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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2017/32 -70 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 21.11.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/17 Næringsutvalg 29.11.2017 

Næringsfondet - status per 21.11.17 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering.

Saksopplysninger 
ÅR TEKST BEVILGNING REST TIL BEV. 
2017 STATLIG TILDELING - ORDINÆRE MIDLER - 700 000,00
2017 SALDO TIL FORDELING PR. 21.11.2017      397 135,52 

Oversikt bevilgninger og utbetalinger 
ÅR SØKER  BEVILGNING  UTBETALT 
2015 Entreprenørskap Delplan C        300 000,00      100 000,00 
2016 Nord-Troms Museum, Sommerarbeidsplasser          90 000,00        30 000,00 
2017 Visit Lyngenfjord        200 000,00      100 000,00 
2017 Birgit Paulsen, Seppalagården          17 750,00 
2017 Lyngen Outdoor Center/ ZAPA DA          50 000,00        50 000,00 
2017 Årviksand verksted utbedring av slipp og bygg        100 000,00 
2017 Jan Fredriksen          40 000,00 
2017 Arnøy og Laukøyforbindelsen          60 000,00        10 000,00 
2017 Transportutvikling          30 000,00        23 400,00 
2017 Transportutvikling, TILBAKEFØRT - 6 600,00
2017 Uløybukt bygdelag            5 000,00 
2017 Butikkstøtteordning distriktet Årviksand handel          42 900,00        42 900,00 
2017 Butikkstøtteordning distriktet Bygdebutikken          42 900,00        42 900,00 
2017 Arild Andersen        200 000,00 -   
2017 Arild Andersen, tilbakeført - 200 000,00
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2017 JS bygg          60 000,00    
2017 Ett hus           75 000,00    
2017 Samarbeidsprosjekt          40 000,00    
 
 
Oversikt tilsagn som ikke er utbetalt  

Tilsagn gitt før 2016, ikke ubetalt 
  

2015 Bok om rekeindustrien NTM            5 000,00  
 

  SUM            5 000,00  
 

    

 
Tilsagn gitt 2016, ikke utbetalt 

  

2016 Nord-Troms regionråd, Prøv sjøl-midler          20 000,00  
 

2016 Halti næringshage, Samarbeidsavtale REST          26 186,00  
 

2016 Entreprenørskap Delplan C REST        200 000,00  
 

2016 NTM, Sommerarb.pl. REST          60 000,00  
 

  SUM        306 186,00  
 

  Totalt ikke utbetalt        311 186,00  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/433 -6 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 21.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/17 Næringsutvalg 29.11.2017 

 

Søknad om forlengelse av gyldighet på tilsagn sak 9/17 - Seppalagården v/ 
Birgit Paulsen 

 
 
Vedlegg 
1 Seppalagårde1 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Birgit Paulsen om forlenga gyldighet i N-sak 9/17 til 10.12.17 innvilges. 
 

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

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 9/17, der Birgit Paulsen ble innvilga inntil 25 % av medgåtte kostnader, 
begrensa oppad til kr. 17.750,-, til forretningsutvikling av konseptet Seppalatunet. 
 
Vedtaket i saken er gyldig i 6 mnd. fra 19.04.17. Paulsen søker forlengelse av tilsagnet og 
begrunner dette med at prosessen har tatt lengre tid enn antatt.  
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Seppalagården 

v/ Birgit Paulsen 

Strandveien 52 

9180 Skjervøy 

Tel 95144892 

e-post: birgit.paulsen@gmail.com 

 

Skjervøy Kommune 

Næringsutvalget 

v/ næringskonsulent Silja Karlsen                                                                  dato 27.10.17 

 

SØKNAD OM FORLENGELSE AV GYLDIGHET PÅ TILSAGN 

 

Viser til vedtak pr 19.04.2017 angående tilskudd til forretningsutvikling av konseptet Seppalatunet, 
hvor utløpsdato for tilskudd var 19.oktober. 

Grunnen til at jeg ikke har sendt inn utbetalingsanmodningen, er at prosessen har tatt lengre tid, og 
at vi først nylig har kommet i havn med søknader, bl a til Innovasjon Norge.  

Det er et mangfoldig prosjekt, og mange brikker skal på plass. 

