr. 75.000

Med vennlig hilsen

1)n
Daniel Sivertsen

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -48

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd -Årviksand Verksted AS
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2009.
Skatteattest.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det innvilges et tilskudd på kr. 75.000,- til tiltaket.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Årviksand Verksted AS har utviklingsplaner for bedriften. For å kunne gjennomføre dette har de
tenkt å bygge nytt bilverksted/tilbygg på 300 m2, bygge kai/støttevegg i tilknytning til slippen
slik at de uavhengig av været kan ta båter på land og opparbeide en oppstillingsplass for båter
for å øke kapasiteten.
Per i dag har selskapet to ansatte. Utviklingsplanene vil føre til at bemanningen kan økes med 2
(100 % mekaniker og 100 % kontormedarbeider). I tillegg vil selskapet kunne ha lærling.

Det søkes om et tilskudd på kr. 200.000,-. De totale utgiftene til utviklingen av selskapet beløper
seg til kr. 2.020.000,-.
Årsregnskapet for 2009 viser:
Underskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkaptialprosenten

kr. 125.608,kr. 1.063.000,50 % (kr. 530.000,-)

Omstillings- og utviklingsprosjektet innvilget i sak 7-3/11 et tilskudd på kr. 75.000,- til
utviklingen av selskapet.
Vurdering
Årviksand Verksted AS har sendt en søknad til Skjervøy kommune v/ Omstillings- og
utviklingsprosjektet der det omsøkes flere store prosjekter. På bakgrunn av de store prosjektene i
søknaden behandles den også i det ordinære utviklingsfondet.
At etablerte bedrifter ønsker å utvikle bedriften slik at arbeidsmengden kan øke og at antall
ansatte øker som følge av dette, er svært positivt. At en slik utvikling også fører til at bedriften
kan ta i mot lærlinger er et ekstra pluss. Når det kommer til at denne utvidelsen skjer på Arnøy i
et samfunn som har mange unge etablerte familier, er det viktig å bidra til å imøtekomme dette
engasjementet.
Utfordringene er arbeidsmengden som kan tilfalle bedriften. Her må bedriften gjøre tiltak med
markedsføring og lignende. Likevel, utviklingsprosjektet er svært positivt. Tiltaket styrker
Skjervøy kommune som et maritimt senter jf. Strategisk næringsplan 200-2012 og Årviksand/
Arnøy som et fiskerisamfunn.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 75.000,- til tiltaket.

Årviksand Verksted as

Org.nr 952 487 639

9195 Årviksand

SkjervøyKommune
P.b 145-G
9189 Skjervøy

Søknadom støtte.
Årviksand verksted har hatt dagenseiere siden 1995.Arbeidsoppdragrettet mot fiskeflåten har i alle
disse årene vært viktig. De siste årene har det vært økt ordre tilgang fra anleggsmaskinerog biler.
Det har vært vanskeligå kombinere disse arbeidsoppdragenei nåværendelokaler.
De siste årene har vi gjort følgende investeringer rettet mot fiskeflåten.
Bygget 2 stk slipvogner

kostnad

Forlenget slipen

250 000 kr
100 000 kr

Mudring

50 000 kr

Båthall

600 000 kr

Totalt

1 000 000 kr

For at vi skal kunne videre utvikle bedriften er vi heilt avhengigav større lokaler.
Vi vil derfor;
Byggnytt bilverksted /tilbygg på 300 m2
Her vil vi kunne ta eu-kontroll og alt av rep på biler/ lette lastebiler. Alt av mekanisk
arbeid vil være i den gamle delen.
Byggekai/støtte vegg på siden av slipen slik at vi kan ta opp båter i all slagsvær.
Opparbeideen oppstillingsplassfor båter på nordsiden av slipen. Dette vil øke kapasitet ,
slik at vi får opp flere båter samtidig.
Vi har i dag 2 ansatte, med denne satsingenvil vi øke til 4. En 100 % stilling for mekaniker og en
100% kontor stilling.(kvinner )
Når vi får det nye bygget på plassvil vi ogsåvære i stand til å kunne ha lærHnger.Det vil være viktig
for rekruttering og bidra til at flere etablerer seg på Arnøya.Vi mener at bedriftenes videre satsing
mot fiskeflåten er viktig for at fremmede båter ogsåi framtiden skal komme til Årviksandfor å levere
fisk.

,..
Kostnadsoverslag.
Nytt tilbygg

1 500 000 kr

Utstyr

370 000 kr

Kai/støtte vegg

100 000 kr

Oppstillingsplass

50 000 kr

Totalt

2 020 000 kr

Alle priser eks.mva.

