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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Tilskudd til regional entreprenørskapsplan 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Skjervøy kommune slutter seg med dette til prosjektet Entreprenørskap Delplan C.  

 Prosjektet bevilges 100 000 kr fra regionale midler i 2015, 2016 og 2017, tilsammen kr 

300 000,-  

 Dette forutsetter fullfinansiering. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke blir å delta i 

prosjektet, bør prosjektplanen endres, da kostnader vil endres, og dermed også 

kommunens andel.  

 Vedtaket forutsetter tilskudd til det kommunale næringsfondet for 2016 og 2017. 

 

 

Saksopplysninger (fra Nord-Troms regionråd) 

Bakgrunn:  

Entreprenørskap har vært en av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i hovedaktiviteten 

rettet mot unge. I løpet av 2013 har det vært gjennomført kurs i UE-program (Ungt 

Entreprenørskap) og gjennomført flere ulike opplegg i samarbeid med UE. 

Næringskonsulentene i kommunene (NUNT) har vært viktige støtte- og medspillere i denne 

gjennomføringen. Gjennom Omdømmeprosjektet har vi sett behov for en helhetlig satsing på 

entreprenørskap for regionen for å styrke framtidig næringsutvikling gjennom å bli kjent med og 

se muligheter i egen region. Samtidig med gjennomføringen av Omdømmeprosjektet satte 

Troms fylkeskommune i gang arbeid med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» med 

oppstartsseminaret høsten 2013. Ett av fokusområdene på seminaret var entreprenørskap. 

Prioritering av denne satsingen ble bekreftet politisk i møte mellom fylkesråd og regionråd 

vinteren 2014.  

 

Med bakgrunn i disse prioriteringene er det gitt rom for å utarbeide en helhetlig satsing på 

entreprenørskap rettet mot unge i vår region. Utarbeidelse av forslag til en helhetlig plan er 

forankret i Nord-Troms Næringsutvalg. Halti Næringshage har vært engasjert til utforming av 

planen og arbeidsgruppe har vært sekretariatsleder og prosjektleder for Omdømmeprosjektet. 



Regionkontoret for Nord-Troms har vært involvert i den delen av planen som er rettet mot 

grunnskolen, og i prosjektutformingsfasen har det vært jobbet for å forankre satsingen på 

entreprenørskap i den enkelte kommune. Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og 

satsinger i for «Entreprenørskapssatsing Nord-Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 

1 i planen er felles for alle delprosjektene (A, B og C) der formålet er en helhetlig, samordnet og 

målrettet satsing på entreprenørskap fra og med grunnskolen og fram til unge gründere (inntil 3 

5 år) i Nord-Troms regionen.  

 

Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom 

videregående skole til voksen alder, skal vi skape gründerkultur hvor det er rom for å gå videre 

med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement.  

 

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:  

A: 6-16 år (Grunnskole)  

B: 16-19 år (Videregående opplæring)  

C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, 

og Halti Næringshage ha eierskap i delprosjekt B.  

 

Felles for hele satsingen:  

- Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende  

- Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i 

egen region (utvalgte stedskvaliteter skal ligge til grunn for hele satsingen).  

- Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og 

stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling  

- Målgruppe: Grunn- og videregående skoleelever, samt unge inntil 35 år.  

- Tidsplan: 3-årig satsing  

 

 

Nord-Troms regionråd vedtok i sak 01/15 Plan for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms, 

delprosjekt A, B og C. 

Vedtak i Nord-Troms regionråd:  

1. Styret i Nord-Troms Regionråd godkjenner forslagene til prosjektplan for delprosjekt A 

og C, som inngår som satsinger i den helhetlige planen for entreprenørskapssatsing for 

Nord-Troms. Satsingen er forankret i Troms fylkeskommunens satsing gjennom  

«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms».  

2. Nord-Troms Regionråd inviterer kommunene til å delta i følgende satsinger:  

A: 6-16 år (Grunnskole)  

C: 19-35 år (Unge gründere)  

3. Kommunene bes avklare sin prosjektdeltakelse innen utgangen av februar 2015.  

4. Styret i Nord-Troms Regionråd gir sin tilslutning til mål, organisering og finansiering av 

delprosjekt B.  

  

Læring: Nord-Troms Regionråd søker samarbeid med FoU-institusjoner med mål om læring og 

spredning tilknyttet satsingen. Deloppgaver kan f.eks løses av masterstudenter.  

 

Mer om delprosjektene:  

- A: SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS  

Det er et godt etablert pedagogisk samarbeid gjennom Regionkontoret. Regionkontoret er et 

samarbeid mellom de samme 6 kommunene som eier regionrådet. Siden regionrådet er en egen 

juridisk enhet er det naturlig at eierskapet ligger hos regionrådet med Regionkontoret som 



prosjektleder. Skolesjefer, Nord-Troms næringsutvalg og RUST bør være representert i 

styringsgruppen.  

 

Delmål 1: Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for 

pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.  

 

Delmål 2: Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens 

stedskvaliteter som fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap 

skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene i regionen  

 

Delmål 3: Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 

gjennomsatsing på entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å 

etablere og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms  

 

Organisering:  

o Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA  

o Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, 

nærings- og arbeidsliv.  

o Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms i samarbeid med Ungt 

Entreprenørskap  

 

Finansiering:  

o Troms fylkeskommune: 3 millioner (ca 1 mill pr år)  

o Nord-Troms kommunene: vikar- og transportutgifter  

o Regionkontoret for Nord-Troms og Ungt Entreprenørskap: eget arbeid  

 

B: SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

Pr i dag er det inngått samarbeidsavtale mellom Halti næringshage og Nord-Troms videregående 

skole, i tillegg arbeides det med en lignende samarbeidsavtale mot Nordkjosbotn videregående 

skole. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen(e) er det naturlig at Halti næringshage er eier og 

prosjektleder for dette delprosjektet. Nord-Troms næringsutvalg er representert i 

styringsgruppen.  

Hovedmål: Styrke framtidig bedrifts- næringsutvikling ved å se muligheter og utvikle 

entreprenørskapskultur i egen region.  