Jeg vil med dette søke om utvidet frist til 10. desember for utbetalingsanmodning. 

 

Håper på forståelse for dette, og at jeg får utvidet frist. 

 

Vennlig hilsen 

 

Birgit Paulsen 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -69 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 21.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/17 Næringsutvalg 29.11.2017 

 

Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS 

 
Vedlegg 
1 17.11.13 Skjervøy langsiktig finansiering Visit Lyngenfjord 
 

Rådmannens innstilling 
 
 Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
1. Skjervøy kommune inngår tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord pålydende kr. 200.000,-. 

Avtalen inngås for 2018, med mulighet for ny avtale påfølgende år.  
 

2. Midlene gis fra kommunalt næringsfond. Tilskuddet utbetales med inntil 50% ved årets 
begynnelse når tjenesteavtale er underskrevet og godkjent av partene. Andre avdrag utbetales 
etter et halvt års drift, for å sikre likviditet i selskapet.  

 
3. Inngåelse av avtalen forutsetter at:  

- Stedskvalitetene fra Nord-Troms («Der kontraster former folk») må innlemmes i arbeidet 
med områdemarkedsføring.  

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

 
5. Vedtakets gyldighet er 12 måneder fra vedtaksdato.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I N-sak 2/17 (15.02.17) innvilget næringsutvalget kr. 200.000,- til deltakelse i 
destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord AS for 2017. 
Skjervøy kommune ga i 2017 tilbakemelding om at det ikke kunne forventes et tilsvarende 
beløp for 2018. Det ble signalisert fra selskapet at de jobbet for å redusere kommunenes 
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økonomiske bidrag. Skjervøy kommune har fått tilbakemeldinger fra selskapet om at det ikke er 
mulig å redusere kommunenes økonomiske bidrag. Kostnaden for Skjervøy kommune, ifølge 
den fremlagte tjenesteavtalen med Visit Lyngenfjord for 2018, er fastsatt til kr. 200.000 per år. 
Skjervøy kommune ba Visit Lyngenfjord å utrede framtidig finansieringsmodell bygd på antall 
reiselivsbedrifter i kommunen. Basert på Skjervøy kommunes vedtak om å vurdere 
differensiering av kommunenes bidrag har styret i Visit Lyngenfjord sett på andre 
destinasjonsselskapers modeller for finansiering. Oftest er kommunenes andel en vektig av 
innbyggertall, eventuelt kombinerte modeller innbyggertall og næring. Styret vurderer at dagens 
modell med samme beløp per kommune bør være ufravikelig. Kun vekting av næring ville bety 
en stor økning for Lyngen kommune. Det ønsker ikke styret å foreslå. 
 
Stortingsmelding nr. 19 Opplev Norge – unikt og eventyrlig, er tydelig på at det er næringa og 
kommunenes ansvar å ivareta reiselivsutviklingen. Vedrørende destinasjonsselskap vises det til 
at det har vært foretatt en omstrukturering slik at alle selskapene i Norge nå er store nok til at 
næringa ivaretar finansiering. Dette gjelder kanskje noen få av de største destinasjonene, det 
generelle bildet er at kommuner i stor grad finansierer destinasjonsselskap gjennom kjøp av 
reiselivstjenester. 
Meldinga sier samtidig at det er de nye regionene som må ta grep fremover for å finne modeller 
tilpasset egen region. Troms fylkeskommune har startet en prosess med destinasjonsselskapene i 
Troms. Troms fylkeskommune understreker det vi alle vet; det er adskillig mindre midler til 
regional utvikling nå, og destinasjonene oppfordres til å finne felles løsninger for å klare seg 
med de midlene man har. Spørsmål er for eksempel om destinasjonene kan samarbeid om 
oppgaveløsing, innkjøpsordninger el l. Ingenting er avklart enda, og det er innkalt til nytt møte 
om saken 29.11.17. 
 
Fra Skjervøy er det nå 4 medlemmer i Visit Lyngenfjord: Lyngen Outdoor Center, Hotell 
Maritim Skjervøy, Syttigrader nord og Lauksletta overnatting. Også Nord-Troms Museum er 
medlem. I følge Visit Lyngenfjord holder Arctic Panorama Lodge og Skjervøy fiskecamp også 
på å inngå medlemskap. 
 
