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7/14 Skjervøy Næringsutvalg 02.06.2014

Søknad om tilskudd - Skjervøydagan 2014

Vedlegg:
Søknad fra «Skjerøvydagan» ved Johan Pedersen
Budsjett

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Skjervøydagan 2014 innvilges et tilskudd på 15% av medgåtte kostnader, begrensa 

oppad til kr 50 000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger:

Skjervøydagan 2014 vil gå av stabelen 26/6-29/6.

Varehuset har for årets arrangement engasjert Skjervøy Asvo til å koordinere arrangementet. I 
tillegg er det oppnevnt en komite som skal jobbe samme med Skjervøy Asvo for å få et best 
mulig arrangement. 

Som tidligere år vil komiteen organisere seg ved hjelp av egne arbeidsgrupper, men det aller 
meste av koordineringen vil bli foretatt av Skjervøy Asvo. Det vil bli inngått samarbeidsavtaler 
med ulike lag og foreninger i forbindelse med "dagan".

Årets arrangement skal få til samme aktivitetsnivå i sentrum som tidligere. Det legges opp til å
videreføre familieprofil på "dagan". De aller viktigste aktivitetene vil skje i sentrum. Som 
tidligere vil det også i år bli festarrangementer i festivaltelt . Her vil det bli både underholdning 
og musikk.



Torsdagen vil det være rusfritt arrangement i teltet, som ungdomsrådet har fått støtte til på kr 
75.000 fra fylkesmannen.
Skjervøydagan 2014 søker det kommunale utviklingsfondet i Skjervøy kommune om støtte på 
kr.100.000,- I forhold til søknaden henledes oppmerksomheten på alle aktivitetene som det er 
vanskelig å skaffe inntekter på.

Vurdering:

Skjervøydagan er et arrangement som baserer seg i stor grad på dugnad (for 2014 er dette 
stipulert til 595 timer), og det er flere lag og foreninger som deltar. Skjervøydagan har i tidligere 
år fått tilskudd av varierende størrelse. Arrangementet er en del av de aktiviteter som setter 
Skjervøy kommune på kartet utenfor kommunens grenser. Arrangementet vil ikke kunne basere 
seg på billettinntekter og er derfor avhengig av inntekter fra sponsorer og annen støtte.
Dette er et positivt arrangement som favner alle lag og aldersgrupper i og utenfor kommunen. 

Ihht «Strategisk næringsplan» er «Skjervøydagan» et tiltak for å skape et aktivt handelssentrum 
kombinert med kultur. Årets program kunne hatt et innhold som favna om lokalhistorie, turer i 
nærområdet og kulturelle innslag på dagtid – i tillegg til arrangementene på kvelden.
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Søknad om medfinansiering nytt fartøy

Vedlegg:
Søknad
Budsjett med beskrivelse av prosjektet

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Finnvik AS v/Jostein Henriksen innvilges et tilskudd på kr 50 000.

2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av fartøy ihht søknad.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger:

Daglig leder og eneaksjonær i «Finnvik AS», Jostein Henriksen ønsker fornying av fartøy, slik 
at han er i stand til å drive fiske med snurrevad. Søker framhever at det nye fartøyet gir 
muligheter for et ekstra mannskap, og det gir også en større fleksibilitet ift type fangst. Nytt 
fartøy er kostnadsberegna til kr 2,6 mill (inkl rigging og klargjøring), mens Henriksen anslår 
salgsverdien av fartøy som skal skiftes ut til kr 1,7 mill. Egenkapital til nyinvestering er på kr 
600 000. 

Vurdering:

Tradisjonelt fiske har vært ryggraden i Skjervøys næringsliv, og det er positivt at Henriksen 
satser på denne næringa. Fiskerettigheter, råstofftilgang og kystkultur er alle momenter i 
retningslinjene til det kommunale utviklingsfondet som taler for ei positiv innstilling. 
Rådmannen foreslår likevel ikke å innstille på et høgere tilskudd, da dette ikke er 
førsteetablering. Søker har drevet fiske med eget fartøy, og har derved fått et fotfeste i næringa. 
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Søknad om tilskudd til kurs/kompetanse innen sjømatproduksjon

Vedlegg:
Søknad om tilskudd
Kostnads- og finansieringsplan

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms v/Hugo Reiersen innvilges et tilskudd på max 

15 % av medgåtte kostnader til kurset. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktisk medgåtte kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 20 000.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger:

Søknaden til Hugo Reiersen v/ Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms gir en kort beskrivelse 
av hvilket formål Opplæringskontoret har, og det vises til et kurs i sjømatproduksjon som 
foregår i det videregående skolebygget inneværende vårhalvår. I følge finansieringsplanen har 
kurset 17 deltakere, og eksamen avslutter kurset 05.06.14. Den totale kostnadsramma på kurset 
er kr 140 000. Hver elev betaler 1500 for kurset. I tillegg er det beregna at Lerøy Aurora og 
Arnøylaks bidrar med kr 74 500.

Vurdering:

Søknaden fra Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms kunne beskrevet kurs og kursdeltakere 
bedre, men dette dreier seg om kompetanseheving innen sjømatproduksjon – ei vekstnæring i 
Troms, og ikke minst i vår kommune. Det er også positivt at kurset foregår i regi av Nord-Troms 
videregående skole, skolested Skjervøy, da slike kurs øker den lokale kompetansen innen 



sjømatfaget. Ihht «Strategisk næringsplan» er ett av tiltaka innen fiskeri og havbruk at «det må 
satses på videreforedling av fiskeprodukter» og utvikling av lokale nisjeprodukt. Kurset anses å 
være i tråd med dette, og rådmannen innstiller derfor positivt.
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Søknad om tilskudd

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 19.05.2014 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Kurt Michalsen (KP)

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy kommune bevilger kr. 30.000 til prosjektet Kultnett.
2. Bevilling skjer under forutsetning av deltagelse fra de andre kommuner (Kåfjord, 

Nordreisa og Kvænangen) samt fullfinansiering.