Vi søker derfor om 200 000kr i støtte til prosjekt.

Finansieringsplan,
Egen kap
Lån
Tilskudd
Totalt

546 000 kr
1 274 000 kr
200 000 kr
2 020 000 kr

Bygg start er tenkt høst 2011.

Årviksand verksted as
V/ Roy A Albrigtsen

Årviksand

18.03.20011

(Ws.erN
(c)(..
-1Q.c
xki.r.
4110

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -53

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk -Arnøyhamn
Handel AS
Vedlegg:
Søknaden.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd på kr. 27.380,-.
2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Troms fylkeskommune v/ fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms for budsjettåret 2011. Arnøyhamn Handel AS er tildelt kr. 27.380,- i
bagatellstøtte fra Troms fylkeskommune. For at butikken skal motta denne støtteandelen kreves
det at kommunen innvilger samme beløp til butikken.
Årsregnskapet for 2010 viser:
Underskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosenten

kr. 64.131,kr. 590.715,33 % (kr. 193.285,-)

Vurdering
Arnøyhamn Handel AS er av stor betydning for befolkningen og utviklingen på Arnøy spesielt.
Det er utfordrende å opprettholde butikktjenester på grunn av markedsgrunnlaget.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 27.380,- til Arnøyhamn Handel AS.

TROMSfylkeskommune

Plan- og næringsetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Vår ref.:
10/3'748-23
Lopenr.:
12288/11

Saksbehandler:
Randi Ilolm Naimak
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 77

Arkiv:
2431J62TILS'IC
Deres ref.:

TILSKUDD TIL DAGLIGVAREBUTIKKER
I UTKANTSTRØK
ARNØYHAMN HANDEL AS OG ÅREVIK HANDEL AS

Dato:
03.05.2011

2011 -

Tilsagn BS 09/11

Vi viser til utlysning av støtte og deres henvendelse.
Fylkesrådet har i møte 03.05.2011 vedtatt følgende:
1. Fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk i
Troms for budsjettåret 2011.
2. Fylkesrådet legger til grunn at det i områder med spredd bosetting kan være vanskelig
å opprettholde grunnleggende butikktjenester på grunn av tynt markedsgrunnlag og ser
med bekymring på at flere butikker er nedlagt siden i fjor.
3. Fylkesrådet vil, med utgangspunkt i den senere tids utvikling i antall butikker som
søker støtte, vurdere å intensivisere støtteordningen ved neste års tildeling.
4. Fylkesrådet bevilger kr 495.940,- som tilskudd til 19 dagligvarebutikker i henhold til
oversikt i saksforelegg. Støtten gis som bagatellstøtte i hht. EØS-avtalens regelverk.
I hht. til vedtaket tildeles Skjervøy kommune kr 54.760,- i tilskudd til Arnøyhamn Handel As
og Årevik Handel As. Beløpet overføres til Skjervøy kommune på kontonr: 4740.05.04578.
Fylkeskommunen anmoder kommunen om å utbetale vårt og eget tilskudd slik at butikkene
hver får til sammen minst kr 54.760,- i støtte. Støttemottaker må i tilsagnsbrevet gjøres
oppmerksom på at støtten gis som bagatellstøtte i hht. EØS-avtalens regelverk. Kommunen
må videre innhente opplysninger fra tilskuddsmottaker om hvor mye denne har mottatt i
bagatellmessig støtte de siste 3 kalenderår før støtten kan utbetales.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
Fylkeskommunen ber kommunen komme med innspill til eventuelle tilpasninger i ordningen
som vil kunne forbedre denne i forhold til dagens situasjon. Videre ber vi om kommunens
synspunkter på vedtakspunkt 3 i fylkesrådets vedtak, som vil måtte innebære økt kommunal
finansiering av ordningen. Frist for tilbakemelding settes til 1.10.11.

