
Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 08.06.2012
Tidspunkt: 10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.





                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

(Ingen tittel)

PS 2/12 Orienteringssak - bruk av midler fra 
Utviklingsfondet i 2012- vedtatte tiltak og 
rådmannens innstillinger til nye søknader.

2011/1249

PS 3/12 Søknad om midler til re-aktualisering av 
utstillingen Her bor mitt folk- Nord Troms 
Museum

2011/1249

PS 4/12 Søknad om tilskudd for innkjøp av 
verkstedsutstyr- Hofsøy Mekaniske AS

2011/1249

PS 5/12 Søknad om tilskudd - Artic Mek v/Torkjell Arild 2011/1249

PS 6/12 Søknad om midler til sommerarbeidsplasser -  
Nord- Troms Museum

2011/1249

PS 7/12 Søknad om støtte til å gjennomføre 
utviklingstiltak- Karlsens Mekaniske

2011/1249

PS 8/12 Søknad om støtte til investering av båt til 
turistformål- Powertech marineservice

2011/1249

PS 9/12 Søknad om støtte til kjøp av rundballeutstyr- Elin 
Einarsen

2011/2863

PS 10/12 Søknad om tilskudd til Skjervøydagene 2012 2011/1249

PS 11/12 Søknad om støtte til oppgadering av 
bunkringsanlegg i Skjervøy indre havn-
Robertsen og Slotnes

2011/1249

PS 12/12 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i 
utkantstrøk - Arnøyhamn Handel

2011/1249

PS 13/12 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i 
utkantstrøk- Årviksand Handel og Arnøhamn 
Handel

2011/1249

PS 14/12 Søknad om tilskudd til kjøp av festivaltelt og 
utstyr - Varehuset Skjervøy

2011/1249

PS 15/12 Søknad om tilskudd til oppstart av traktorprosjekt 
- Jørn Cato Angell

2011/1249

PS 16/12 Søknad om etableringstilskudd - Aminda`s 
minirestaurant v/ Cristy Rosete Pedersen

2011/4020

PS 17/12 Søknad om tilskudd for innkjøp av neurometer-
Vel&bra, Skjervøy massasjeterapi v/ Ruth Olsen 
Tiberg

2011/4589

PS 18/12 Søknad om tilskudd til ombygging av fiskebåt-
Øystein Håkon Fredheim

2011/1249



PS 19/12 Søknad om støtte til reiselivsbedrift - Storhytta 
Uløya

2011/1249

PS 20/12 Søknad om tilskudd til kjøp av minibuss-
Skjervøybussen DA

2011/3992

PS 21/12 Søknad om støtte til kvalifisering  for å utføre 
NTB målinger- Artic Inspection AS

2011/1249

PS 22/12 Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom 
Skjervøy kommune og næringslivet.

2011/1249

PS 23/12 Søknad om midler til drift av Turistinformasjonen 2012/1879

PS 24/12 Søknad om tilskudd til trådløst nett i Årviksand 
havn- Årvikbruket as

2011/1249

PS 25/12 Invitasjon til deltakelse i 2 årig prosjekt: 
Helårsvertskap - områdeutvikling i Nord-Troms

2011/1249



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -65

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 08.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Orienteringssak - bruk av midler fra Utviklingsfondet i 2012- vedtatte tiltak og 
rådmannens innstillinger til nye søknader.

Vedtatte saker: 

Finansiering prosjektmedarbeider Omdømmeprosjektet                     kr. 100.000,- N-sak 29/09
Kommunale tiltak – Omdømmeprosjektet                                           kr.   50.000,- N-sak 1/12
Prosjekt kultur/næring/idrett                                                                kr.  100.000,- N-sak 1/12
Drift av mottaksstasjonene                                                                   kr.   50.000,- N-sak  1/12
Avtale med Halti Næringshage                                                            kr.   50.000,-  F-sak 27/12     
Prosjekt Flash                                                                                       kr.   50.000,-  F-sak 28/12 
Lekeplass i Værret                                                                                kr. 114.850,- F-sak 87/11
                                                                                                              ------------------
                                                                                          Sum             kr.514.850,-

Rådmannens innstillinger til søknader:

Søknader fra:                                                                                     Innstilt

Nord-Troms Museum ( re- aktualiseringsprosjekt)                           kr. 0
Hofsøy Mekaniske AS                                                                       kr. 10.000,-
Artic Mek                                                                                           kr.   8.000,-
Nord-Troms Museum ( sommeråpen Maursund gård)                     kr. 30.000,-
Karlsens Mekaniske                                                                           kr. 15.000,-
Powertech Marineservice                                                                  kr. 0.-
Elin Einarsen                                                                                      kr. 50.000,-
Skjervøydagan                                                                                    kr. 60.000,-
Robertsen og Slotnes                                                                          kr. 45.000,-
Distriktbutikkene                                                                    ca.      kr. 60.000,-

Varehuset Skjervøy                                                                        kr. 40.000,-



Jørn Cato Angell                                                                           kr.0-
Aminda`s minirestaurant                                                                kr. 30.000.-
Vel&Bra                                                                                         kr.0.-
Øystein Håkon Fredheim                                                               kr. 0.-
Storhytta Uløya                                                                              kr.35.000,-
Skjervøybussen                                                                              kr.25.000,-
Artic Inspection                                                                             kr. 0.-
Samarbeid kommunen/næringslivet                                              kr. 20.000.-
Reiselivsforeningen/turistinformasjon                                          kr. 60.000,-
Årvikbruket AS                                                                             kr.12.000,-
Helårsvertskap og områdeutvikling i N-Troms/Omdømmepr.     kr. 25.000,-
                                                                                                   ---------------------
                                                                                Sum              kr. 525.000,-

Total sum for vedtatte tiltak + rådmannens innstillinger :           kr 1.039.850.-

Signaler fra Fylkeskommunen er at vi får tildelt samme bevilgning som i 2011 dvs kr. 1 mill.
Fra regnskap 2011 har vi en pluss på ca. 100.000,- Får vi et mindre beløp fra fylkeskommunen 
enn signalene antyder må vi kutte på en del av innstillingene.  
        



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -63

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 08.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om midler til re-aktualisering av utstillingen Her bor mitt folk- Nord 
Troms Museum

Vedlegg:
Søknad fra Nord-Troms Museum

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Nord-Troms Museum avslås.
            Avslaget begrunnes med begrensede midler i utviklingsfondet i forhold til andre                 

prioriterte tiltak.

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Nord-Troms Museum ønsker å leie lokaler i det gamle prix- bygget 1.etg. i Strandv 46 som 
utgjør 103 m2. Her vil det være plass til kontorplasser samt utstillingsareal. Det vil få en liten 
husleieøkning i forhold til dagens leie fra kr. 3500,- til kr.5000,- pr.mnd. 
De ønsker å flytte og oppgradere gjenreisningsutstilling som i dag er utstilt i Burfjord til 
Skjervøy i deres nye utstillingslokaler i prix- bygget. Dette vil ha en kostnad på kr. 138.754 
inklusiv oppussing av lokalene. De søker om kr. 84.725,- til dette tiltaket. Viser til søknad.