 

Delmål 1: Forankring: Entreprenørskap skal inn i lokale læreplaner, og videregående 

skole i regionen skal bli kjent for satsing på entreprenørskap. Etter å ha arbeidet med 

entreprenørskap på videregående skole skal alle være i stand til å starte bedrift og lære å 

tjene penger på det: «Jeg skal til Nord-Troms for å lære entreprenørskap»  

 

Delmål 2: Gjennomføring: Unge i regionen skal få kunnskap, motivasjon, kultur og 

holdning for å starte næringsvirksomhet. Næringsliv og skole skal sammen være proaktiv 

og gjennom satsing på entreprenørskap gi ungdom kompetanse og motivasjon til å 

etablere og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms  

 

Resultatmål: Etter endt prosjektperiode skal:  

o Alle elever i vgs hatt tilbud om å jobbe med entreprenørskap  

o Det skal være minst 3 ungdomsbedrifter på tvers av studiespesialisering og 

yrkesfag  

o Det ha vært gjennomført minst 3 gründercamper i regionen  

o Antall samarbeidsavtaler mellom v.g.s og bedrifter og virksomheter vært økt med 

50% fra dagens nivå  



o Interregsamarbeid være påbegynt  

o Entreprenørskap skal være innarbeidet i partenes ordinære drift og tilbys alle 

ungdommer i Nord-Troms.  

 

Organisering:  

o Prosjekteier: Halti Næringshage AS  

o Styringsgruppe: VGS, NUNT, RUST , RKNT, 2 fra lokalt / regionalt næringsliv  

o Prosjektledelse: Halti Næringshage AS  

 

Økonomi:  

o Troms fylkeskommune: 1,2 millioner (ca 400.000 pr år)  

o Videregående skoler: eget arbeid  

o Ungt Entreprenørskap: eget arbeid  

 

C: SATSING MOT UNGE GRÜNDERE  

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder, i tillegg er 

dette et av hovedomådene som Halti Næringshage arbeider med. NUNT og Halti næringshage 

vil være en viktige samarbeidspartnere i denne satsingen. Prosjekteier vil være Nord-Troms  

Regionråd.  

 

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av distriktsvennlig metodikk for opplæring og 

oppfølging, som involverer hele hjelpeapparatet. 

 

Aktivitetsmål: Varig distriktstilpasset Gründeropplegg med implementering av metodikk og 

avtaler.  

 

Delmål 1: Etablereropplæring - Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av 

ny teknologi og kompetanseheving for etablerere  

 

Delmål 2: Etablereroppfølging - Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging 

av gründere over tid og skape en gründerkultur  

 

Delmål 3: Tilrettelegging - Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling 

om utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje.  

 

Organisering:  

o Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA  

o Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg  

o Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage repr for næringsliv 

og Innovasjon Norge.  

o Prosjektledelse: Halti Næringshage  

 

Finansiering:  

o Troms fylkeskommune: kr 1.300.000  

o Nord-Troms kommunene: kr 1.900.000 (eget arbeid NUNT og næringsfond)  

o Andre medfinansiører: kr 400.000  

 

Vurdering 

Tilskuddssaken gjelder for delplan C. Entreprenørskapsplanen er vel gjennomarbeidet med 

tydelige oppgaver. Planen legger opp til involvering av næringsliv og økt kompetanse på 

entreprenørskap for både gründere, virkemiddelapparat og øvrig næringsliv.  



 

For Skjervøy kommunen vil denne planen bidra til flere av hovedpunktene i Strategisk 

næringsplan, side 7:  

 

Utfordringer for næringsliv og sysselsetting:  
- Næringslivet må være «hands on» i forhold til samfunns- og næringsutvikling. Ledere må 

være offensive til endringer i markedet eller endringer av andre rammebetingelser.  

- Det blir sterkere fokus på konkurranse for å vinne anbud.  

- Små bedrifter må satse på å være underleverandører i større prosjekt, og de må samarbeide 

regionalt for å nå fram i anbudskonkurranser.  

- Bedrifter må oppdatere seg jevnlig, slik at kompetansen holder tritt med den generelle 

næringsutviklinga.  

 

Entreprenørskapssatsingen vil også bedre kommunens evne til hjelp og veiledning i 

etableringsfasen, samt øke kompetansen næringslivet selv innehar. Den vil også kunne bidra til 

flere nyetableringer i privat sektor, og bidra til større innovasjonsgrad. Samspillet mot 

universitets- og forskningsmiljøene er dermed sentralt.  

 

Dette er viktige målsettinger som krever langsiktig arbeid, og som vil bli krevende for hver 

kommune å gjøre enkeltvis. Dette er et godt eksempel på et arbeidsområde hvor en bør 

samarbeide interkommunalt gjennom regionrådet, NUNT, Halti og studiesenteret.  

 

Kommunen fikk i 2014 og 2015 (og forventer det samme i 2016) et ekstra tilskudd til 

næringsfondet på kr 200 000,- som er øremerket interkommunale tiltak. Det foreslås å bruke av 

disse midlene til dette tiltaket.  

 

Entreprenørskapsplan del C – med finansiering – er vedtatt i Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og 

Storfjord. Foreløpig ikke behandlet i Lyngen.  

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -43 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om støtte til Heimkommardag 2015 i Uløybukt 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Uløybukt Bygdelag innvilges et tilskudd på inntil 20 % av medgåtte utgifter til 

arrangering av Heimkommardag i 2015. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 5000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 

faktisk medgåtte kostnader i henhold til søknaden. 

 

3. Vedtaket gjelder i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

Saksopplysning: 

Uløybukt bygdelag søker om støtte til et sommerarrangement for tilreisende, "heimkommere" 

og fastboende, der det legges opp til sosiale aktiviteter for alle aldersgrupper. Arrangementet er 

satt til 25. juli, og dette er tredje året bygdelaget arrangerer en slik sammenkomst.  

 

Det legges opp til et arrangement som har samme kostnadsramme som i 2014 - ca 30 000. 

Fjorårets kostnadsoversikt ligger ved søknaden. 

Vurdering: 

I tråd med tidligere tildelinger til arrangement både på tettstedet og i distriktet innstiller 

rådmannen positivt. Næringsaspektet er tynt, men slike arrangement kan ha en indirekte 

næringseffekt i form av trivsel og bolyst. 