Med vennlig hilsen
-1w1
htE.
di H m N imak e.f.
Rådgiver

Kopi: Kristin Næsvold Figenscou, her
Arnøyhamn Handel As
Årevik Handel As
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -54

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk -Årviksand
Handel AS
Vedlegg:
Søknaden.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd på kr. 27.380,-.
2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Troms fylkeskommune v/ fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms for budsjettåret 2011. Årviksand Handel AS er tildelt kr. 27.380,- i
bagatellstøtte fra Troms fylkeskommune. For at butikken skal motta denne støtteandelen kreves
det at kommunen innvilger samme beløp til butikken.
Årsregnskapet for 2010 viser:
Overskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosenten

kr. 27.479,kr. 666.699,40 % (kr. 265.966,-)

Vurdering
Årviksand Handel AS er av stor betydning for befolkningen og utviklingen på Arnøy spesielt.
Det er utfordrende å opprettholde butikktjenester på grunn av markedsgrunnlaget.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges et tilskudd på kr. 27.380,- til Årviksand Handel AS.
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TROMSfylkeskommune

Plan- og næringsetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Vår ref.:
10/3'748-23
Lopenr.:
12288/11

Saksbehandler:
Randi Ilolm Naimak
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 77

Arkiv:
2431J62TILS'IC
Deres ref.:

TILSKUDD TIL DAGLIGVAREBUTIKKER
I UTKANTSTRØK
ARNØYHAMN HANDEL AS OG ÅREVIK HANDEL AS

Dato:
03.05.2011

2011 -

Tilsagn BS 09/11

Vi viser til utlysning av støtte og deres henvendelse.
Fylkesrådet har i møte 03.05.2011 vedtatt følgende:
1. Fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk i
Troms for budsjettåret 2011.
2. Fylkesrådet legger til grunn at det i områder med spredd bosetting kan være vanskelig
å opprettholde grunnleggende butikktjenester på grunn av tynt markedsgrunnlag og ser
med bekymring på at flere butikker er nedlagt siden i fjor.
3. Fylkesrådet vil, med utgangspunkt i den senere tids utvikling i antall butikker som
søker støtte, vurdere å intensivisere støtteordningen ved neste års tildeling.
4. Fylkesrådet bevilger kr 495.940,- som tilskudd til 19 dagligvarebutikker i henhold til
oversikt i saksforelegg. Støtten gis som bagatellstøtte i hht. EØS-avtalens regelverk.
I hht. til vedtaket tildeles Skjervøy kommune kr 54.760,- i tilskudd til Arnøyhamn Handel As
og Årevik Handel As. Beløpet overføres til Skjervøy kommune på kontonr: 4740.05.04578.
Fylkeskommunen anmoder kommunen om å utbetale vårt og eget tilskudd slik at butikkene
hver får til sammen minst kr 54.760,- i støtte. Støttemottaker må i tilsagnsbrevet gjøres
oppmerksom på at støtten gis som bagatellstøtte i hht. EØS-avtalens regelverk. Kommunen
må videre innhente opplysninger fra tilskuddsmottaker om hvor mye denne har mottatt i
bagatellmessig støtte de siste 3 kalenderår før støtten kan utbetales.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
Fylkeskommunen ber kommunen komme med innspill til eventuelle tilpasninger i ordningen
som vil kunne forbedre denne i forhold til dagens situasjon. Videre ber vi om kommunens
synspunkter på vedtakspunkt 3 i fylkesrådets vedtak, som vil måtte innebære økt kommunal
finansiering av ordningen. Frist for tilbakemelding settes til 1.10.11.

Med vennlig hilsen
-1w1
htE.
di H m N imak e.f.
Rådgiver

Kopi: Kristin Næsvold Figenscou, her
Arnøyhamn Handel As
Årevik Handel As

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -43

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Finansiering 20 % stilling Omdømmeprosjektet i Nord-Troms 2011 og 2012
Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse.
Saksdokumenter:
Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA sak 05/11.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det innvilges et tilskudd på kr. 34.000,- til 20 % stilling i Omdømmeprosjektet for
prosjektperioden 01.09.11-01.01.12. For 2012 innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til
20 % stilling i prosjektet.
2. Rådmannen gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.

Saksopplysninger
Relatert til innsatsområde 5 i Nord-Troms Strategier (profilering/ markedsføring) har NordTroms regionråd i sak 05/11 vedtatt videreføring av Omdømmeprosjektet i Nord-Troms
gjennom et hovedprosjekt. Målsettingen er: ”å gjennomføre tiltak som fremmer bolyst og
boglede, entrepenørskap og grunderutvikling”.
Målgrupper:
 Potensielle tilbakeflyttere
 Potensielle innflyttere
 Regionens innbyggere og næringsliv



