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Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksfremlegg - tilskudd Bygdebutikken

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Ut fra en helhetsvurdering og butikkens betydning for lokalsamfunnet gis støtte til
oppstart av «Bygdebutikken»
2. Støtte gis under forutsetning av fullfinansiering og oppstart.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt
4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Arnøyhamn handel legges ned og det er utarbeidet et konsept i regi av Arnøyhamn Bygdelag
med eierandeler fra private, bedrifter og bygdelag som ønsker å starte butikkdrift i samme
lokaler men med annen tilknytning. Butikken skal etter all sannsynlighet inn i kjede med
«Snarmat»- kjeden. Ut fra dagens situasjon ser søker dette som eneste mulighet til å bevare
dagligvareutsalg i Arnøyhamn. Eierandeler i form av aksjer vil ha pålydende kr. 5.000.- eller kr.
10.000.-. Videre vil det etableres andelstegning for andeler pålydende kr. 1000.- og kr. 500.som tegnes i Bygdelag som reinvesterer i Bygdebutikken.
Vurdering
Skjervøy kommune har i mange år støttet Arnøyhamn Handel via Butikkstøtte i samarbeid med
fylket. Siste års støtte beløp seg til kr. 65.400 samlet.
Arnøyhamn vil uten butikk måtte reise til enten Skjervøy eller Årviksand for å handle
dagligvarer. Befolkningen i Arnøyhamn blir eldre og eldre og en nærbutikk vil være ønskelig.
Konseptet virker nøkternt og drivverdig og det er søkt om oppstartstøtte ikke drift, da driftstøtte
vil bli som før via Butikkstøtte i samarbeid med fylket.
Rådmann anser butikk som en viktig del av tilbud/infrastruktur for å kunne opprettholde antall
innbyggere samtidig som tiltaket vil skape 1,2 årsverk i bygda.
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Uløybukt Turisttransport - søknad om tilskudd

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Uløybukt Turisttransport gis tilskudd fra Utviklingsfond med kr. 50.000.2. Tilskudd utbetales med bakgrunn i innsendte faktisk medgåtte utgifter til tiltaket.
3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt vedtak.
4. Vedtakets gyldighet er 6 mnd. Fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Søknad om støtte til turisttransport både på sjø og land. Bedriften er etablert og det er foretatt
investeringer i bil, båt og annet for transport av turister. Se vedlegg.
Bedriften har gjort avtaler med andre turistbedrifter på stedet.
NB. I søknad har det sneket seg inn en feil i rubrikken Egenkapital. Rett sum skal være
kr. 390.593 ikke kr. 3.090.593.Vurdering
Uløybukt er i utvikling og befolkningen er i løpet av kort tid fordoblet. Det er planer for videre
utvikling av eksisterende bedrifter og nye etableringer.
Søknad fra Uløybukt Turisttransport ser ut til å understøtte eksisterende bedrifter og kan være
med på å videreutvikle tilbudet til besøkende samt at bedriften vil ha egen inntjening.
Bedriftens formål er innenfor satsing innenfor turisme som er et uttalt satsingsområde for
kommunen.
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Deltakelse i felles artikkel i Norwegian magasinet: Nord-Troms
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
1. Skjervøy kommune ønsker å delta i felles artikkel i Norwegian magasinet sammen med
de øvrige Nord-Troms kommunene og bevilger kr. 58.141,- fra næringsfondet.
2. Tilskuddet utbetales utviklingsfond når dokumentasjon på kjøpt tjeneste foreligger.
3. Skjervøy kommune støtter opp om NUNT (Næringsutvalget i Nord-Troms) anbefalinger
i hht. felles artikkel i Norwegian magasinet, og ønsker at det tas hensyn til dette når
artikkelen utarbeides.
4. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering, der alle de andre kommunene i Nord-Troms deltar.

Saksopplysninger
Norwegian produserer månedlig et nytt magasin som ligger ved hvert passasjersete. Dette
magasinet blir produsert av et designbyrå og har en høy kvalitet. Det er en stor mengde reisende
som vil kunne lese om oss i dette magasinet. Se mer på lenken under for å se hvordan de lager
artikkel for steder, eksemplet er Levi i Finland.
http://ink-live.com/emagazines/norwegian-magazine/1793/december-2014/#66
Tilbudet til Nord-Troms kommunene er som følger:
Option 1
 Full Page advertorial in our February issue – rate card 105 689 NOK per issue




Opportunity to influence and motivate 2 million travellers on-board Norwegian every
month.
Special offer as per discussion Just 63 414 NOK per month x 3 months.

Option 2
 Double Page Spread advertorial in our February issue – rate card 193 801 NOK per issue
 Opportunity to influence and motivate 2 million travellers on-board Norwegian every
month.
 Special offer as per discussion Just 116 281 NOK per month x 3 months.
Vedtak fra Nord-Troms Næringsutvalg:
Sak 7.15 Norwegian magasin 2. februar 2015.
NUNT anbefaler at følgende prioriteres:
 Alle 6 kommuner bør være med
 Tema fokuserer på reiseliv. Høst og vinteraktiviteter profileres. Sept, evt oktober og
november, desember.
 Vi velger fortrinnsvis den store pakken.
 Saken sendes videre til lokale næringsstyrer. Saksfremlegg: Beate lager til sitt fondstyre, og
de andre kommunene får kopi.
 På møtet 20. april diskuteres innhold, og lokal saksgang.
 Beate kontaktperson for Norwegian-magasinet
Enstemmig vedtatt.

Vurdering
Kostnadene per kommune vil være 58 140,50 kr for 3 måneder eksponering. Et av funnene i
omdømmemålingen av Nord-Troms er nettopp at vi ikke er synlige.
Samarbeidet i Nord-Troms gir oss muligheten til å fremme Der kontraster former folk, og
visitnorthtroms.com. Artikkelen kan bidra til flere besøkende/turister, noe som kan stimulere til
vekst og utvikling av næringslivet i Skjervøy og regionen for øvrig. Videre kan det på sikt gi økt
tilflytting til Skjervøy og Nord-Troms.
Rådmannen anbefaler at Skjervøy kommune støtter prosjektet. Reiseliv er ett av næringsområdene
som er særlig vektlagt i vår strategiske næringsplan, og samarbeidsprosjekter med andre kommuner
skal prioriteres i hh. til retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms samt våre lokale
retningslinjer.