I følge Visit Lyngenfjord har det vært utfordringer med å få inn tilstrekkelig beskrivelser fra 
disse bedriftene om anleggene deres for å distribuere på destinasjonsselskapets hjemmeside. 
Dette er et arbeid Visit Lyngenfjord nå jobber med å få på plass. 
 
Lyngen Outdoor Center er den bedriften som har levert inn tilstrekkelige beskrivelser om sitt 
konsept. I følge Visit Lyngenfjord har selskapet i oktober solgt pakker for ca kr. 100.000,- innen 
konseptet toppturmarkedet i samarbeid med destinasjonsselskapet. 
 

Vurdering 
Det er viktig at Visit Lyngenfjord jobber målretta mot en alternativ finansiering av selskapet, da 
kommunen har begrensede muligheter til å bidra økonomisk i årene fremover.  
Samtidig må et samarbeid og en finansiering av destinasjonsselskaper som Visit Lyngenfjord 
ses på som en del av det offentliges satsing på reiselivsnæringa og reisemålsutvikling. 
Finansieringsmodellen i de aller fleste slike selskaper er offentlig-privat samarbeid, dette gjelder 
også for Visit Tromsø-regionen. 
 
Tjenesteavtalen som fremlegges gjelder for et kalenderår. Dette betyr at kommunen fortløpende 
kan vurdere videre deltakelse. Det er likevel viktig å se på en deltakelse i Visit Lyngenfjord som 
en lengre satsing enn et enkelt kalenderår. Det betyr at Skjervøy kommune må ta høyde for 
dette.  
 

PS 26/17



Finansiering av tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord begrunnes som et prosjekt for 
områdemarkedsføring og styrking av reiselivsaktørene i vår kommune.  
 
Rådmannen anser deltakelse i Visit Lyngenfjord som et viktig steg for reisemålsutvikling i 
Skjervøy kommune og Nord-Troms som region. 
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Skjervøy Kommune 
 
 

Deres referanse: Vår referanse: Dato: 

[Skriv inn referanse] [Skriv inn referanse] 13. november 
2017 

Vi viser til orientering til alle medlemskommuner sendt 21.09.2017 hvor Visit Lyngenfjord 
redegjorde for at vi per dato ikke har funnet andre finansieringskilder som helt eller delvis kan 
erstatte kommunenes bidrag, og må beholde tjenesteavtaler med kommunene på 2017 nivå, kr 
200 000. 
Skjervøy kommune har bedt om ytterligere redegjørelse for fremtidig finansiering. Utgangspunkt 
for Skjervøy er at kr 200 000 for dem er mye, ut fra størrelse reiseliv og kommuneøkonomi. I 
vedtak for avtale 2017 er det stilt ønske om differensiering av kommunenes bidrag ut fra 
størrelse næring. På ekstraordinær generalforsamling vedrærende utvidelse av selskapet 
12.12.2016 ble det vedtatt at lik betaling for hver kommune, basert på tjenesteavtale, skal være 
et prinsipp også i fortsettelsen.  
Basert på Skjervøy kommunes vedtak om å vurdere differensiering av kommunenes bidrag har 
styret sett på andre destinasjonsselskapers modeller for finansiering. Oftest er kommunenes 
andel en vektig av innbyggertall, eventuelt kombinerte modeller innbyggertall og næring. Styret 
vurderer klart at dagens modell med samme beløp per kommune bør være ufravikelig.  Kun 
vekting av næring ville for oss bety en stor økning for Lyngen kommune. Det ønsker vi ikke å 
foreslå. I november reiser for eksempel Visit Lyngenfjord på salgsreise til Kina, delfinansiert av 
bedrifter i Lyngen. 3 bedrifter fra Lyngen deltar i tillegg personlig for egen bedrift. Dette er 
nettopp eksempler på at når næringa vokser, så bidrar de i stadig større grad til markedsføring 
– av egen bedrift, av regionen og de bidrar med finansiering av salgs og markedsaktiviteter som 
destinasjonsselskapet utfører på vegne av fellesskapet. Vårt mål er at reiselivsnæringa i hele 
regionen skal vokse og i stadig større grad bidra til finansieringen av Visit Lyngenfjord sine 
aktiviteter.    
 