 

 

 

 



 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vurdering 

 

 

 



Heimkommardagen i Uløybukt
v/Hermod Bjørkestøl Bærums Verk 23.01.2015
e post hermodb@online.no
mobil 911 36 087

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy
post@skjervoy.kommune.no

Søknad om støtte

Først tusen takk for støtten vi fikk til å gjennomføre Heimkommardagen i 2014. 

Programmet omfattet aktiviteter for hele familien fra kl 13.00 til 17.00. På kvelden 

møttes voksne og ungdom til sosialt samvær. Ca 150 mennesker var innom i løpet av 

dagen. Vi føler at den form arrangementet nå har fått er vi komfortabel med.

Nå ser det jo ut til at ny aktivitet utvikles i bygda, se reportasje i ”Framtid i Nord”. Folk 

fra hele verden kommer til bygda takket være ”Arctic Panorama Lodge”. Ledelsen i 

Lodgen bidrar tungt i arrangementet. Det gamle fiskebruket er overtatt av nye eiere og 

er under renovering.

Heimkommardagen 2015 er fastsatt til å finne sted 

Lørdag 25. juli 2015. 

Arrangementet vil være på Fergeleiet i Uløybukt.Vi tillater oss også i år å invitere 

Skjervøy kommune til å medvirke til at den positive utvikling som Uløybukt nå er inne i, 

kan fortsette, og søker herved om økonomisk støtte. 

Økonomien i arrangementet vil ligge på samme nivå som forrige år. Utgiftene regner vi 

med vil være på samme nivå. Oversikt over utgifter i 2014 vedlegges.

På vegne av arrangementskomiteen

Hermod Bjørkestøl

        Fra Heimkommardagen i 2014





 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -41 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 21.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om tilskudd til Skjervøydagan 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Skjervøydagan 2015 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 50 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skjervøydagan 2015 arrangeres fra 25. til 28. juni. Det legges som tidligere opp til aktiviteter 

med familievennlig profil. I søknaden er kostandsramma for arrangementet satt til 50 000. Dette 

er ikke riktig. 50 000 er kostnadene til arrangement som er retta mot barn og unge. Det totale 

budsjettet viser utgifter på til sammen ca 325 000. I tillegg kommer 415 dugnadstimer. 

 

Vurdering: 

Skjervøydagan er et prosjekt som gjennom aktiviteter i sentrum skaper trivsel og fører til økt 

omsetning for næringslivet. Tiltaket fremmer Skjervøy som et handelssenter, og det skaper liv i 

sentrum og bolyst for innbyggerne. Skjervøydagan er også et tiltak som er prioritert i vår 

strategiske næringsplan. 

 

 



 



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: 8ZZC2X

Registrert dato: 07.05.2015 20:40:32

Vedlegg:

sÃ¸knad aktivitet SkjervÃ¸ydagan.docx

Virksomheten
Type virksomhet

Skjervøydagan
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Skape aktiviteter og bolyst

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Næringsforeninga
Varehuset
Skjervøy  

Strandveien 40 9180 Skjervøy  100 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

989721704
Foretak/lag/forening

Næringsforeninga Varehuset Skjervøy
Adresse

Strandveien 40
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Telefon

94898724
Telefaks



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Tonje
Etternavn

Edvardsen
Adresse

Alfheimveien  8
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Mobiltelefon

94898724
Telefon arbeid

Telefon privat

94898724
E-post

tonje-76@hotmail.com
Bankkontonummer

47870705847
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Aktiviteter for barn og unge
Prosjektets totale kostnader

Ca 50000
Finansieringsplan
Egenkapital

0
Eget arbeid

10000
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

50000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

Arbeids timer
Sum finansieringsplan

60000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Vi har søkt om midler fra noen lokale bedrifter, men ikke mottatt støtte så langt I prosessen.







 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -40 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 21.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om tilskudd til oppussing/etablering av salgslokaler for Bil- og 

Båttrend Skjervøy 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Søknaden fra Trygve Paulsen om støtte til oppussing og etablering av et lokale for 

utstilling og salg av bil og båt avslås. Avslaget begrunnes med at prosjektet totalt sett 

anses å ikke tilfredsstille kriteriene for støtte fra kommunalt utviklingsfond. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Trygve Paulsen har igangsatt oppussing av et lokale i Havnegata for utstilling og salg av biler og 

båter. Fakturaer som viser betalte kostnader i forbindelse med oppussinga er lagt ved. Det dreier 

seg om kostnader knytta til elektrisk arbeid, rørlegging, reklame, internett og ordinære 

bygningsartikler, i alt ca 60 000.  Det er også lagt ved dokumentasjon som viser dugnadsarbeid 

innen elektrisk installasjon og rengjøring på ca 44 000 kr. Faste månedlige utgifter for lokale 

(husleie og strøm) utgjør til sammen 6500.  

 

Saksbehandler anser prosjektet å falle utenfor kriteriene som er satt for tildeling av midler fra 

utviklingsfondet, både når det gjelder målgruppe og type virksomhet. Det er likevel positivt at 

etableringa bidrar til å skape noe handelsvirksomhet i "Værret", spesielt i Havnegata. 

 

 Investeringene det søkes om tilskudd for, er ikke direkte relatert til en bedriftsetablering, men 

derimot ordinære oppussingskostnader. Prosjektet vil ikke i første omgang generere 

arbeidsplasser. I løpet av tre år legges det opp til at bedriften kan gi rom for vel 50 % stilling 

(lønnskostnader beregna til kr 400 000). 

