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Søknad om tilskudd i forbindelse med oppstart av drosjeløyve - Dervola 
Hobby og Fritid

Vedlegg:
Søknad fra Skjervøy Hobby og Fritid v/ Torleif Dervola

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Dervola Hobby og Fritid v/Torleif Dervola innvilges et tilskudd på 10% av medgåtte 
kostnader i forbindelse med oppstart av drosjeløyve. Tilskuddet utbetales ved 
dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader til tiltaket. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 40.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.

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

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

Saksopplysninger

Dervola har fått drosjeløyve i Nordreisa kommune. Drosja kjøres i Nordreisa kommune , men 
bedriften er etablert og drives fra Skjervøy. 
Totale investeringskostnader utgjør kr. 489.000,-. ( bil, vhf,dekk) . Viser til søknaden.

Vurdering

Rådmannen har vært noe tvilende til søknaden siden drosjeløyvet er relatert til Nordreisa 
kommune. Imidlertid er bedriften etablert i Skjervøy. Rådmannen har derfor innstilt på samme 
beløp til tilskudd som andre har fått ved tildeling av drosjeløyve i Skjervøy. 
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Finansiering av kommunens prosjektmedarbeider og tilskudd til tiltak-
interkommunalt Omdømmeprosjektet

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det bevilges et tilskudd på kr.150.000,- i 2013 og i 2014 til finansiering av kommunens 
prosjektmedarbeider og tiltak i forbindelse med det interkommunale 
omdømmeprosjektet. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.

Saksopplysninger

Omdømmeprosjektet startet opp i 2012. Prosjektet har som formål å være et av flere verktøy 
kommunene har for å jobbe med å stabilisere og øke folketallet. Bakgrunnen er behov for 
fremtidig arbeidskraft i regionen. Kommunal og regionaldepartementet finansierer prosjektet 
over en treårsperiode sammen med Troms fylkeskommune og Nord-Troms kommunene. 
Skjervøy kommunes andel er ei 20 % stilling i disse årene og tiltaksmidler. Prosjektet har satt i 
gang ulike tiltak for å jobbe med økt bolyst og for å fremme vår region som en god plass å bo. 
Her kan nevnes samarbeid med Universitetet i Tromsø angående unges identitet i forhold til 
Nord-Troms, satsing på entreprenørskap i skolene, velkomstpakke for tilflyttere, løfte fram de 
positive fordelene med å bo i vår region osv. 

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at det bevilges midler til finansiering av tiltakene i det tidsrommet 
prosjektet er bestemt til å vare d.v.s for 2013 og 2014.
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