FINANSIERING AV DESTINASJONSSELSKAP I NORGE – HVEM HAR ANSVAR FOR 
UTVIKLING AV REISELIVET? 
Den lenge venta stortingsmelding nr 19 om reiselivet som kom i mars 2017 peker tydelig på at 
det er næringa og kommunenes ansvar å ivareta reiselivsutviklingen. Vedrørende 
destinasjonsselskap vises det til at det har vært foretatt en omstrukturering slik at alle 
selskapene i Norge nå er store nok til at næringa ivaretar finansiering. Dette gjelder kanskje 
noen få av de største destinasjonene, det generelle bildet er at kommuner i stor grad finansierer 
destinasjonsselskap gjennom kjøp av reiselivs-tjenester.  
Som et primært naturbasert reisemål vet vi også at det kritiske fremover vil være å ivareta 
vedlikehold av naturområdene som blir stadig mer brukt, slik at de ikke forringes. 
Stortingsmeldingen peker også her på at dette er oppgaver som må løses lokalt, av 
kommunene og næringa. Visit Lyngenfjord arbeider for å kunne sette regionen i posisjon til 
regionale og nasjonale midler for utvikling og ivaretakelse av infrastruktur i naturen. 

PS 26/17

mailto:post@visit-lyngenfjord.com


 

Stortingsmeldinga sier samtidig noe om at det er de nye regionene som må ta grep fremover for 
å finne modeller tilpasset egen region. Troms fylkeskommune har startet en prosess med 
destinasjonsselskapene i Troms. Troms fylkeskommune understreker det vi alle vet; det er 
adskillig mindre midler til regional utvikling nå, og destinasjonene oppfordres til å finne felles 
løsninger for å klare seg med de midlene man har.  Spørsmål er for eksempel om 
destinasjonene kan samarbeid om oppgaveløsing, innkjøpsordninger el l. Ingenting er avklart 
enda, og det er innkalt til nytt møte 29.11.17.  
 

VISIT LYNGENFJORD – 3 VIKTIGE PILARER 

1. Utviklingsaktør 
Visit Lyngenfjord ivaretar utviklingsoppgaver på reisemålet. Gjennom selskapet kan regionen 
delta i utviklingsprosesser som ikke ville vært mulig uten et destinasjonsselskap. Sertifisering 
som bærekraftig reisemål er et aktuelt eksempel. Innovasjon Norge har bidratt med kr 900 000,- 
til arbeidet.  
Visit Lyngenfjord har den senere tiden hatt en spennende dialog med nasjonalt 
Kompetansesenter for Distriktsutvikling (DS), som også besøkte regionen i september. DS er 
direkte underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. De har gitt klart utrykk for at de 
ser en reiselivsregion i rivende utvikling, og vil holde dialog med oss fremover for eventuell 
bistand i utviklingsprosesser og som «kandidat» i forhold til prosjekt knyttet til 
reisemålsutvikling. Det at regionen har en sertifisering som bærekraftig reisemål rett foran oss 
er den viktigste kvalitetsindikatoren vi nå har, som vi vil bruke som brekkstang for videre arbeid. 
Felles arbeid med tilrettelegging og vedlikehold av infrastruktur i naturen knyttet til vårt mål om 
bærekraftig utvikling, kan for eksempel bli et resultat av denne kontakten. Vi arbeider med 
saken og vil forankre videre arbeid i kommunene, der premisser for en eventuell prosjektsøknad 
må avklares.  
Essens er at Visit Lyngenfjord er en aktør som kan bidra til at kommunene og regionen kan få 
inn midler fra eksterne aktører som vi ville vært utelukket fra uten et destinasjonsselskap i 
regionen. Men midler til basisfinansiering av selskapet fra andre offentlige aktører er i dagens 
«reiselivs-Norge» utelukket.  
 