 

 

 



 

 

Vurdering: 

 

Trygve Paulsens prosjekt faller ikke inn under prioriterte områder som er definert i 

retningslinjene for næringsfondet, det gjelder særlig i forhold til målgruppe og type 

næringsvirksomhet. Det legges ikke opp til etablering av arbeidsplasser i første omgang, det er 

heller et binæringsprosjekt.  
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: JQN4EQ

Registrert dato: 19.05.2015 11:59:09

Vedlegg:

fakturaer Havnegata 45 etablering0001.pdf

Resultatbudsjett 2015-170001.pdf

Søknad etableringstilskudd 2015.doc

Virksomheten
Type virksomhet

Forretning
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Utstilling og salg av bil og båt

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Trygve Paulsen Kirkegårdsveien 40 9180 Skjervøy 100 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

999 136 958
Foretak/lag/forening

Bil- og Båttrend Skjervøy
Adresse

Havnegata 45
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Telefon

99790327
Telefaks
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Trygve
Etternavn

Paulsen
Adresse

Kirkegårdsveien 40
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Mobiltelefon

99790327
Telefon arbeid

99790327
Telefon privat

99790327
E-post

trygve@bilogbattrend.com
Bankkontonummer

47401223416
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Oppussing/etablering i Havnegata 45
Prosjektets totale kostnader

138 312
Finansieringsplan
Egenkapital

14 122
Eget arbeid

22 500
Lån i bank

30 000
Tilskudd fra næringfond

27 662
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

dugnad kr 44 028
Sum finansieringsplan

138 312

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Hadde tenkt å søke også Sametinget om midler, men fikk opplyst om at da måtte jeg ha søkt før igangsetting.
Heldigvis har ikke kommunen en lignende regel.



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -44 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om støtte til filmprosjektet "Lengsel etter nåtid" 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Pomor Film AS ved Knut Skoglund og Knut Erik Jensen tildeles ikke støtte til filmprosjekt 

"Lengsel etter nåtid". Avslaget begrunnes med at slik støtte ligger utenfor retningslinjene for 

kommunale utviklingsfond. 

 

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

 

 

Saksopplysning: 

Knut Erik Jensen er i gang med et stort filmprosjekt om 2. verdenskrig, som har nordnorsk 

perspektiv. Mangelen på den nordnorske dimensjonen i norsk krigshistorie har mange ganger 

blitt påpekt, og dette ønsker Jensen med sitt nye prosjekt å bøte på. Prosjektet har ei 

kostnadsramme på 30 mill.  

 

I søknaden hevdes det at filmprosjektet har fått en "manglende tilskudd og forståelse fra Norsk 

Filminstitutt", og det er vel årsaken til at Pomor Film ved Knut Skoglund og regissør Jensen 

sender søknad om støtte til nordnorske kommuner. Det framheves også at filmen skal spilles inn 

i Nord-Norge (Magerøya + noen nordnorske byer), og at innspillinga også vil generere annen 

støttende virksomhet. 

 

Det søkes ikke om et bestemt beløp. Som det framholdes i slutten av søknaden " vil ..enhver 

offisiell og solidarisk støtte fra hele Nord-Norge... bety enormt mentalt og psykisk for det videre 

arbeidet med finansieringen." 

 



Vurdering: 

Rådmannen kan ikke tilrå at det gis støtte til planlagt filmproduksjon ved filmregissør Knut Erik 

Jensen, selv om temaet for filmprosjektet - 2. verdenskrig med evakuering og den brente jords 

taktikk-  er viktig og relevant for både Skjervøy og regionen vår. 

 

 

 

 

 



Pomor Søknad om støtte til filmprosjektet «Lengsel  etter
nåtid»

Undertegnede Knut Skoglund i Pomor Film AS og filmregissør Knut Erik Jensen, søker
herved om støtte til filmprosjektet <<Lengsel etter nåtid».

Knut Erik Jensen har selv skrevet manus og er filmens regissør og co-produsent gjennom sitt
firma N ordkappfilm.

FORTID
Det er nesten umulig å forestille seg de dramatiske hendelsene når man fordyper seg i
coverbildet i denne søknaden. Bildet viser et utbrent Honningsvåg fra mai 1945. Midt i
ruinlandskapet står kun kirken tilbake. Den er blitt som et symbol på tyskernes herjinger og
den brente j ords taktikk. Gjennom sine tilbaketrekkinger ville okkupantene fjerne alle spor  -
både sine egne, og ikke minst de deporterte innbyggernes hjem, og alt som kunne minne om
at de hadde bodd og levd her oppe.

Honningsvåg kirke blir et symbol på en tro  -  om tilbakekomst og gjenreisning. I dette
scenariet kunne også filmregissør Knut Erik Jensen ha stått som fireåring. Og 70 år senere
står kunstneren og privatpersonen Knut Erik Jensen fortsatt med sine ben forankret i det
nordnorske og arktiske landskap.

For ham er flammene fra 1944 ennå ikke slukket.

Jensen har et brennende engasjement og er i full gang med å fullføre sin ultimate
selvbiografiske dokumentarfiksjon. «Lengsel etter nåtid» skal bli et filmhistorisk dokument
med utgangspunkt i krigens historie, tilintetgjørelsen, den mentale gjenreisning og lengselen
etter det som en gang skal bli nåtid. I en broket reise gjennom krig, tro, håp og kjærlighet,
hele tiden omkranset av nordnorsk og arktisk vill og vakker natur, skal filmen vise verden
hvordan 2. verdenskrig satte sine spor hos gamle og unge, både mentalt og
mellommenneskelig.

Hvordan er det mulig å finne en mening og en kurs fra ingenting og inn i en uoversiktlig
fremtid?

NÅTID
I sitt filmprosjekt har Knut Erik Jensen for lengst knyttet til seg store og kjente
filmpersonligheter på alle nivåer som er nødvendig i en filmproduksjon. Filmpiloten er vist
på en rekke filmfestivaler, seminarer og workshops i inn~ og utland. Og lovordene har ikke
latt vente på seg.

<<Lengsel etter nåtid» er et stort og grensesprengende filmprosj ekt. I norsk målestokk er et
budsjett på rundt 30 millioner kroner å regne som omfattende og stort. Derfor er også gode
støttespillere helt avgjørende.

Knut Erik Jensen er per i dag mentalt og økonomisk støttet fra instanser og co-produsenter i
Sverige, Finland, Russland  -  og Norge.

Den største utfordringen for prosjektet i dag er manglende tilskudd og forståelse fra Norsk
filminstitutt (NFI) for filmens nasjonale og internasjonale betydning. Til neste søkerunde kan
det bli avgjørende at Knut Erik Jensens filmprosj ekt har enda flere støttespillere i ryggen.