Saksopplysninger

KultNetts hovedmålsetting er å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med 
mål om lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet.
KultNett i Tromsø er et tiltak som i utgangspunktet ikke er finansiert av hovedprosjektet, derfor 
søkes det nå ekstra finansiering.

Målsetting med «KultNett i Tromsø»



Få vist fram, profilert og markedsført kulturnærIngsutøvere fra reglonen mot framtldlge kunder 
og samarbeidsparter i Tromsø
Om arrangementet så langt:
Arrangementet legges til 11. september. Foretrukket lokasjon er Sparebankens Festsal.
Programmet starter på ettermiddagen og samordnes med arbeidslivsdagen slik at det ikke blir
kollisjoner, men samtidig slik at de som reiser til byen kan delta på begge arrangementene.
KultNett-bedriftene står for underholdning og hovedprofilering. Vi inviterer gjester som har 
effekt i forhold til markedsføringsmålsettingen.

Vurdering

Arrangementet ligger innenfor bruk av Utviklingsfondet.
Profilering av Nord Troms og Skjervøy kommune anses som positivt og samarbeid over 
kommunegrenser innen profilering er innenfor planverk og definert som satsingsområde i 
henvendelse til potensielle tilflyttere.



Til Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord kommune v/næringskonsulentene odeller rådmenn

Vi viser til kontakt med næringsarbeiderforum om støtte til Nord-Troms i Tromsø, og søker med
dette om endring av innholdet i prosjektet. Grunnet manglende tid klarer vi ikke å gjennomføre
prosjektets om først planlagt, vi har derfor nedberammet det til «KultNett i Tromsø», altså et rent
markedsføringsstunt for kulturnæringsbedriftene i KultNett.

Oversikt over deltakerbedrifter i KultNett:
Litteratur: Ragnhilds skrivestue (Kvænangen), Elling Vatne (Kåfjord), BI-setning (Nordreisa), Tormod
Henriksen (Skjervøy), Bente Bergli Karlsen (Nordreisa), Borghild Bråstad (Nordreisa)
Film: Level 4 (Nordreisa), Bertelsen Foto (Kåfjord), Viktor Enoksen (Nordreisa), Enoksen Media
(Nordreisa/Kvænangen)
Mncikk: Varige ME'm (Skjervøy), AgnetP Båtrws Braaten (Nnrdreifa), Kaikki non AI T (Nordrgka)
Scenekunst: Itu Kvensk Teater Trupp (Nordreisa), ihana! (Nordreisa), Ørjan Steinsvik (NOrdreisa)
Kunst/Design: Reisa skinnprodukter (Nordreisa), Tonje Karlsen Design (Kvænangen), Jargen Proknow
(Lyngen)

KultNetts hovedmålsetting er å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med mål om
lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet.
KultNett i Tromsø er et tiltak som i utgangspunktet ikke er finansiert av hovedprosjektet, derfor søkes
det nå ekstra finansiering.

Styringsgruppe for KutNett er: Kirsti Lervoll (Riddu), Audun Skog (Skjervøy kulturhus), Marius
Johansen (Havnnesfestivalen), Trude Indrebø (Halti Næringshage).

Målsetting med «KultNett i Tromsø»
Få vist fram, profilert og markedsført kulturnærIngsutøvere fra reglonen mot framtldlge kunder og
samarbeidsparter i Tromsø

Om arrangementet så langt:
Arrangementet legges til 11. september. Foretrukket lokasjon er Sparebankens Festsal.
Programmet starter på ettermiddagen og samordnes med arbeidslivsdagen slik at det ikke blir
kollisjoner, men samtidig slik at de som reiser til byen kan delta på begge arrangementene.
KultNett-bedriftene står for underholdning og hovedprofilering. Vi inviterer gjester som har effekt i
forhold til markedsføringsmålsettingen.

Kommunenes deltakere på arbeidslivsdagen oppfordres til å møte.



Oversikt kostnader:

Aktivitet
Produksjon/
prosjektledelse

Honorarer

Reise og opphold

Arrangementsutgifter

Markedsføring
Rapportering

SUM

Finansiering:  
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune
KultNett

Med ønske om rask avklaring.
Inger Birkelund

www.kultnett.no
Utvikling av kulturnæring i Nord-Troms
Tlf: 92055728/77770596

KuitNet

Oppgaver
Innhente tilbud, skrive
kontrakter, sette opp
program, samordne
markedsføring
Musikere, skuespillere,
andre, regissør,
filmarbeidere,
foredragsholdere
Artister,
foredragsholdere, adm
Leie av lokaler, lyd og lys,
servering
Plakater, annonsering
Skrive rapport og
regnskap

WINGSNAGE

Ansvarlig Kostnad Sum
Prosjektleder 100 t x 400 40000

KultNett- 3500 pr dag 70000
bedrifter

KultNett 20000

Prosjektleder 40000

Prosjektleder 20000
Prosjektleder 25t x 400 kr 10000

Kr 120 000 (30 000 fra hver)
Kr 80 000

200000
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