Vurdering

Prosjektet virker svært interessant. Imidlertid vil ikke rådmannen anbefale søknaden grunnet 
begrensede midler i utviklingsfondet. Skjervøy kommune betaler hvert år et bidrag til driften av 
Nord-Troms Museum som utgjør kr. 174.000,-.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -48

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd for innkjøp av verkstedsutstyr- Hofsøy Mekaniske AS

Vedlegg: Søknad fra Hofsøy Mekaniske AS v/ Nils Arne Hofsøy

Saksdokumenter: 

Regnskap for 2011.

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Hofsøy Mekaniske v/ Nils Arne Hofsøy innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte 
kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 
medgåtte kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 10.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Hofsøy har utvidet bedriftens arbeidsfelt etter godkjenning fra Statens vegvesen til salg av 
bilprodukter samt motorarbeid av biler. Viser til søknad.
Hofsøy har investert  i utstyr for til sammen kr.126.359,- og søker om tilskudd til dette. 
Regnskap for 2011 viser et overskudd på kr. 63.957,-. 



Vurdering

Hofsøy er en ungdom som har satset på oppbygging av eget verksted. Han er ungdom og 
kommer under målgruppen for prioriteringer relatert til utviklingsfondet. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -56

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 27.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd - Artic Mek v/Torkjell Arild

Vedlegg:
Søknad fra Artic Mek v/ Torkjell Arild

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Artic Mek v/ Torkjell Arild innvilges et tilskudd på 15% av medgåtte kostnader til kurs 
av  det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av medgåtte kostnader i 
forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 8.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Selskapet driver innen maskinentreprenørvirksomhet. De søker midler til kurs og innkjøp av 
hjullaster. De søker om et tilskudd på kr. 50.000,-. Viser til søknaden. 

Vurdering

Rådmannen anbefaler at det gis tilskudd til det som går på kurs og ikke til innkjøp av hjullaster. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -54

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 27.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om midler til sommerarbeidsplasser -  Nord- Troms Museum

Vedlegg:
Søknad fra Nord – Troms Museum

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Nord-Troms Museum innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- pr. år  til 
sommerarbeidsplasser på sitt anlegg i Skjervøy kommune (Maursund gård) i 2012, 2013, 
2014 og 2015. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy 
kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i de nevnte årene.

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Maursund gård har vært åpen for innbyggere og turister i alle år om sommeren. Tiltaket har blitt 
godt mottatt. Skjervøy kommune har i de siste årene bevilget kr. 35.000,- hvert år til tiltaket. 
Viser til søknad.

Vurdering

Rådmannen er positiv til søknaden. Det er viktig at vår kulturhistorie blir formidlet og profilert. 
På grunn av stor søknad til utviklingsfondet anbefaler rådmannen at tilskuddet hvert år blir på  
kr. 30.000,- .



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -46

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til å gjennomføre utviklingstiltak - Karlsens Mekaniske

Vedlegg : Søknad fra Karlsen Mekaniske

Saksdokumenter:

Årsregnskap 2011
Skatteattest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Karlsen Mekaniske v/Charles Karlsen innvilges et tilskudd på 30% av faktisk medgåtte 
kostnader for det omsøkte tiltaket. Eget arbeid kan utgjøre inntil 50% av de 
dokumenterte kostnader. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
utgifter i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 15.000,-. Tilskuddet dekkes fra Utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til kommunalt utviklingsfond 
i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Karlsen Mekaniske søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 30.000,-  av totale kostnader på kr. 
60.000,- til et utviklingstiltak. Viser til søknad.
Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr. 66.648,-



Vurdering

Rådmannen vurderer det omsøkte tiltak som et interessant utviklingstiltak. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -55

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 27.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til investering av båt til turistformål- Powertech 
marineservice

Vedlegg:
Søknad fra Powertech marineservice v/ Ørjan Strand

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Powertech marineservice avslås.
Avslaget begrunnes med begrensede midler fra utviklingsfondet i forhold til andre   
prioriterte tiltak. 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksopplysninger

Strand ønsker å kjøpe en båt som kan benyttes til turistformål innen turer/ekstremturer med rib 
båt. Han mener det er marked for dette tilbudet. Kostnadene for prosjektet er kr. 450.000,- . 
Strand søker tilskudd til egenkapital som må være på 30%. . Viser til søknad.

Vurdering

Tiltaket har en størrelse som det bør søkes midler fra Innovasjon -Norge til. Rådmannen vil ikke 
anbefale at tiltaket prioriteres i denne omgang. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2863 -5

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til kjøp av rundballeutstyr- Elin Einarsen

Vedlegg: Søknaden fra Elin Einarsen

Sakdokumenter:

Skatteattest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Elin Einarsen innvilges et tilskudd på 30% av faktisk medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 50.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012.

3. Vedtaket er gyldig i 6. mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Einarsen søker om å få et tilskudd på kr. 75.000,- av totale kostnader på kr. 305.000,- til 
rulleballutstyr. Viser til søknad.



Vurdering

Søker driver med matproduksjon av villsau og skotsk høylandsfe i en meget utfordrende næring.
Hun er kvinne og kommer under målgruppen for prioriteringer relatert til utviklingsfondet. 
Rådmannen er derfor positiv til søknaden. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -59

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 07.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til Skjervøydagan 2012

Vedlegg :
Søknad fra Skjervøydagan 2012 
Budsjett 2012

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøydagan 2012 innvilges et tilskudd på 20% av medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 60.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Skjervøydagan skal gå av stabelen 27/6 – 1/7 2012.  
Årets arrangement skal ha samme aktivitesnivå i sentrum som i fjor. Det legges opp til  å 
videreføre familieprofil på ”dagan” . Viser til søknaden.

De totale utgifter i følge budsjettet utgjør kr. 519.080,- De søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 
60.000,-.



Vurdering

Skjervøydagan er et prosjekt som gjennom aktiviteter i sentrum øker trivsel og fører til økt 
omsetning for næringslivet. Tiltaket fremmer Skjervøy som et handelssted. Kultur og god 
service bidrar til en totalopplevelse som ofte gir gjenbesøk av besøkende. Skjervøydagan er et 
tiltak som er prioritert i Strategisk næringsplan for 2009-2012. I de senere år er det blitt tildelt 
tilskudd til formålet,  kr. 70.000,- i 2011.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -60

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 07.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til oppgradering av bunkringsanlegg i Skjervøy indre havn-
Robertsen og Slotnes a.s

Vedlegg:

Søknad fra Robertsen og Slotnes a.s

Saksdokumenter:
Skatteattest
Regnskap 2010

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Robertsen og Slotnes a.s innvilges et tilskudd på 25% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 45.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012.  