HISTORISK MARKERIN  G



Evakueringens 7o-årsmarkering i oktober 2014 viser med all mulig tydelighet behovet for
informasjon og kunnskap om hva som egentlig skjedde i Finnmark og Nord-Troms høsten og
vinteren 1944-1945. Generelt har Norges krigshistorie i for stor grad vært konsentrert rundt
Max Manus, Gutta på skauen og sabotasjeaksjonen på Rjukan. Hendelsene som utspant seg i
nord har på mange måter blitt offer for de glemte ords taktikk.

«Lengsel etter nåtid» skal kombinere gjenreising og oppreising av Finnmark og Nord-Troms
sin heroiske befolkning. Gjennom utstrakt bruk av historisk materiale og fiksjon, vil
filmprosjektet bli et dokument for de som opplevde tragedien og til historisk kunnskap for
våre etterkommere.

Knut Erik Jensen ber med dette om støtte fra kommunene i Finnmark, Troms og Nordland.
Som det fremkommer av vedlagte underlagsmateriell, er filmprosjektet en reise i nordnorsk
historie og kultur i fortid, nåtid og fremtid.

F ORANKRING
Med nordnorske kommuner og fylkeskommuner med på laget, vil dette filmprosjektet
enklere få støtte fra andre parter i den videre prosessen. Filmen vil være en identitetsbærer
for nordnorsk historie og mentalitet. Målet med denne forespørselen om lokal og regional
støtte er derfor å sikre prosjektet en enda sterkere gjennomslagskraft i arbeidet med den
endelige finansieringen.

Filminnspillingen vil i hovedsak foregå på Magerøya mellom Sarnes og Veidnes (planlagt
base for fremtidig ilandføring av olje fra Johan Castberg). Det vil også være store og sentrale
scener fra Tromsø, Harstad, Trondenes og Russland. Innkjøp av varer og tjenester, og
honorarer til filmarbeidere og skuespillere, mange fra Nord-Norge, vil utgjøre atskillige
millioner.  I  tillegg kommer ringvirkninger av oppmerksomhet fra media, spesielle premierer
på lokale kinoer og innsikt i felles verdier og historie som vil berike oss alle.

Det må samtidig understrekes at det alltid ved Knut Erik Jensens tidligere filmproduksjoner
har vært lagt stor vekt på lokal kunstnerisk deltakelse både i sentrale roller i filmmanuset, og
ikke minsti statistsammenheng.

Det er viktig å forstå at Nordkapp kommune ikke vil være alene om å nyte godt av dette
filmprosjektet. De evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms ble spredt over hele landet. Ikke
minst i Troms og Nordland ble de mottatt med omsorg, pleie og medfølelse. Det vil gagne
hele landsdelen og nasjonen å få kjennskap også til dette i en spillefilms form.

I forbindelse med 7o-årsmarkeringen for evakueringen har serien «Finnmark mellom Øst og
Vest», 6 episoder på til sammen  8  timer, vært vist på NRK 2 i høst. Hele serien ligger også ute
på NRKs nett-TV. Knut Erik Jensen var regissør og ansvarlig for serien, og ble hedret med
Amandapris for beste dokumentar i 1986.

Av hensyn til fremdriften i prosjektet, bes det om at denne søknaden behandles så snart det
er praktisk mulig.

Det er med håp om en positiv behandling, at deres svar imøtesees.

Uten å antyde beløp vil vi presisere at enhver offisiell og solidarisk støtte fra hele Nord-Norge

til prosjektet vil bety enormt mentalt og psykisk for det videre arbeidet med finansieringen.

Med vennlig hilsen

Kfaseíflwog



Knut Skoglund Knut Erik Jensen

Pomor film AS Nordkappfilm



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -42 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 21.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om tilskudd til etablering av serveringsstedet "På hjørnet AS" 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

1. På Hjørnet AS v/Hanne Høgstad og Lisa Heimly 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 50 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

Saksopplysning: 

Hanne Høgstad og Lisa Heimly har overtatt serveringsstedet "Nordlyskafeen". De planlegger et 

serveringssted som delvis har samme konsept som forrige virksomhet, men ønsker også å utvide 

konseptet til salg av nisjeprodukt, samt åpne for at kafeen kan være arena for kulturelle innslag. 

 

En kafé i "Værret" er viktig for å skape liv i sentrum, og det bidrar til trivsel og bolyst. Kafeen 

drives av unge kvinner, ei målgruppe som retningslinjene for næringsfondet særlig vektlegger. 

 

Prosjektet er tenkt finansiert ved opptak av lån/leasing med kr 200 000, egenkapital på kr 50 000 

og tilskudd fra næringsfondet på kr 50 000 - til sammen kr 300 000. Beløpet tilsvarer kostnader 

til kjøp av driftsmidler, -løsøre og oppgradering av kafélokalene. 

 



Vurdering: 

Rådmannen stiller seg positiv til søknaden fra Hanne Høgstad og Lisa Heimly, da etableringa 

anses for å bidra til kvinnelige arbeidsplasser i sentrum, skape et positivt samlingssted for både 

fastboende og tilreisende og være tufta på realisme - både i forhold til konsept og økonomi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Skjervøy, den 28. april 2015 

Skjervøy Kommune 

Rådmannen 

9180 Skjervøy 

 

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET 

 

På Hjørnet AS søker med dette om tilskudd fra utviklingsfondet i Skjervøy Kommune for etablering av 

serveringsted i Strandveien 82 på Skjervøy . Selskapet skal drive kafedrift i kafelokalene i Strandveien 

82, tidligere Nordlyskafeen drevet av Skjervøy Kafedrift AS.  

Selskapet har organisasjonsnummer: 915 292 801 

Eiersammensetningen er:  Hanne Nygaard Høgstad 70 prosent 

     Lisa Heimly   30 prosent 

Ansvarlige personer i selskapet er: Hanne Nygaard Høgstad Daglig leder 

     Håvard Høgstad  Styreleder 

     Bjørnar Heimly   Styremedlem 

 

I forbindelse med etableringen av virksomheten skal selskapet overta driftsmidlene fra Skjervøy 

Kafedrift AS, samt gjennomføre en mindre ombygging av kafelokalene og endre deler av konseptet 

som har vært drevet i regi av Skjervøy Kafedrift. 