2. Salg og medlemsutvikling  
Visit Lyngenfjord kan vise til en meget god utvikling i salg. I 2015 utgjorde salg kr 1, 4 mil, i 2016 
kr 2,1 mil og i 2017 vil omsetning med salg av reiselivstjenester utgjøre rundt kr 3 mil. Dette er 
direkte omsetning Visit Lyngenfjord har skapt for medlemsbedrifter. I Skjervøy kommune har vi 
hatt utfordringer med å få alle bedriftene «på nett» og følger opp de som nå mangler med ekstra 
ressurser. På tross av dette er omsetning for Skjervøy bedrifter allerede oversteget kr 100 000. 
Vi forventer en fortsatt bratt vekstkurve i salg; jo flere bedrifter som er med, jo mer salg kan 
genereres. Samtidig ser vi den generelle utviklinga der regionen stadig blir mer etterspurt i 
markedet. 
Selskapet har fått henvendelser fra bedrifter i nærliggende områder i Balsfjord, Finland 
(Kilpisjärvi) og Tromsø med forespørsel om medlemskap. I et videre felles arbeid i Troms er 
dette en interessant utvikling: Visit Lyngenfjord blir stadig mer anerkjent for sitt arbeid i næringa. 
Dette bør og vil gi uttelling i videre drøftinger rundt «strukturering av reisemålsselskapene» i 
Troms, og der man må se utviklinga i og sammen med næringa som Visit Lyngenfjord ivaretar 
som livsnødvendig å ivareta og forsterke fremover.   
   

3. Markedsføring 
Visit Lyngenfjord fungerer også som digital turistinformasjon gjennom sin hjemmeside og 
gjennom brosjyrer og annen informasjon vi produserer for tilreisende. Det blir også innført en 
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digital chat funksjon på hjemmesiden, som sørger for at turistene enkelt får tak i alt av 
informasjon. 
Alle aktiviteter og tiltak fra Nord Norsk Reiseliv og Visit Norway formidles til næringa gjennom 
destinasjonsselskapene, og vi er alltid den regionale koordinatoren. Hele strukturen i reiselivet i 
Norge er bygd opp slik at destinasjonsselskapene er det nødvendige verktøyet for at regioner 
og næringa i de enkelte regioner er «hektet på» nasjonal reiselivsarbeid.  i tillegg  gjennomfører 
Visit Lyngenfjord mange presseturer i regionen som sørger for artikler, bloginnlegg og Sosiale 
Medier aktiviteter om regionen. 
Siste utvikling er at Visit Lyngenfjord skal levere informasjon om regionen til det nye Arctic 
Visitors Center i Tromsø slik at besøkende får all informasjon om regionen og produktene også i 
Tromsø. 
Mye av markedsføringsaktivitetene er kun mulig i en samarbeid med medlemsbedrifter. 
Gjennom deres engasjement skapes et godt samarbeid og markedsføring som er styrt av 
kommersielle strategier og mål. Gjennom samarbeid i en større region og med stadig flere 
bedrifter, vil økning i salg fortsette å vokse. Gjennom Visit Lyngenfjord får regionen samtidig 
adgang til eksterne utviklingsmidler man ellers ikke ville ha tilgang til.  
 

VEIEN VIDERE 
Vi har forståelse for at en anstrengt kommuneøkonomi gjør at kommunene må prioritere 
strengt. Visit Lyngenfjord har arbeidet, og vil fortsette å arbeide med å finne en finansiering som 
kan avlaste kommunenes bidrag. Per i dag har vi imidlertid ikke lykkes, fordi finansiering av 
destinasjonsselskap – og øvrige reiselivsfaglige utviklingsoppgaver – blir pekt på som næringa 
og kommunenes oppgaver.  
 
Det skal nå skapes en ny region i nord, og stortingsmeldinga peker på de nye regionene som 
de som skal ivareta reiselivsnæringa, og organiseringa av dette. Visit Lyngenfjord vil fortsette 
arbeidet mot Troms fylkeskommune m fl for å belyse vår utfordring med nivået på kommunenes 
tjenesteavtaler. Vi mener at vi som region må være aktive pådrivere for å få til en struktur på 
finansiering som også de mindre reiselivs-kommunene kan leve med.  
 
Visit Lyngenfjord har fått en støtte på kr 330 000 per år i perioden 2016-2018 fra Troms 
fylkeskommune. Midlene er gitt for å støtte opp om arbeidet med nye samarbeidspartnere og 
nytt finansieringsgrunnlag. I 2018 prioriteres arbeid med nye tekster, presentasjoner og 
markedsarbeid av hele Visit Lyngenfjord sitt samarbeidsområde. Som nevnt tidligere vil det 
også blir gjort en ekstra innsats sammen med de bedriftene som per i dag ikke er synlige og 
klar for booking på nett. Det at de fylkeskommunale midlene oppfører fra 2018 er en viktig 
grunn til at Visit Lyngenfjord på nåværende tidspunkt ikke kan skissere en «nedtrappingsplan» 
for kommunene.  
 