Potensielle næringsetablerere

Prosjektet som skal gå over 3 år organiseres på samme måte i hovedprosjektet som i
forprosjektet. Kommunene forlenger avtalen om å bidra med en 20 % stilling som
prosjektmedarbeider til 31.08.2014. Dette vil inngå som deler av egenfinansieringen i
hovedprosjektet.
Det søkes om prosjektmidler til hovedprosjektet fra Troms fylkeskommune for å dekke en
100 % prosjektlederstilling (i 3 år) som vil koordinere arbeidet. I tillegg søkes midler til
gjennomføring av tiltak.
Nord-Troms Regionråd har søkt om bolyst-midler fra KRD til finansiering av prosjektet.
Kommunene må som en egenandel dekke en 20 % stilling (inkl kontorhold):
Egenandel Skjervøy
kommune
20 % stilling
Kontorhold (25 % påslag)

2011
Kr. 34.000,Kr. 8.500,-

2012
Kr. 100.000,Kr. 25.000,-

2013

2014

Kr. 100.000,- Kr. 67.000,Kr. 25.000,- Kr. 16.750,-

Kontorholdet inngår i kommunens egeninnsats.
For å fullfinansiere enkelte av tiltakene vil det være aktuelt å søke kommunale næringsfond i
Nord-Troms i størrelsesorden 50 000 kroner fra hver kommune pr år.
Vurdering
Omdømmebygging av en region er kompleks og omhandler mer enn stedsutvikling.
Forprosjektet av Omdømmebygging i Nord-Troms er avsluttet. Med bakgrunn i resultatene fra
forprosjektet og vedtak i Nord-Troms regionråd sak 05/11 anbefaler saksbehandler at det settes
av kr. 34.000,- til 20 % stilling fra 01.09.2011 ut året. Videre anbefaler saksbehandler at det
settes av kr. 100.000,- til 20 % stilling i 2012. For 2013 og 2014 setter næringsutvalget av
midler i 2012.

Nord-TromsRegionrådDA
StErljoed

Needa

Langt mot nord, der avstanden er kort
mellom de dypestefjorder og de villeste alpelandskap
og mellom innland og kyst.
Der viddene ligger vidstrakte, laksen spretter i elvene
og stortorsken velter seg i havet,
- akkurat der-,
der finner du Nord-Troms.
Fortellingen om nordtromsingen
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I 2009 iverksatte Nord-Troms Regionrådforprosjektet Omdømmebyggingi Nord —Troms,
med bakgrunn i strategisk plan med målsettingen:
"Fellesprofilering og merkevarebyggingfor å skape bolystog være en livskraftigregion"

Resultatmålfor fase 1: : Det skal utvikleskonkrete tiltak somstyrker felles regional
identitet og samtidigbyggeret positivtomdømmeav regionenutad
Prosjektet har 3 faser og i begynnelsenav mai 2011 står vi ved overgangenfra fase 1 til fase
2. Alle kommunene har vedtatt en videreføring av hovedprosjektet fra høsten 2011 over 3år
med 100 % prosjektlederstilling. Kommunene bidrar hver med en 20 % stilling som under
forprosjektet (utviklingsfasen). Universitetet i Tromsø følger prosjektet 1 år ut i fase to.
Søknadom finansiering er sendt Troms fylkeskommune og Kommunal- og
regionaldepartementet (BOLYST).

FASE1: Utviklingsfase(forprosjekt)
•
•
•
•
•

Kompetanseutvikling
Identifisere muligheter i hver
kommune
Sammenholde muligheter regionalt
Anbefaling av prioritering til regional
handlingsplan
Finansiering av hovedprosiekt

FASE3:
Vedlikeholdsfase
Kontinuerlig
evaluering
Videreføring

Hovedprosjektet videreføres med Nord-Troms Regionrådsom eier og rådmannsutvalget som
styringsgruppe. Prosjektleder har det koordinerende ansvaretfor de 6
prosjektmedarbeiderne som er ansatt i kommunene.
Forprosjektet vurderes som vellykket og har dannet et godt grunnlag for å etablere et
hovedprosjekt. Forprosjektet har:
• mobilisert mange mennesker i 6 kommuner i regionen Nord-Troms
• skapt interesse og engasjement
• skapt forankring i kommunale og regionale organer
• etablert et sterkt samarbeid med Universitetet i Tromsø
• bidratt til å bygge et fagmiljø på omdømmearbeid/stedsutvikling i regionen

Nord-Troms Regionråd DA
Gåh.rn/
ICIficad

•
•
•
•
•

.rtlrelsa

Krzezepe

synliggjort en felles identitet i regionen
prøvd ut ny teknologi for dialogkonferanser
skapt forventninger om konkrete resultater
resultert i en hovedprosjektbeskrivelsemed handlingsrettet aktiviteter
resultert i positive vedtak i regionråd og kommuner om videreføring i et
hovedprosjekt

- og mangemenneskerinvolvert....