Selskapet vil drive kafe, samtidig som man vil selge småskala bakeri- og konditorivarer, samt en del 

nisjeprodukter som hører naturlig sammen med virksomheten. I tillegg har man planer om at man 

skal tilføre kulturelle innslag som man ikke har tilbud om i dag. 

På Hjørnet AS er eid og drevet av kvinner og vil være et viktig tilskudd til arbeidsmarkedet for kvinner 

i kommunen. 

På Hjørnet AS er etablert med kr 100.000,00 i aksjekapital. Selskapet har følgende 

investeringsbudsjett: 

Kjøp av driftsmidler  200.000,00 

Oppgradering av lokalet   50.000,00 

Kjøp av driftsløsøre    50.000,00 

Sum investering  300.000,00 

 
På Hjørnet AS 

Strandveien 82 

N-9180 SKJERVØY 

Org.nr. 915 292 801 

Tel. +47 97 56 60 28 

 

 



 

Investeringen tenkes finansiert som følger: 

 

 Egenkapital     50.000,00 

 Tilskudd næringsfondet    50.000,00 

 Lånefinansiering/leasing 200.000,00 

 Sum finansiering  300.000,00 

 

Den øvrige aksjekapitalen tenkes benyttet til driftskapital. 

Dersom det er spørsmål i saken kan undertegnede kontaktes på telefon 91674307 eller mail 

havard@arnoylaks.no.  

Med vennlig hilsen 

På Hjørnet AS 

 

 

Håvard Høgstad 

Styreleder (sign.) 

mailto:havard@arnoylaks.no


 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -45 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om tilskudd til Uløybukt Turisttransport – ny behandling 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

 

1.Uløybukt Turisttransport innvilges et tilskudd på inntil 20 % av medgåtte utgifter til etablering 

av transportvirksomhet. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 40000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 

medgåtte kostnader i henhold til søknaden. 

 

3. Vedtaket gjelder i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

Saksopplysning: 

Det vises til sak 6/15 fra 20.04.15. Saken ble vedtatt utsatt, da saksbehandlinga ikke ble vurdert 

som grundig nok mht budsjett.  

 

Uløybukt Turisttransport v/Anders Selle søker om tilskudd i forbindelse med etablering av et 

transportfirma som skal drive støttende virksomhet i forhold til etablert reiselivsfirma. I 

søknaden går det fram at det i tillegg til eksisterende turistetablissement er ett nytt under 

etablering, noe som vil øke etterspørselen etter transport.  

 

Søknaden har vedlagt budsjett og fakturaer som dokumenterer innkjøp i tilknytning til 

etableringa. Søker legger inn egen båt til verdi av 250 000 som egenkapital i firmaet. 

Fakturaene, som til sammen beløper seg til ca 180 000 (inkl mva), er direkte kostnader for å 

kunne drive transport. Det dreier seg om innkjøp av to snøskutere + sikkerhetsutstyr til skutere 

og båt. Etableringa har ei investeringsramme på kr 495 953. 



Vurdering: 

Reiseliv er et satsingsområde i strategisk næringsplan, og det er også satt som et mål i 

retningslinjene til kommunale utviklingsfond. Det er også positivt at det etableres virksomhet 

utenfor tettstedet, noe som i dette tilfellet kan føre til revitalisering av distrikts-Skjervøy. 

Rådmannen anbefaler derfor søknaden fra Uløybukt Turisttransport. 

 

 

 

 

 

 



















 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -47 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om tilskudd til Årviksand Verksted AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Årviksand Verksted AS v/ Roy Andor Albrigtsen planlegger utvidelse av verkstedet. Utvidelsen 

begrunnes med både økt aktivitet fra fiskerinæringa, men ikke minst ønsker en å utvide avdeling 

for personbilreparasjoner. Bedriften skal også kunne tilby EU-kontroller til kjøretøy inntil 7500 

kg.  

 

Dagens verkstedlokaler har ikke rom for å utvide ift biler, og eierne ønsker at verkstedet skal ha 

et klart skille mellom en bilavdeling og et maritimt verksted med mulighet for slipsetting. 

Slippen skal i følge planene utvides. Nytt verkstedlokale skal romme bil, mens det gamle bygget 

skal ha et mekanisk/ maritimt verksted. 

 

Byggekostnadene til utvidelse av Årviksand Verksted AS er satt til 2,4 mill, fordelt på 1,7 mill i 

lån, 500 000 i egenkapital og det søkes om 200 000 i tilskudd fra næringsfondet. Driftsbudsjettet 

viser at det forventes økt tjenestesalg og ei økning ift sysselsetting. 

 

Årsregnskap 2014: 

Overskudd:  kr 93 525,- 

Egenkapital og gjeld: kr 2 030 120 

Egenkapitalprosent: 46 

 



Vurdering: 

Eierne av Årviksand Verksted AS satser på ei positiv næringsutvikling i Årviksand, og ei 

investering på 2,4 mill er offensivt. I henhold til retningslinjene for kommunalt næringsfond og 

strategisk næringsplan ligger prosjektet klart innenfor rammene. Det er også positivt at det 

gjøres nyinvesteringer i ytterdistriktet av kommunen.  

 

Hvorvidt en søker som tidligere har fått tilskudd fra næringsfondet skal kunne få innvilga nye 

tilskudd, har vært oppe til drøfting i næringsutvalget tidligere (sak 1/12), uten at en har 

konkludert. Årviksand verksted fikk i sak 12/13 innvilga et tilskudd på kr 75 000 for å bygge ei 

støttekai til slippen.  

 

I sak 26/11 behandla næringsutvalget en søknad fra Årviksand Verksted AS om et tilsvarende 

beløp  (kr 200 000)for utvidelse av verkstedet. Slik prosjektet ble framstilt i saksframlegget, 

ligner årets søknad på tilsvarende fra 2011. Den gangen fikk bedriften innvilga et tilskudd på kr 

75 000. 

 

Da søknaden ikke inneholder opplysninger ift tidligere prosjekt, og det ikke er tatt stilling til 

hvorvidt søkere med flere liknende prosjekt skal kunne innvilges tilskudd, legges saken fram 

uten innstilling. 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: RSHYCX

Registrert dato: 09.04.2015 15:32:24

Virksomheten
Type virksomhet

Verksted og båtslip
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Årviksand verksted er et allsidig mekanisk verksted som utføre reparasjoner og vedlikehold på båter, personbiler
og tyngre kjøretøy. For å kunne drive et verksted i utkanten er vi helt avhengig av å kunne ta alle typer
arbeidsoppdrag.