Vi håper at Skjervøy, og alle samarbeidende kommuner vil fortsette sitt engasjement i Visit 
Lyngenfjord. Næringa i regionen og Visit Lyngenfjord er i sterk og positiv vekst. Det er også et 
viktig politisk spørsmål hvordan vi som region skal kunne utnytte mulighetene for vekst i 
reiselivsnæringa, og hvordan finansiering av de såkalte «reiselivets fellesoppgaver» skal løses.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Hilde Johnsen   Georg Sichelschmidt 
Styreleder   Reiselivssjef 
 
Visit Lyngenfjord AS 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -68 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 21.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/17 Næringsutvalg 29.11.2017 

 

Søknad om tilskudd til arr. Yrkes- og utdanningsmessa 2018 

 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2017-0020 
2 Søknadsnr. 2017-0020 Tilleggsinformasjon 

 

Rådmannens innstilling 
 
 Næringsutvalget gjør slikt vedtak:  
1. Halti næringshage innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte kostnader i henhold til 

søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte utgifter i henhold til 
søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 40.000,-.  
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  
 

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

Saksopplysninger 
 
Halti næringshage søker på vegne av arrangementskomiteen om økonomisk støtte til å arrangere 
Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms 2018. Messa har tidligere (2008-2014) vært arrangert 
av Halti næringshage i samarbeid med Regionkontoret (nå kalt Oppvekstnettverket), Nord-
Troms videregående skole, Ungt entreprenørskap og Nord-Troms regionråd. De siste 3 årene har 
det ikke vært arrangert tilsvarende messe. En av hovedårsakene har vært at det er blitt 
vanskeligere å få økonomisk støtte til transport av elever.  
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Det kom tidligere i år et initiativ til å arrangere messa fra Nord-Troms regionråd. Dette arbeidet 
strandet da få bedrifter meldte sin ankomst til messa.                                                                  
Det er behov for å presentere de utdannings- og karrieremulighetene som finnes i vår region, 
samt å vise bredden i arbeidslivet for de unge. Yrkes- og utdanningsmessa er tenkt gjennomført 
20.februar 2018. Målgruppen til Yrkes- og utdanningsmessa er 10.klasse, VG1, VG2 og VG3 
elever i de fire nordligste Nord-Troms kommunene. Arrangementet skal være på Storslett. Halti 
næringshage er koordinator for ei arbeidsgruppe med representanter fra oppvekstnettverket i 
Nord-Troms og Nord-Troms videregående skole. 
Arrangørene søker om kr. 40.000,- fra hver av de fire Nord-Troms kommunene. Dette skal 
finansiere leie av idrettshall, tapt arbeidsfortjeneste for unge nyutdannende, reise og opphold for 
Vitensenteret, prosjektledelse, bistand fra VGS-elever og transport av elever til/ fra messa.  

 

Vurdering 
Rådmannen anser det som positivt at det er tatt initiativ til å arrangere Yrkes- og 
utdanningsmesse i Nord-Troms. Flere næringer er avhengige av tilgang på kompetent 
arbeidskraft. Utfordringa er å rekruttere disse. Ei Yrkes- og utdanningsmesse kan bidra til at 
ungdom er mer bevisste i sitt valg av utdanning og yrkesvei, og kan øke muligheten for at flere 
velger å bosette seg i regionen etter endt utdanning.  
Skal man lykkes med et slikt arrangement er det viktig at arbeidslivet (offentlig og privat) i 
Nord-Troms involveres tidlig og at de setter av dato for arrangementet.  
Arbeidsgruppa burde ha representanter fra næringslivet og det regionalt ungdomsrådet for å 
sikre bredden i de valgene som gjøres. 
 