Nord-Troms Regionråd DA
4. 1e
m
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KORTOM HOVEDPROSJEKTET:
Visjon:

Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende

Hovedmål:

Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt
omdømme utad

Aktivitetsmål:

Intern mobilisering av regionens innbyggere (identitetsbygging):
Gjennomføre tiltak som skaper stolthet og øker bevissthet om regionens
muligheter
Eksternt fokus (omdømmebygging): Enfelles forståelse og profilering av
regionens fortrinn. Finne fram til de unike "prosjekter" som kan danne basis
for omdømmebygging/ profilering av regionen
Tiltakene skal øke bolyst og boglede og stimulere til entreprenørskap og
grunderutvikling

Delmål:

HA1: Finne felles identitetsutrykk ("skattekiste"/markedsføringselementer)
som kan danne grunnlag for både identitetsbygging og omdømmebygging.
HA 2: Lageen felles nettportal for Nord-Troms der regionen presenteresog
der man bruker erfaringer og materiale fra de andre delmålene til å lage
en attraktiv portal.
HA 3: Unge i Nord-Troms. Finne mer ut om hvordan ungdom identifiserer seg
med regionen og hvordan de beskriver nordtromsidentiteten. Hvordan
ønsker de at Nord-Troms skal framstå for å gi et godt inntrykk som bidrar til
godt omdømme. Dette skal konkretiseres i hva som skal til for å øke bolyst
og entreprenørskap —at man vil slå seg ned her og ser muligheter for å skape
noe for seg sjøl.
HA 4: Læring og erfaring —spredning

Målgrupper:

På bakgrunn av at regionen preges av nedgang i folketall og
aldersskjevhet i befolkningen, har vi valgt å prioritere flere segment,
og ha et spesielt fokus på ungdom innenfor alle disse:
• Potensielle tilbakeflyttere
• Potensielle innflyttere
• Regionensinnbyggere og næringsliv
• Potensielle næringsetablerere

Tidsplan:

3-årig prosjekt med oppstart 1. september 2011.

"Men nordtromsingen er ikke kun norsk. Nordtromsingen er også samisk og kvensk.
Det er en kulturell arv som vi er svært så stolt av.
Det er her i Nord-Troms kulturene brytes, smelter sammen, og blir til ett.
Til noe nytt og spesielt.
Nordtromsingen er nemlig et resultat av de "tre stammers møte"
Fortellingen om nordtromsingen

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -56

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Administrasjon av kommunalt utviklingsfond –Skjervøy kommune
Vedlegg:
Ingen.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Det innvilges inntil kr. 50.000,- til administrering av kommunalt utviklingsfond.
2. Midlene skal brukes til å bedre informasjonen om fondet på kommunens hjemmeside,
rapportering til fylkeskommunen og annet som er nødvendig i forhold til
administreringen av fondet.
3. Rådmannen gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.

Saksopplysninger
Økende krav til rapportering og måling av effekter medfører økte kostnader til administrasjon av
ordningen med kommunalt utviklingsfond. Kommunal og regionaldepartementet har nå åpnet
for at kommunene kan anvende inntil 5 % av rammen for kommunalt næringsfond til
administrasjon av ordningen. Dette innebærer at kommunen kan utstede tilsagn på inntil 5% av
fondet og bruke midlene til administrasjon. Det legges fra Fylkesrådets side opp til at midlene
skal brukes til tilrettelegging av informasjon om ordningen og til markedsføring av denne.
Dersom kommunen velger å benytte seg av denne anledningen må det utstedes tilsagn med
kommunen som mottaker og midlene må forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår
finansiering fra næringsfondet.
Bruk ”Administrasjon” og kommunens navn som prosjektnavn. Tilskuddsmottaker skal være
kommunen. Næringsfondsstyret bør beslutte hvordan midlene skal anvendes.