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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



Saksopplysninger

I forbindelse med nye sikkerhetskrav til betalingsterminaler , samt overgang til bankkort med 
chipteknologi, må eksisterende terminal gjennomgå en betydelig oppgradering. Regnskapet for 
2010 viser et underskudd på – 822.823,- Viser til søknad.
Bunkringsanlegget er et tilbud til småbåt og fiskeflåten i Skjervøy kommene. 
De totale utgifter til oppgradering av anlegget er beregnet til kr. 260.000,-.
De søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 75.000,- fra utviklingsfondet. 

Vurdering

Bunkringsanlegget for småbåter , fiskebåter og besøkende er et svært viktig tilbud til nevnte 
grupper og et viktig infrastrukturtiltak. Det genererer omsetning både innen reiselivsnæringen 
og til andre næringer. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -62

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 07.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk - Arnøyhamn Handel

Vedlegg:
Søknad fra Arnøyhamn Handel

Saksdokumenter:
Regnskap for 2011

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
Arnøyhamn Handel innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms Fylkeskommune 
bevilger til butikken i 2012. ( ca. 30.000,-). Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt 
midler til utviklingsfondet i 2012. 

Saksopplysninger

Troms Fylkeskommune setter som et krav at kommunen må bevilge samme beløp som de gjør 
til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Fristen for å bekrefte dette var satt til 22.03.12.
Rådmannen bekreftet dette i møte med Fylkeskommunen samme dag. Viser til vedlegg av 
søknad og bekreftelse.
Regnskapet for 2011 viser et årsresultat på kr. -100.449,-

Vurdering

Arnøyhamn Handel er svært viktig for befolkningen og næringslivet i Arnøyhamn. Driften er 
nokså marginal. 





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -61

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 07.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel 

Vedlegg:
Søknad fra Årviksand Handel

Saksdokumenter:
Regnskap for 2011.

Rådmannens innstilling

Årviksand Handel innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms Fylkeskommune 
bevilger til butikken i 2012. ( Ca. kr.30.000,-). Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt 
midler til utviklingsfondet i 2012.

Saksopplysninger

Troms Fylkeskommune setter som et krav at kommunen må bevilge samme beløp som de gjør 
til  drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Fristen for å bekrefte dette var satt til 22.03.12. 
Rådmannen bekreftet dette i møte med Fylkeskommunen samme dag. Viser til vedlegg av 
søknad og bekreftelse. 
Regnskapet for 2011 viser et årsresultat på kr. 14.613,-

Vurdering

Årviksand Handel er svært viktig for befolkningen og næringslivet i Årviksand. Driften er nokså 
marginal.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -57

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 27.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til kjøp av festivaltelt og utstyr - Varehuset Skjervøy

Vedlegg:
Søknad fra Varehuset Skjervøy v/ Geir Helgesen

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Varehuset Skjervøy innvilges et tilskudd på 25% av medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 40.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Varehuset ønsker å kjøpe inn festivaltelt og utstyr. Totale kostnader er på kr. 259.000,-. De
søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 129.000,.-

Vurdering

Tiltaket er positivt og vil kunne gi mange synergieffekter i forhold til å arrangere festivaler. 
Rådmannen anbefaler derfor at det innvilges tilskudd til tiltaket.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -51

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til oppstart av traktorprosjekt - Jørn Cato Angell

Vedlegg:
Søknad fra Jørn Cato Angell

Saksdokumenter:
Skatteatest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Søknaden fra Jørn Cato Angell avslås.
Avslages begrunnes med begrensede midler i utviklingsfondet i forhold til andre  
prioriterte tiltak.

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Angell`s tiltak går ut på å investere i traktor og freser som skal benyttes til brøyting for private 
og til bedrifter. Tiltakets investering har en kostnad på kr. 75.000,-  og han søker om kr. 30.000,-
fra utviklingsfondet. Viser til søknaden.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at søknaden avslås. Andre søknader bør prioriteres foran dette tiltaket. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4020 -5

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om etableringstilskudd - Aminda`s minirestaurant v/ Cristy Rosete 
Pedersen

Vedlegg:
Søknad fra Aminda`s minirestaurant v Cristy R. Pedersen

Saksdokumenter:
Skatteattest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Aminda`s minirestaurant v/ Cristy R. Pedersen innvilges et etableringstilskudd på 30% 
av medgåtte kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 
av faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 30.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012.  

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Pedersen søker om etableringstilskudd  på kr. 75.000,- til etablering av minirestaurant. De totale 
kostnadene utgjør kr. 105.000,-. Viser til søknad.



Vurdering

Søker er kvinne og kommer under målgruppen for prioriteringer relatert til tildeling av midler til 
tiltak fra utviklingsfondet. Rådmannen synes det er hyggelig at en innbygger med annen 
kulturbakgrunn etablerer virksomhet i kommunen. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4589 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd for innkjøp av neurometer- Vel&bra, Skjervøy 
massasjeterapi v/ Ruth Olsen Tiberg

Vedlegg:
Søknaden fra Skjervøy massasjeterapi v/ Ruth Olsen Tiberg

Saksdokumenter:
Regnskap for 2010
Skatteattest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Vel&bra Skjervøy massasjeterapi v/ Ruth Olsen Tiberg  avslås.
Avslaget begrunnes med begrensede midler i utviklingsfondet i forhold til andre 
prioriterte tiltak. 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Tiberg ønsker å kjøpe et neurometer til kr. 19.500,- samt delta på kurs med kostnad kr. 2900,-
Viser til søknad. 

Vurdering

Rådmannen anbefaler at søknaden ikke prioriteres.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -50

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til ombygging av fiskebåt- Øystein Håkon Fredheim

Vedlegg:
Søknad fra Øystein Håkon Fredheim

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Øystein Håkon Fredheim avslås.
Avslaget begrunnes med begrensede midler i utviklingsfondet  i forhold til andre 
prioriterte tiltak. 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Fredheim ønsker å bygge om båten og rigges for sjøpølse tråling. 
Totale kostnader utgjør kr. 149.000,- og det søkes om et tilskudd på kr. 75.000,- fra 
utviklingsfondet. Viser til søknad.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at søknaden avslås. Ombygging og rigging av fiskefartøy har til vanlig 
ikke vært et prioritert tiltak.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -49

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til reiselivsbedrift - Storhytta Uløya

Vedlegg:

Søknad fra Storhytta Uløya v/ Aud Sole Haugen

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Storhytta Uløya innvilges et etableringstilskudd på inntil 30% av medgåtte kostnader til 
det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 35.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Leder Hansen søker om å få innvilget et tilskudd på kr. 92.000,- av totale kostnader på kr. 
184.000,-. Viser til søknaden. 
Storhytta Uløya ønsker å etablere en reiselivsbedrift innefor økoturisme på Uløya i tidligere 
Uløybukt skole. 