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Andor Albrigtsen Bygdeveien 9195 årviksand 80 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

952487639
Foretak/lag/forening

Årviksand Verksted
Adresse

Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Telefon

41219911
Telefaks
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Roy Andor
Etternavn

Albrigtsen
Adresse

Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Mobiltelefon

41219911
Telefon arbeid

Telefon privat

41219911
E-post

aarviksand.verksted@gmail.com
Bankkontonummer

47870702287
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Tillbygg Verksted
Prosjektets totale kostnader

2480000
Finansieringsplan
Egenkapital

400000
Eget arbeid

400000
Lån i bank

1480000
Tilskudd fra næringfond

200000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

Sparebank1
Sum finansieringsplan

2480000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Verkstedet her ut er veldig viktig for bygda. Det har stor betydning at vi klare å skape aktivitet og attraktive
arbeidsplasser. Det å investere nesten 3 mill her ute i Årviksand i nytt verksted er mulig fordi vi har eiere som
tenkte langsiktig og som tar samfunnsansvar.
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ÅRVIKSAND VERKSTED AS

Årsberetning 2014

Virksomhetens art
Selskapet driver mekanisk verksted i Årviksand i Skjervøy kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
2014 2013 2012

Driftsinntekter 2 553 373 1 970 793 1 926 153
Driftsresultat 99 923 -305 407 -415 053
Årsresultat 93 525 -232 011 -303 022

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Balansesum 2 030 120 1 929 963 1 184 920
Egenkapital 935 733 -157 792 74 220
Egenkapitalprosent 46 -8 6

Det framlagte regnskap med beretning og noter gir rettvisende oversikt over utvikling og
resultat. Selskapets aksjekapital er tapt i sin helhet.
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift selvom årets resultat er dårlig.
En har iverksatt tiltak som skal bedre resultatet. Det forventes ingen endringer i
markeds- og konkurranseforhold.  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt
som har betydning for vurdering av det framlagte regnskap.

Arbeidsmiljø og personale
Det er kun daglig leder som er ansatt i selskapet.  Det har ikke vært sykefravær, skader
eller ulykker de to siste år.  Ved nyansettelser vil kvinner og menn bli vurdert likt.

Miljørapport
Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing av miljøet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Det er ikke igangsatt forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Årsresultat og disponering
Styret foreslår at årets overskudd kr. 93.525, -

 -Overført til delvis dekning av udekket tap kr.      93.525,-

Årviksand 20.03.2015

Andor Albrigtsen
Daglig leder/enestyre



   ÅRVIKSAND VERKSTED AS

Resultatregnskap

Note 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 2 553 373 1 970 793
Sum driftsinntekter 2 553 373 1 970 793

Driftskostnader
Varekostnad 2 153 249 1 951 262
Lønnskostnad 1 8 457 8 813
Avskrivning på varige driftsmidler 2 40 600 40 057
Annen driftskostnad 251 145 276 068
Sum driftskostnader 2 453 450 2 276 200

DRIFTSRESULTAT 99 923 (305 407)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 713 312
Sum finansinntekter 713 312

Finanskostnader
Annen rentekostnad 259 1 454
Sum finanskostnader 259 1 454

NETTO FINANSPOSTER 454 (1 142)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 100 377 (306 549)

Skattekostnad på ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat 6 852 (74 538)

ORDINÆRT RESULTAT 93 525 (232 011)

ÅRSRESULTAT 93 525 (232 011)

OVERFØRINGER
Fremføring av udekket tap 93 525 (232 011)
SUM OVERFØRINGER 93 525 (232 011)

Årsregnskap for ÅRVIKSAND VERKSTED AS Organisasjonsnr. 952487639



   ÅRVIKSAND VERKSTED AS

Balanse  pr. 31.12.2014

Note 31.12.2014 31.12.2013

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 298 137 304 989
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 115 338 204 338
Maskiner og anlegg 2 0 1 600
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 86 500 111 500
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 499 975 622 427

Omløpsmidler
Varer 445 907 457 600
Kundefordringer 775 412 516 529
Andre fordringer 0 25 274
Bankinnskudd, kontanter o.l. 308 826 308 135
Sum omløpsmidler 1 530 145 1 307 537

SUM EIENDELER 2 030 120 1 929 963

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 3 1 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 1 100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Udisponert vinning eller udekket tap (164 267) (257 792)
Sum opptjent egenkapital (164 267) (257 792)

Sum egenkapital 935 733 (157 792)

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til konsernselskap 4 951 150 0
Sum annen langsiktig gjeld 951 150 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 100 340 39 607
Annen kortsiktig gjeld 42 897 2 048 148
Sum kortsiktig gjeld 143 237 2 087 755

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 030 120 1 929 963

Årviksand 20.03.2015

Andor Albrigtsen

Årsregnskap for ÅRVIKSAND VERKSTED AS Organisasjonsnr. 952487639



ÅRVIKSAND VERKSTED AS

Noter 2014

REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er avgitt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak og basert på forutsetningen om fortsatt drift.

Inntektsføring skjer fortløpende i samsvar med tidspunktet for levering av varer og
tjenester.  Tilsvarende bokføres kostnader etter hvert som de påløper.

Omløpsmidler om kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedato.  Alt annet er anleggsmidler og/eller langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris med fradrag for bedriftsøkonomiske
avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer er oppført til pålydende og redusert for vurderte, mulige tap (en bloc).

Beholdningen av varer er oppført til beregnet kostpris, og beholdningen inneholder ikke
ukurante varer.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet
og forfaller til betaling i neste regnskapsår  i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er
beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27%) på grunnlag av
skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 1 - Lønnskostnad

I år I fjor

Lønn 0 0
Arbeidsgiveravgift 0 0
Pensjonskostnader 0 0
Andre lønnsrelaterte ytelser 8 457 8 813

Totalt 8 457 8 813

All arbeidsinnsats blir innleid fra annet selskap tilhørende hovedaksjonærene.  Arbeidsinnsatsen
inngår derfor i varekostnad.  Selskapet er derfor ikke omfattet av ordningen med obligatorisk
tjenestepensjon.