Rådmannen mener at tiltaket er viktig for å gi elevene våre bedre informasjon om utdannings- 
og karrieremuligheter i Nord-Troms. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn

Yrkes- og utdanningsmessa 2018

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Halti Næringshage AS
Kontaktperson:

Marius Johansen
Adresse:

Hovedveien 2
Postnr.:

9151
Poststed:

STORSLETT
Mobil:

99592583
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

marius.johansen@haltinh.no
Bankkonto:

xxxx
Organisasjonsnummer: 

983839517

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Halti Næringshage AS tilbyr bl.a. bedriftsrådgivning, prosjektledelse og samlokalisering av 

bedrifter gjennom kontorplassutleie. Gjennom næringshageprogrammet til SIVA stimuleres 

det til verdiskaping og næringsutvikling i etablert næringsliv så vel som oppstartsbedrifter. 

Eksempler på prosjekter næringshagen er involvert i, eller har prosjektledelse er 

Leverandørutvikling havbruk Troms, Innovasjonsplattform Troms, Arena Nord-Troms, 

Forskningsdagene, Reisa Elvelag og Arctic Suppliers. Yrkes- og utdanningsmessa er et 
samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i Nord-Troms, og Halti Næringshage har 

prosjektledelsen.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Målgruppen til Yrkes- og utdanningsmessa er 10.klasse, VG1, VG2 og VG3 elever i 

Nord-Troms. Målet med messa er å bekjentgjøre ungdom med næringslivet i regionen, i 

tillegg til å informere om muligheter og valg angående utdanning. Messa har vært arrangert 

årlig mellom 2008-2014, og det er nå et behov for å presentere utdannings- og 

karrieremuligheter i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet. Tanken er at messa skal 
stimulere til relevant rekruttering iht. regionens behov for arbeidskraft.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Halti Næringshage har prosjektledelsen. Arbeidsgruppa består av:

- Halti Næringshage representert ved Trude Indrebø, Hilde Nyvoll og Marius Johansen - Ulla 

Laberg, Oppvekstnettverket
- Nord-Troms VGS, Olaug Bergset
I tillegg vil lokalt næringsliv i Nord-Troms være med å finansiere messa, sammen med 

Nord-Tromskommunene.

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Leie av idrettshall   10 000
02.Tapt arbeidsfortjeneste unge nyutdannede   10 000
03. Reise og opphold, Vitensenteret   10 000
04. Prosjektledelse   90 000
05. Bistand VGS-elever (ungdomsbedrifter)   10 000
06. Transport av elever til og fra messa   70 000

Sum kostnad 200 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Tilskudd fra næringsfondet   40 000
02. Tilskudd fra andre kommunale næringsfond   120 000
03. Næringslivet i Nord-Troms   40 000

Sum finansiering 200 000

Tilskudd fra andre

Det søkes tilskudd gjennom de kommunale næringsfondene i Nord-Tromskommunene 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen med en lik andel hver. I tillegg finansierer 

næringslivet i regionen en tilsvarende andel som hver enkelt kommune.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Ingen.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Fra: Eirik Bjørklund
Til: Silja Karlsen
Kopi: Trude Indrebø
Dato: tirsdag 21. november 2017 11:29:26
Vedlegg: image001.png

Hei Silja,
 
Angående søknaden om støtte fra næringsfondet til Yrkes- og utdanningsmessa 2018 har jeg
følgende tilleggsinformasjon som kan være nyttig:
 
- Messa vil avholdes tirsdag 20. februar 2018 fra klokken 10-14 på Nordreisa idrettshall,
auditoriet ved NTVGS og andre rom ved skolen.
- Målgruppen er 10.klasse, VG1, VG2 og VG3 elever i Nord- Tromskommunene Nordreisa,
Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. 
 
-- 
Mvh
 
Eirik Bjørklund
+47 97 62 96 62
eirik.bjorklund@haltinh.no
 
 
ignature_1640642030

PS 27/17

mailto:/o=NordTroms/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=sk1308
mailto:trude.indrebo@haltinh.no
mailto:eirik.bjorklund@haltinh.no


	Forside 
	Saksliste 
	PS 24/17 Næringsfondet - status per 21.11.17
	Saksfremlegg

	PS 25/17 Søknad om forlengelse av gyldighet på tilsagn sak 9/17 - Seppalagården v/ Birgit Paulsen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Seppalagårde1


	PS 26/17 Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	17.11.13 Skjervøy langsiktig finansiering Visit Lyngenfjord


	PS 27/17 Søknad om tilskudd til arr. Yrkes- og utdanningsmessa 2018
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Soknad-2017-0020
	E-post