Vurdering

Å styrke og utvikle Skjervøy som reiselivs- og kystkulturkommune er en av strategiene i vår 
Strategiske næringsplan. Tiltaket virker svært interessant. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/3992 -3

Arkiv:

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 26.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til kjøp av minibuss- Skjervøybussen DA

Vedlegg:
Søknad fra Skjervøybussen DA v/ Vidar Brox-  Antonsen

Saksdokumenter:
Skatteattest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøybussen DA innvilges et tilskudd på 20% av medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 25.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger

Skjervøybussen DA har kjøpt en minibuss og har fått transportløyve. Bussen kan leies ut både 
med sjåfør og uten sjåfør. Totalkostnadene for tiltaket er på kr. 260.000,-. De søker om å få 
tildelt et tilskudd på kr. 75.000,-. Viser til søknaden.



Vurdering

Det er et positivt tiltak som gir muligheter å leie buss for lag og foreninger og andre. Det er i så 
måte eneste tilbud i Skjervøy innenfor dette området. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -52

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 27.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til kvalifisering  for å utføre NDT målinger- Artic 
Inspection AS

Vedlegg:

Søknad fra Artic Inspection AS

Saksdokumenter:
Regnskap for 2010
Skatteattest

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Artic Inspection v/ Stein-Are Paulsen avslås.
Avslaget begrunnes med begrensede midler i utviklingsfondet i forhold til andre 
prioriterte tiltak. 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Artic Inspection AS ønsker å kvalifisere ansatte til å kunne foreta NDT målinger som går ut på 
tykkelses måling av stål og aluminiums skrog. Kostnader for NDT og Aqhilles kvalifisering 
utgjør kr. 398.255,-. Det søkes om et tilskudd på kr. 75.000,-. Viser til søknad.
Regnskapet for 2010 viser et overskudd på kr. 189.406,-



Vurdering

Skjervøy kommune v/  omstillingsprosjektet har vært tidligere inne med delfinansiering av 
Aqhilles kvalifiseringen . Rådmannen vil ikke anbefale søknaden i forhold til andre prioriterte 
tiltak.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -64

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 08.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom Skjervøy kommune og næringslivet

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det avsettes kr. 20.000,- fra utviklingsfondet til samarbeidstiltak/ utviklingsseminar som 
er av interesse for næringslivet i Skjervøy. 

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 aktuelle tema 
har vært drøftet. Andre tiltak i forhold til dialogmøter med aktører som viser interesse for 
etablering kan også være en aktualitet.  



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1879 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 23.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til turistinformasjon -Skjervøy reiselivsforening

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy Reiselivsforening innvilges et tilskudd på kr. 60.000,- for å ha åpen 
turistinformasjon på Skjervøy sommeren 2012.

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 2012 men flytter informasjonen til cafe Nordlys.
Cafe Nordlys vil få ansvar for drift og oppfølging av sommerarbeidsplassene.

Reiselivsforeningen søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 60.000,- for å ha åpen 
turistinformasjon på Skjervøy. 
I 2011 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. 60.000,- til drift av turistinformasjon. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -69

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 16.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om tilskudd til trådløst nett i Årviksand havn- Årvikbruket as

Vedlegg:
Søknad fra Årvikbruket AS v/ Håvard Albrigsten

Saksdokumenter:
Skatteatest
Regnskap 2010

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Årvikbruket AS innvilges et tilskudd på 25% av medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 12.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaksdato.

Saksopplysninger

Årvikbruket AS søker midler for å etablere trådløst nettverk slik at fikebåtene skal få se TV om 
bord i sine båter. Det har betydning for å gjøre stedet attraktiv i forhold til levering av fangster. 
Viser til deres søknad.
Totale kostnader for tiltaket utgjør kr. 58.000,- og de søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 
35.000,-
Regnskapet for 2010 viser et årsresultat på kr. – 547.104,-



Vurdering

Det er viktig at infrastrukturen er på plass for fiskere som lever sine fangster i Årviksand.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -71

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Silja Karlsen

Dato:                 23.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Invitasjon til deltakelse i 2 årig prosjekt: Helårsvertskap - områdeutvikling i 
Nord-Troms

Vedlegg
1 Helårs vertskap - områdeutvikling i Nord-Troms
2 Forslag/Tilbud om deltakelse på naturvandring - friluftsportal på nett i Nord - Troms

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det innvilges et tilskudd på kr. 25.000,- for 2012 og kr. 25.000,- for 2013 til tiltaket. 
Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at Skjervøy kommune får 
tildelt midler til utviklingsfondet i 2012 og 2013, og at Troms fylkeskommune innvilger 
det omsøkte tilskuddet til prosjektet. 

2. Vedtaket er gyldig i 12 mnd. fra vedtaksdato.

3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaksdato.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune inviterer Skjervøy kommune med i et samarbeidsprosjekt over 2 år: 
Helårsvertskap –områdeutvikling i Nord-Troms.

Nordreisa kommune ønsker å øke arbeidskapasiteten innen reiselivsutvikling i Nord-Troms og 
søker tilført kompetanse innen dette, samt vertskaps- og informasjonsarbeid. Nordreisa 
kommune er nasjonalparkkommune. Regjeringen legger frem nasjonalparkene, 
nasjonalparkkommuner og landsbyer som del av den nasjonale reiselivsstrategien i dokumentet 
Destinasjon Norge
(http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2012/reiselivsstrategien_april2012
.pdf ), og Nordreisa kommune er dermed forpliktet til å bidra ekstraordinært. 



Det er ønskelig å strukturere informasjonsarbeid fra Nord-Troms kommunene og 
nasjonalparklandsbyen mot besøkende, samt styrke nettverksbygging og samarbeid mellom 
kommunene og reiselivsbedriftene. Særlig fokus setter man i vertskap og kunnskap om 
hverandre og regionen generelt. Dette i samarbeid med prosjekt Omdømmebygging i Nord-
Troms. I tillegg er det ønskelig å styrke samarbeidet mellom Norge (Nord-Troms) og 
samarbeidspartnere i Tornedalsområdet, både med bedrifter og offentlige samarbeidspartnere. 

Det har vært påpekt ved flere anledninger at organiseringen av reiselivet er for dårlig. Det har 
Regjeringens strategi også tatt med seg. Det som Nordreisa kommune har jobbet med er i 
henhold til strategien. 