Vurdering
Det er positivt at det åpnes opp for at inntil 5 % av rammen for kommunalt næringsfond kan
brukes til administrering av ordningen.
Saksbehandler anbefaler at det innvilges inntil kr. 50.000,- til administrering av kommunalt
næringsfond.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -57

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Finansiering Skjervøy kommunes andel av kostnadene ved transport av fisk
fra mottakene til produksjonsanlegget
Vedlegg:
Ingen.
Saksdokumenter:
Rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende innstilling:
1. Det settes av inntil kr. 50.000,- til finansiering av kostnadene for transport av fisk fra
mottakene til produksjonsanlegget.
2. Rådmannen gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.
3. Vedtaket er gyldig i 1 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
I F-sak 105/10 ble det gjort følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune godkjenner forslaget til rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i
Nord-Troms.
2. Det søkes avsatt årlige utviklingsmidler fra utviklingsfondet som skal dekke Skjervøy

kommunes andel.
3. Ordfører og rådmann får fullmakt til å godkjenne mindre vesentlig endringer.
Så langt i 2011 er det ikke transportert fisk fra Akkarvik fiskemottak til produksjonsanlegget i
Årviksand. Det forventes at transport av fisk fra Akkarvik fiskemottak kommer i gang i løpet av
året.
Vurdering
Saksbehandler anbefaler at det settes av kr. 50.000,- til Skjervøy kommunes andel av
kostnadene for transport av fisk fra mottaksanlegget i Akkarvik til produksjonsanlegget i
Årviksand i 2011/2012. Det er mulig potten må økes senere i 2011 eller i 2012.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/779 -63

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
32/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
30.05.2011

Søknad om tilskudd til utbedringstiltak -Arnøyhamn Handel AS
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Årsregnskap 2010.
Skatteattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til tiltaket.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på oppstart av tiltaket.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger
Arnøyhamn Handel AS har utfordringer vedrørende den daglige driften. Butikken har i
samarbeid med Omstillings- og utviklingsprosjektet fått bistand fra Merkurprogrammet til å
gjennomgå regnskapet/driften og se på muligheter for endringer som kan bedre driftsgrunnlaget
for butikken. Dette arbeidet skal følges opp også i 2011.

Arnøyhamn Handel er avhengig av at kloakkanlegget byttes ut. Se søknaden for kostnads- og
finansieringsplan.
Det søkes om tilskudd på kr. 40.750,-. De totale kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.
81.500,-.
Årsregnskapet for 2010 viser:
Underskudd
Egenkapital og gjeld
Egenkapitalprosenten

kr. 75.085,kr. 612.051,30 % (kr. 182.332,-)

I N-sak 27/11 er Arnøyhamn Handel AS innstilt på et tilskudd på kr. 27.380,-.
Vurdering
Butikkene i utkantstrøk i vår kommune driver marginalt og er avhengig av generell driftsstøtte.
Dette tildeles fra Troms fylkeskommune etter spesielle regler og er lagt fram som N-sak 27/11.
At butikken i Arnøyhamn mottar denne typen støtte, utelukker ikke bedriften fra å søke andre
type tiltak fra utviklingsfondet.
Arnøyhamn Handel har utfordringer tilknyttet kloakkanlegget. Normalt sett er dette en type
tiltak som ikke faller inn under prioriteringene i det kommunale utviklingsfondet. Men pga den
vanskelige situasjonen Arnøyhamn Handel har kommet i, etter at fiskeindustrien på Skaret ble
lagt ned, anbefaler saksbehandler at Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd på kr. 30.000,til tiltaket. I tillegg er dette en kvinnearbeidsplass.

Arnøyhamn Handel AS
9192 ARNØYHAMN
Org.nr.: 981 004 477
B ankkonto:

29.03.2011

Skjervøy kommune
Næringsutvalget
P.B. 145-G
9189 SKJERVøY

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRINGSTILTAK
Arnøyhanm Handel AS har utfordringer vedrørende den daglige driften. I samarbeid med
Omstillings- og utviklingsprosjektet har Arnøyhamn Handel i 2010 fått bistand fra Merkurprogrammet tiI å gå gjennom regnskapet/driften og se på muligheter for endringer som kan
bedre driftsgrunnlaget for butikken. Dette arbeidet skal følges opp også i 2011.
Arnøyhamn Handel har nå fått store utfordringer tilknyttet kloakkanlegget. Det er helt
avgjørende for videre drift at anlegget byttes ut. På bakgrunn av dette tillater vi oss å søke om
tilskudd fra det kommunale utviklingsfondet til å gjennomføre tiltaket.

Arbeidet skal utføres av fagfolk. Prosjektet er tenkt gjennomført så snart som mulig i forhold
til snøforhold og lignende.

Håper på positiv behandling av vår søknad!

Med hilsen

Wenche Jensdatt r
Arnøyhamn Handel

Vedlegg:
Siste avlagte regnskap
Skatteattest I Efie (jek

AmøyhamnHandelAS
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