Lønn og andre
godtgjørelser

Daglig leder 0
Styremedlemmer 0
Bedriftsforsamling 0

Noter for ÅRVIKSAND VERKSTED AS Organisasjonsnr. 952487639



ÅRVIKSAND VERKSTED AS

Noter 2014

Revisjonshonorar 11 500
Annen godtgjørelse til revisor 0

Honorar til revisor består av:

Revisjon 11 500
Attestasjonsoppgaver 0
Skatterådgivning 0
Andre tjenester 0
Samlet honorar til revisor 11 500

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomter, Maskiner og Driftsløsøre, Sum

bygninger og anlegg inventar,
annen fast verktøy,

eiendom kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 728 879 68 000 373 081 1 169 961
+ Tilgang -75 000 0 0 -75 000
- Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 653 879 68 000 373 081 1 094 961

Akk. av/nedskr. pr 1/1 524 542 66 400 261 581 852 523
+ Ordinære avskrivninger 14 000 1 600 25 000 40 600
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 538 542 68 000 286 581 893 123

Balanseført verdi pr 31/12 115 338 0 86 500 201 838

Prosentsats for ord.avskr 1-10 20-25 10-20

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 1100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 100 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn Antall aksjer

Andor Albrigtsen 80
Anne Grete Albrigtsen 20
Brødrene Albrigtsen AS 1000
XXXX XXXX

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

Antall aksjer

Daglig leder/enestyre 1.080.

Noter for ÅRVIKSAND VERKSTED AS Organisasjonsnr. 952487639



ÅRVIKSAND VERKSTED AS

Noter 2014

Note 4 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Pr 31.12. Pr 01.01.

Fordringer

Sum fordringer 0 0

Gjeld

Annen langsiktig gjeld 951 150 0

Sum gjeld 951 150 0

Ikke balanseførte forpliktelser

Sum ikke balanseførte forpliktelser XXXX XXXX

Noter for ÅRVIKSAND VERKSTED AS Organisasjonsnr. 952487639



ÅnvrrsRruo vERKSTED As
pLANER oM urvlDELsE AV AKTrvlrET rNNEN sJøvERTs oG LANDVERTs rJENEsreounÅoe .

Vil utvide slipp for bedre tilfang av arbeid for fiskeflåten. Vil også bygge ut vedrsted for et bedre

fysisk skille mellom maritim og autovirksomheten. Søker om å kunne ha EU-kontroll noe som vil øke

tjenestesalget,
Disse tiltak vil kunne Øke så vel varesalget som tjenestesalget og en regner med hovedvekt på økt

tjenestesalg.

INVESTERINGSBUDSJETT

Byggekostnad

Egenkapital
Tilskudd

Lånefinansiering

DRIFTSBUDSJETT

Omsetning

Varer
DBI

Arbeidskraft
DB II

Avskrivninger

Lokale

Driftsmateriell
Adm, kontor, regnskap

Andre kostnader
SUM ANDRE KOSTN.

DRIFTSRESULTAT

Finansposter

RESULTAT
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/15 Næringsutvalg 01.06.2015 

 

Søknad om tilskudd til Haviknes DA 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
1. Haviknes DA ved Elling Johannessen innvilges tilskudd fra utviklingsfondet til omsøkt 

tiltak. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av kjøp av båt ihht søknad.  

 

2. Det tilstås kr. 60.000.- i tilskudd.  

 

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

 

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

 

 
 

Saksopplysninger : 

 

Søker oppgir forretningsidé til å være utvikling av rederi med ett ekstra fiskefartøy med tilhørende 

kvoter for torsk, sei og hyse. Med denne utvidelsen ønsker rederiet på sikt å skape ett ekstra årsverk, 

samt å skape bedre driftsgrunnlag.  

 

Prosjektet det søkes tilskudd til har en kostnadsramme på kr. 1. 000.000.- fordelt på 600.000 i lån, 

200.000 i egenkapital og tilskudd fra Utviklingsfond med 200.000.-  

 

Vurdering: 
Strategisk næringsplan framhever at Skjervøy kommune er en fiskerikommune og at dette skal 

styrkes. Fiskerinæringa er også et satsingsområde ihht retningslinjene for kommunalt utviklingsfond.  

Det er naturlig at det er de sjøretta næringene som har vært og fremdeles er ryggraden i Skjervøy 

kommunes næringsstruktur. Selv om andelen sysselsatte innen primærnæringene ikke er så store, er 

det ringvirkninger fra fiske- og etter hvert havbruk, som setter spor i de andre næringene.  



Den tradisjonelle fiskerinæringa er fremdeles en viktig faktor, selv om denne næringa de siste åra 

har hatt sine utfordringer. Den landbaserte delen av næringen har behov for lokale fartøy som 

leverer lokalt. 
 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vurdering 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: Z2PQPD

Registrert dato: 06.03.2015 12:41:51

Vedlegg:

Driftsbudsjett fiskebåtprosjekt.docx

Virksomheten
Type virksomhet

Fiske
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Utvikling av rederi med ett ekstra fiskefartøy med tilhørende kvote av torsk, sei og hyse.

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Haviknes DA Mellomveien 17 9180 Skjervøy 100 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

990311544
Foretak/lag/forening

Haviknes DA
Adresse

Mellomveien 17
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Telefon

97633941
Telefaks



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Elling
Etternavn

Johannessen
Adresse

Mellomveien 17
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Mobiltelefon

97633941
Telefon arbeid

97633941
Telefon privat

97633941
E-post

75elling@gmail.com
Bankkontonummer

64280516854
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Fiskebåt
Prosjektets totale kostnader

1.000.000
Finansieringsplan
Egenkapital

200.000
Eget arbeid

0
Lån i bank

600.000
Tilskudd fra næringfond

200.000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

Innovasjon Norge
Sum finansieringsplan

1.000.000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Med denne utvidelsen av rederiet ønsker vi på sikt å skape ett ekstra årsverk.
Samtidig skape bedre driftsgrunnlag for rederiet.
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