I organiseringen som Regjeringen (se organisering av Destinasjon Norge på side 49) ønsker for 
reiselivet er det lagt opp til at lokalkontor/kommune har ansvar for følgende: 

1. Vertskapsrolle
2. Informasjon
3. Produktutvikling lokalt
4. Markedskunnskap lokalt

Reiselivssatsingen som Nordreisa nå inviterer Nord-Troms kommunene er som følger:

MÅL:
- Kvalitetssikring av bedrifter, produkter og informasjon til fordel for de tilreisende og 
turoperatører/ destinasjonsselskaper
- Bedre vertskap og kontaktflate med markedet
- Samle reiselivsbedrifter og drive målrettet produktutvikling i samarbeid med Innovasjon Norge
- Bedre lokal markedskunnskap
- Styrke kunnskap om bærekraftig reiseliv
Dette fremkommer av skrivet ”Helårs vertskap – områdeutvikling i Nord-Troms” som er 
utarbeidet med fokus på Nordreisa. At Skjervøy kommune blir deltaker forsterker prosjektet og 
bidrar til at Skjervøy inngår som en likeverdig part i prosjektet.

ARBEIDSOPPGAVER:
Med inspirasjon fra Bærekraftige Destinasjoner (Destinasjon Røros) har Nordreisa kommune 
utarbeidet et to-årig prosjekt som skal ivareta lokalkontorenes ansvar. Troms fylkeskommune er 
søkt om 600 000 kr i tilskudd (under behandling). I praksis skal det ansettes en person. Dette 
innebærer tiltak og ressurser i forhold til følgende arbeidsoppgaver:

1. TURISTINFORMASJON PÅ INTERNETT: Utvikle reiselivsportal med fokus på 
reiselivsvirksomheter i Nord-Troms, hvor reiselivsprodukter blir organisert slik at 
reisende kan reservere aktiviteter og overnatting i regionen; se www.opplevreisa.no
(under utvikling, kan endres til opplevnord-troms, opplevlyngenfjord etc. Se eksempel
www.upplevboden.nu ). Deretter skal samarbeidsprosjekt mellom reiselivsnæringen, 
kommunen og turoperatører føre til kvalitetssikring av produkter, kvantumsbooking i 
turoperatørenes marked og organisert vertskap (altså målrettet arbeid mot 
destinasjonsselskaper, sikre salgsleddet). I tillegg skal reiselivsportalen føre til jevn 
informasjonsflyt til lokalbefolkningen, tilreisende, reiselivsaktører og turoperatører. 
Herunder events, festivaler, konserter, nye produkter etc. Felles markedsføringsmateriell 
utarbeides for helheten. Det skal også legges til rette for god informasjon på nett. 
Nettsiden www.naturvandring.no har potensial for å bli meget god. Arbeidet Skjervøy 
kommune bestilte i N-sak 024/11 ble ikke gjennomført som avtalt pga. ulike 
omstendigheter hos Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenter. Arbeidet med 



portalen er nå omorganisert og er tenkt lagt inn i prosjekt Helårsvertskap. Det er i tillegg 
muligheter for App-funksjoner og systematisering av løypenettet sommer og vinter. Vi 
behøver å organisere og markedsføre denne sterkere. Dette legges til Helårsvertens 
arbeidsoppgaver.

2. VERTSKAP OG INFORMASJON: Styrke og organisere det regionale vertskapet mot 
besøkende – hele året. Dette innebærer organisering og drift av turistinformasjonen på 
Halti-bygget, samt drift av reiselivsportalen for å sikre informasjonsflyt. Det skal være 
økt fokus på vertskap og dermed må felles forståelse for begrepet implementeres i 
bedrifter og organisasjoner. Tett samarbeid med Innovasjon Norge og Nord-Troms 
Studiesenter for mobilisering og gjennomføring av kurs og arrangementer som skal gi 
bedre fokus på dette. Tiltakene som er tenkt er Innovasjon Norge sin kursrekke for 
reiselivsbedrifter: ”Bærekraft”, ”Bli god på nett”, ”Pakking salg og distribusjon” og 
”Vertskap”. Vertskapsbolken vil bli styrket i Skjervøy da man skal jobbe med 
innbyggere (ildsjeler) så vel som reiselivsbedrifter. Det legges opp til en kursrekke som 
skal utdanne omkring 50-80 skjervøyværinger årlig, heri: ”Vertskapskurs”, 
”Kunnskapsløft” (historie, kultur, natur, verneområder, nasjonalparken, bedrifter i 
regionen, produkter i regionen) og det legges i tillegg opp til en ”Ambassadørtitulering”
for deltakere i denne bolken der man ved å teste minst 4 lokale produkter får en 
utmerkelse (dette gjøres andre plasser, eks. i Destinasjon Røros med utmerkelsen
”Kobberkortet”).

3. SAMARBEID OG NETTVERK: Nettverks- og kompetansebygging for 
reiselivsbedrifter i Nord-Troms og i Tornedalsregionen, samt internasjonale 
turoperatører som søker kvalitetsprodukter som de kan markedsføre i sitt marked. 
Turoperatører må stadig forholde seg til 4-5 reiselivsbedrifter, 1-2 flyselskap, 2-3 
overnattingssteder og en rekke transportselskap ved booking av reiselivsprodukter 
internasjonalt. Gjennom dette prosjektet skal man sørge for å gjøre prosessen lettere for 
turoperatører, slik at de kun må forholde seg til turistinformasjonen, samt for 
reiselivsbedriftene som får organisert alle sine produkter profesjonelt. Det er et mål om 
at portalene Opplev Reisa og naturvandring skal bli regionale sider og at samarbeidet 
gjennom portalene skal gi kraft bakom frivillige tiltak i regionen.

Helårsverten skal samarbeide tett med næringsarbeideren/andre i kommunen og daglig leder på 
Halti nasjonalparkssenter. Det er i tillegg lagt opp til samarbeid med omdømmeprosjektet i 
Nord-Troms, Nasjonalparklandsbyene i Norge, Nasjonalparkkommunene og Tornedalrådets 
kommuner og destinasjoner.

TILBUD:
Konkret tilbud til Nord-Troms kommunene (her Skjervøy):

 Kontakt og informasjonspunkt for besøkende til regionen hele året. Helårsverten og 
nettportalen Opplev Nord-Troms (det som i dag er under utvikling og heter 
www.opplevreisa.no ).

 God oversikt over reiselivsprodukter som er tilgjengelig i regionen, ved enkel tilgang via 
reiselivsportalen til turistinformasjonen. 

 Økt samarbeid mellom bedriftene i regionen. Via kompetanseprogram, 
ambassadørprogram og bedret kunnskap om hverandre.

 Tilgang til vertskapskurs, bearbeiding og deltakelse i ”Kunnskapsløftet” for bedrifter og 
evt innbyggere i de forskjellige kommunene.

 Tilgang til informasjon om kommunen, samt om naturvandring i kommunen via 
friluftskart på nett. Samt ressurs til utvikling av denne.



 Ressurs som kan bistå vår regions bedrifter med å hevde seg hos destinasjonsselskapene 
på et helhetlig vis.

Årlig kostnad for Skjervøy kommune 25 000 kr per år i to år.

Nordreisa kommune sin andel: 285 000 kr årlig.
Halti Nasjonalparkssenter: 50 000 kr årlig.
Tiltaksmidler: 3-600 000 kr årlig
Søkt støtte Troms Fylkeskommune 300 000 kr årlig.

Vurdering

Dette er et prosjekt der Skjervøy kommune får mye igjen for innsatsen. Utfordringen kan være 
ressursen som behøves fra Skjervøy kommunes administrasjon.

Prosjektet har mange sammenfallende interesser med det å bygge et godt omdømme, samt at det 
bidrar til et helhetlig reiselivsløft for bedriftene. Kursing av vertskap er viktig for å skape 
motivasjon bl.a. i egne innbyggere til å være gode ambassadører. Ikke bare rettet mot turister, 
men også mot tilflyttere. Skjervøy kommune har bl.a. mange arbeidsinnvandrere som er en stor 
ressurs for kommunen. Det er viktig at kommunen gjør en helhetlig innsats for å bidra til at 
disse faktisk velger å bli (de er arbeidskraft, de kjøper hus som de pusser opp, de føder barn 
osv.).
Saksbehandler anbefaler at næringsutvalget innvilger kr. 25.000,- per år i to år til dette 
samarbeidsprosjektet under forutsetning av at Troms fylkeskommune innvilger tilskuddet som 
omsøkt.
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HELÅRS VERTSKAP - OMRÅDEUTVIKLING I NORD-TROMS

Nordreisa kommune ønsker å øke arbeidskapasitet og gjennomføringsevne innen områdeutvikling i Nord-Troms

og søker tilført kompetanse innen vertskaps- og informasjonsarbeid, samt reiselivsutvikling for å sikre
framtidsrettet samfunnsutvikling regionalt.

BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Nordreisa kommune ser at det eksisterer mengder med informasjon som må tilrettelegges og fremmes i de

riktige kanaler for innbyggere, potensielle innflyttere og besøkende. Dagens kommune- og
landsbyadministrasjon har ikke tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse til å gjennomføre dette arbeidet, så

derfor er det nødvendig å skaffe dette for å oppnå et godt vertskap.

Kommunen ønsker å tilrettelegge følgende:

• Vertskap og områdeutvikling, herunder utadrettet informasjonsarbeid
• Reiselivsutvikling, kvalitet og kompetanse

Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune

Nordreisa kommune ble i 2008 en Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby, og kommunen har satset
spesielt på Nasjonalparklandsby statusen. Storslett er medlem i en eksklusiv klubb bestående av

Nasjonalparklandsbyer, hvor 5 unike steder i Norge er representert. I denne klubben er Geilo, Lom, Vingelen og
Jondal. Nasjonalparklandsbykonseptet har et langsiktig perspektiv og dets innhold er spesielt viktig for
fremtidige generasjoner. På bakgrunn av dette ble det i 2011 vedtatt en kommunikasjonsstrategi for Norges

nasjonalparklandsbyer og denne gjenspeiler fremtidsperspektivet med fokus på vern av varige verdier. Målet er

å øke bevissthet rundt skjæringspunktet mellom kommersialisering og vern.

Status som Nasjonalparklandsby har utløst over 4 millioner i midler og tiltak. Nordreisa kommune har spesielt

gode prosjekter basert på tilrettelegging av friluftsliv for alle og miljøbevistgjøring. Sistnevnte har ført til at 10
lokale bedrifter har oppnådd miljøtårnsertifisering i 2011.

Fokusområder fremover er barn og unge, miljø, mobilisering og intern forankring og det som det her søkes om ;
Vertskap og ambassadørarbeid.

Kommunen har selv satt av 50 % stilling til satsingen.

Handel- og Servicenæringen

Nordreisa kommune har siden begynnelsen av 90-tallet vært regionssenter for Nord-Troms. Nordreisa

kommune og dets handelsnæring har siden da servet våre naboer i forhold til et bredt utvalg av butikker og
till-md. npt er slik at NnrriraicA knnimunP sin hnnric,Icnring i størr,, ng størr,,, gr=r1 nå merker konkurransen fra

vår omkringliggende byer, Alta og Tromsø. Begge disse byene driver hard markedsføring mot regionen, og

dette begynner handelsnæringen nå å merke tydeligere.

For å kunne stå sterkere i konkurransen mot byene omkring oss har vi behov for å utvikle handels- og
servicenæringen i Nordreisa til å bli kvalitets bedrifter med klar merkevareplattform og eksepsjonelt

servicenivå. Dette vil kunne gjøre at denne næringen, som er den største i kommunen, til en solid og lønnsom
virksomhet.

Samarbeid i forhold til denne satsingen er sikret gjennom Nordreisa Næringsforening og gjennom Landsbyrådet
der Næringsforeninga er tett samarbeidspart og medlem.



Effekter ved tiltak

• Tjenestetilbudet
• Servicenivået
• Profesjonalisme

NORDREISA KOMMUNE

Som nevnt er det nødvendig å styrke informasjonsarbeidet betydelig både i kommunen og i tilknytning til

kommunen, fordi dette på sikt blant annet har effekt på kommunens omdømme. Dette har også spesielt effekt

på følgende:

Mangel på overnevnte fører til at gjennomsnittet innen reiselivsnæringen sliter med å oppnå lønnsomhet, det

er kun fåtall som klarer å utnytte fordelen vi har i Nord Norge. En uklar og usammenhengende satsing på

reiselivet i Nordreisa har ført til at kommunen taper markedsandeler, noe som har ført til at kommunen

mangler eksponering og omdømme i reiselivsmarkedet. Dette har ført til at flere bedrifter i kommunen

vurderer å legge ned virksomheten, til tross for at Nord Norge har størst reiselivsutvikling og omsetning i

Norge. Denne utviklingen skal Nordreisa kommune stanse og legge tilrette for at reiselivsnæringen får økt

lønnsomhet.

Reiselivsbedrifter i Nordreisa

Nordreisa kommune tror at nøkkelen til suksess er samarbeid og kompetanse, noe som er godt poengtert i

flere rapporter og skriv. Reiselivsbedriftene i Nordreisa er små og fragmenterte, noe som fører til at de fleste

produkter alene er lite konkurransedyktige i reiselivsmarkedet. Derfor består Nordreisa kommunes

reiselivssatsing av flere effektive milepæler som krever lite tilleggsfinansiering, men er både virkningsfulle og

lønnsomme.

Nordreisa kommune skal stimulere bedrifter til å arbeide og bli bedre på det de allerede er best på, fordi det

først og fremst er ønskelig å øke kvaliteten på reiselivsproduktene. Kvalitet, opplevelsesverdier og kompetanse

skal være hovedfokus blant nye og eksisterende reiselivsbedrifter i Nordreisa.

Turistinformasjonen skal i større grad involvere seg i bedriftene og deres produkter, for å sikre at alle bedrifter i

Nordreisa kan føle at de er del av reiselivsnæringen og få ekstern hjelp i utviklingsfasen. Det skal skapes mer

helhetlig tilbud for tilreisende, fordi det er nettopp dette gjesten tar med seg hjem. Opplevelser og aktiviteter

har større lønnsomhet enn tjenester, så dette er noe kommunen skal synliggjøre for å sikre at flere bedrifter får

økt lønnsomhet og bedre dermed utviklingsgrunnlag.

Mål for prosjektet

Nordreisa kommune skal utvikle og utvide turistinformasjonen for å gjøre det til reiselivsbedriftenes, kundenes

og turoperatørenes naturlige bindeledd. Turistinformasjonen skal knytte sammen tilreisende og

reiselivsbedrifter, handels og servicenæringene, samt turoperatører og reiselivsbedrifter, for å skape økt

lønnsomhet og eksponering for den enkelte bedrift. Hele reiselivsnæringen og handels- og servicenæringen får

tilført kompetanse og arbeidskraft med spisskompetanse i vertskap, kundeservice, utvikling, publisering,

nettverksbygging og reiseliv generelt. Dette betyr kostnadsbesparelse og effektivisering for alle bedriftene i

Nordreisa kommune, slik at de kan fokusere på kvalitetsprodukter og et godt vertskap fra deres side.

Nordreisa-kommune--tar-h.rdom -av-- internasjonale-turistinformasjoner -og- ønsker- å---tilføre-reiselivsportal--med-

bookingløsning som alle bedriftene i Nordreisa kan benytte gratis. Aller helst vil man tilknytte alle

reiselivsbedriftene i Nord Troms, for å sikre enda sterkere produktmiks og mer allsidig reiselivstilbud.



Målsetningen for prosjektet er dermed:

Målbare resultater —reiselivsnæringen

I løpet av gjennomført prosjekt skal Turistinformasjonen ha oppnådd målbare resultater. Det første skal det
være bedre organisert reiselivsnæring med bedre informasjonsflyt, samarbeid og nettverk. Dette gjøres stort
sett ved bruk av internettløsningen. Det første målbare skal være at Turistinformasjonen skal ha tilknyttet
målbare resultater mht. turoperatører, det skal være bygget godt nettverk og samarbeid med internasjonale
turoperatører som sørger for kvantumsreservasjoner til regionen. Det tredje målbare er at minimum 30
virksomheter skal være tilknyttet Turistinformasjonen med minimum 30 kvalitetssikrede reiselivsprodukter.
Det fjerde går ut på spørreundersøkelser mot besøkende som benytter reiselivsportalen til reservasjoner.
Framtiden skal ha markedsrettet fokus på opplevelsesproduksjonen i Nordreisa.

OPPGAVER I PROSJEKTET

Nordreisa kommune ønsker å øke arbeidskapasitet innen områdeutvikling i Nord-Troms og søker tilført
kompetanse innen reiselivsutvikling, samt vertskaps- og informasjonsarbeid, for å sikre framtidsrettet
samfunnsutvikling regionalt. Det er ønskelig å strukturere informasjonsarbeid fra kommunene og
nasjonalparklandsbyen mot besøkende, samt styrke nettverksbygging og samarbeid mellom kommunene og
reiselivsbedriftene. Særlig fokus setter man i vertskapsfunksjonen i området. I tillegg er det styrket samarbeid
mellom Norge (Nord-Troms) og samarbeidspartnere i Torndalsområdet, både med bedrifter og offentlige
samarbeidspartnere.

Oppgaver  i  prosjektet

NORDREISA KOMMUNE

Prosjektet innebærer også igangsatte prosjekter/arbeid, i tillegg til oppgaver tilknyttet dette prosjektet som vi
søker finansiering til.

1.  TURISTINFORMASJON PÅ INTERNETT: Utvikle reiselivsportal med fokus på reiselivsvirksomheter i Nord
Troms, hvor reiselivsprodukter blir organisert slik at reisende kan reservere aktiviteter og overnatting i
Nordreisa kommune. Deretter skal samarbeidsprosjekt mellom reiselivsnæringen, kommunen og turoperatører
føre til kvalitetssikring av produkter, kvantumsbooking i turoperatørenes marked og organisert vertskap. I
tillegg skal reiselivsportalen føre til jevn informasjonsflyt til lokalbefolkningen, tilreisende, reiselivsaktører og
turoperatører.

2. VERTSKAP OG INFORMASJON:Styrke og organisere det regionale vertskapet mot besøkende — hele året.
Dette innebærer organisering og drift av turistinformasjonen på Halti bygget, samt drift av reiselivsportalen for
å sikre informasjonsflyt.

3. SAMARBEID OG NETTVERK:Nettverks- og kompetansebygging for reiselivs bedrifter i Nord-Troms og i
Tårnedalsregionen, samt internasjonale turoperatører som søker kvalitetsprodukter som de kan markedsføre i
sitt marked. Turoperatører må stadig forholde seg til 4-5 reiselivsbedrifter, 1-2 flyselskap, 2-3
overnattingssteder og en rekke transportselskap ved booking av reiselivsprodukter internasjonalt. Nordreisa
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kommune skal sørge for å gjøre prosessen lettere for turoperatører, slik at de kun må forholde seg til
turistinformasjonen, samt for reiselivsbedriftene som får organisert alle sine produkter profesjonelt.

Gjennomføring av tiltak 2012 og videre

SAMARBEIDSPARTNERE OG ORGANISERING

Prosjektet er organisert formelt gjennom utviklingsavdelingen i Nordreisa kommune i samarbeid med Kåfjord
kommune, Storfjord kommune og Halti nasjonalparksenter. Prosjektleder skal forholde seg til en
styringsgruppe.

Samarbeidspartnere utenfor Nordreisa får følgende:

• Kontakt og informasjonspunkt for besøkende til regionen hele året
• God oversikt over reiselivsprodukter som er tilgjengelig i regionen, ved enkel tilgang via

reiselivsportalen til turistinformasjonen.
• økt samarbeid mellom bedriftene i regionen.
• Oversikt og tilgang til vertskapskurs for bedrifter i de forskjellige kommunene
• Tilgang til informasjon om kommunen, samt om naturvandring i kommunen via frilufts-kart på nett.



FREM DRIFTSPLAN

NORDREISA KOMMUNE

Fremdriftsplanen er basert på eksisterende aktiviteter i tillegg til planlagte prosjekt aktiviteter.

Tiltak (Oppstart innen mal 2012)

01 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 03 Q4

Finansiering — organisering - beslutning X

Utvikling av strategi for turistinformasjon X

Redaksjonelt arbeid for internettportalen X X

Implementering av reiselivsbedrifter og turoperatører X

Markedsstrategi for turistinformasjonen X

Ansettelsesprosess X

Prosjekttiltak X X X X X X

ØKONOMI OG FINANSIERING

Økonomi og finansiering tilknyttet prosjektet det søkes midler til.

KOSTNADER

Lønn, kontor, administrasjon 1 200 000

Drift av webløsninger 24 000

Tiltak 1 328 000

FINANSIERING

NK- andel av lønnsmidler

NK- andel av tiltaksmidler

Halti Nasjonalparkssenter- lønnsmid

Verdiskapningsprogrammet

Tilskudd TRFK

Årl År 2

570 000 Eksisterende bevilgning

82 000 Web,kurs, tilrettelegging etc

100 000 Avklart gjennom avtale

1 200 000 Tiltaksmidler, vertskap,

600 000 Søknad her
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TILTAK

Informasjonsarbeid, miljø og kvalitetssikring

Innkjøp av webløsning

Vertskapskurs i Nordreisal

Videreutvikling av naturvandring/frilufts-kart2

Nettverkstiltak /landsbybedrifter

Nettverkstiltak/ handel og service

Ambassadørutdanning

200 000 Finansiert av NK

100 000 Finansiert av NK

400 000 Finansiert av NK/VSP

28 000 Finansiert NK

150 000 Finansiert av NK/VSP

150 000 Finansiert av NK/ VSP

300000 Finansiert av NK/ VSP

: 1111

lApent for bedrifter utenfor Nordreisa etter egenandel

2 Forutsetter betaling av lisenser for nettkartløsningen ca 10 000 pr kommune/år) og tekniske kostnader for
naturvandring (ca kr xxxx)



Forsiag/Tilbud om deltakelse på naturvandring —
friluftsportal på nett Nord-Tronns
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1  Innledning
Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenter AS har i samarbeid utviklet en hjemmeside og en
kartløsning for friluftsliv i Nord Troms. Hjemrnesiden heter www.naturvandrin .no og ligger i dag
tilgjengelig på Internett. Kartløsningen er utledet av den lisensen alle Nord-Troms kommunene har
hos Norkart. Hjemmeside og kartløsning er integrert. Målet med dette arbeidet er å gi god og
kvalitetssikret informasjon og friluftsliv og opplevelsesmuligheter i 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 nasjonalparksenter AS, 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 prosess i tilknytning til
etableringen hvor bla Kvænangen og Skjervøy gjorde 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 prosessen ble det
også besluttet å lage en sideordnet informasjonsløsning som etter hvert ble kalt naturvandring.no.
Den eies i dag av Halti nasjonalparksenter.

Status pr i dag er at det er etablert en turkart løsning på nett som står av to deler som er koblet
sammen;

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

3 Om losningene og tjenestene
Det er mulig å søke informasjon både via karttjenesten og naturvandring hver for seg. Med enkle
klikk "beveger" man seg fra den ene til den andre løsningen.

Til sammen utgjør denne 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. I naturvandring vil ligge utvidet informasjon nyttig for alle friluftsbrukere. Det
nyeste er bia en "løypemeldingsfunksjon" dvs en iøsning for å sende SMS meldinger som vises på
nettsiden. Den kan brukes til 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 vii dag.
Som nevnt så er utviklingsarbeidet for løsningen finansiert 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 medi opplegget må derfor ta høyde for at det påløper driftskostnader som
deltakerne må være med å dekke. Deltakelse er i høyeste grad 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 mange gode kartløsninger på markedet. En av de største pr nå er UT.no (eies
av NRK og DNT). Naturvandring har ikke ambisjoner om å konkurrere med denne store aktøren, men
vil presentere kvalitetsikret informasjon fremfor å bare basere all 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. Disse omtaler vi hver for seg.

4.1 Drift av .naturvandrin .no
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. Sørge for 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
Kvalitetssikring av informasjon ifht sikkerhet, skred mv
Administrasjon og koordinering

Vi ser det som helt nødvendig å ha en redaktør som har det formelle og praktiske ansvaret for denne
driften.

Driftskostnader naturvandring
Webhotell, lisenser Custom Publish, SMS konto data/support kr 22 000,-
Honorar årlig/ % stilling for adm/web redaktør kr 65 000,-
Div/a n net kr 3 000,-

SUM årskostnad samlet kr 90 0013,-

Antall samarbeidspartnere vil avgjøre faktisk kostnad pr kommune. Partnere er pr i dag Halti
nasjonalparksenter og Nordreisa kommune.
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4.2 Drift av Friluftskart for Nord-Troms (Karttjeneste se
htt : tema.webatlas.no nordtroms turkart#)

Nordreisa kommune har til nå stått som prosjektledelse for etablering av kartløsningen. Dette har

også omfattet investeringskostnad (lisens, konsulentarbeid og programvare). Løsningen ligger pr i
dag som en opsjon i kartsamarbeidet som kommunene kan velge. Det betyr at hvis det er ønskelig å
ha informasjon for din 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

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. Lyngen må derfor betales ordinær etableringskostnad som går direkte
til programeier NKGS.

Hvis etableringskostnaden er 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 kostnaden for (både kart og naturvandring) vil avhenge av hvor mange kommuner som

ønsker å være med (naturvandring) og innbyggertall i kommunen (kartdelen). Hvis det er 5

kommuner som er med så vil kostnaden fordele seg omtrent som følger;

Kart Naturvandring Årskostnad
gj.snitt gj snitt

kr 3 717 kr 15 000 kr 18 717
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5 Fremtiden for friluftsløsningen i Nord-Troms
Halti nasjonalparksenter har et ønske om at eierskapet til naturvandring tas over av kommunene
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 seg at denne løsningen inngår som del av porteføljen til et fremtidig friluftsråd i
hele/deler av Nord-Troms. Redaktøransvaret vil da bli lagt inn i en slik ordning.

6 Tilbakemelding
Halti nasjonalparksenter og Nordreisa kommune ønsker tilbakemelding på dette tilbudet. Ta gjerne
kontakt for mer informasjon.

7  Hvordan legger vi opp arbeidet i praksis  -  kokeboken for
friluftslivsportalen.

Vi tror 'ciet tidligere .diskusjoner om opplegget a iitt. forvirring om "hvordan komme i gang".
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 lages en kort beskrivelse av turen, løypa eller området som sendes til redaktøren for
naturvandring.Beskrivelsen følger helst en standard mal (kartleggingsskjema). Bilder fra
området sendes også med.

2. Hvis turen skal med i kartet må det sendes med en GPS logg som redaktøren videresender til
aktuell kartarbeider (eks Nordreisa kommune). Turen legges i kartbasen og publiseres på
nett.

3. Halti nasjonalparksenter gjør 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 ressurser i opplegget så er det mulig
å drive mer aktivt innsamlingsarbeid og samarbeid med enkeltpersoner, lag- og foreninger.

Med hilsen

For Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenter AS

Rune Benonisen

Tlf 77 77 07 68 / 90 66 07 09
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