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Tidspunkt: 09:15 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på mail.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -85 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/18 Næringsutvalg 10.10.2018 

 

Næringsfondet - status 27.09.18 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er totalt kr. 531.612,92 til fordeling i forkant av møtet i Næringsutvalget 10.10.18. 
 
Saldo 
ÅR TEKST  BEVILGNING   REST TIL BEVILGNING 
2018 SALDO PR 1.1 2018 

 
 kr               184 988,52  

2018 STATLIG TILDELING - ORDINÆRE MIDLER  kr     200 000,00    
2018 KOMMUNALE MIDLER  kr     500 000,00    
2018 SALDO TIL FORDELING PR. 29.09.18  kr               884 988,52 
 
 
Oversikt over bevilgninger og utbetalinger 
  BEVILGNING UTBETALT 
2017 Jan Fredriksen TILBAKEFØRT  kr        -40 000,00  

 

2017 Samarbeidsprosjekt 
 

 kr          3 635,00  
2016 Nord-Troms regionråd, Prøv sjøl-midler  kr         20 000,00   kr        20 000,00  
2018 Nord-Troms rør AS  kr         15 000,00   kr        13 554,00  
2018 Nord-Troms rør AS TILBAKEFØRT  kr          -1 446,00  

 

2018 Infrastrukturprosjekt NTRR  kr         50 000,00  
 

2018 Elektro AS  kr         40 000,00   kr          7 403,40  
2018 Elektro AS TILBAKEFØRT  kr        -32 596,60  

 

2018 Siv Angell  kr         65 000,00  
 

2018 Siv Angell TILBAKEFØRT   kr        -65 000,00  
 

2017 Yrkes- og utdanningsmessa 
 

 kr        37 410,20  
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2018 Yrkes- og utdanningsmessa TILBAKEFØRT  kr          -2 589,80  
 

2017 Arnøy og Laukøyforbindelsen REST 
 

 kr        50 000,00  
2016 Sommerarbeidsplasser NTRM 

 
 kr        30 000,00  

2016 Entreprenørskap Delplan C   kr       200 000,00   kr        59 758,00  
2018 Entreprenørskap Delplan C TILBAKEFØRT  kr     -140 242,00  

 

2017 Visit Lyngenfjord 2018 
 

 kr      200 000,00  
2018 Tømrer Tom Ragnar Karlsen  kr         30 000,00  

 

2018 Varehuset Skjervøy "Handle lokalt"  kr         50 000,00  
 

2018 Kaien Skjervøy AS  kr         70 250,00  
 

2018 Nord-Troms museum bok "Vekst, fall…"  kr         20 000,00  
 

2018 Arctic Panorama Lodge  kr         30 000,00  
 

2018 Sjømatseminar  kr         50 000,00  
 

2015 Bok om rekeindustrien NTRM TILBAKEFØRT  kr          -5 000,00  
 

 
 
Oversikt over tilsagn som ikke er utbetalt  

Tilsagn gitt 2017, ikke utbetalt 
 

2017 Samarbeidsprosjekt REST  kr         36 365,00   
Totalt ikke utbetalt  kr        36 365,00  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -72 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Næringsutvalg 10.10.2018 

 

Søknad forlengelse tilsagn sak 5/18 - Nord-Troms regionråd 

 
Vedlegg 
1 Vedtaksmelding: Tilskudd til gjennomføring av regional strategi for infrastruktur i Nord-

Troms 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Nord-Troms regionråd DA om forlenga gyldighet i N-sak 5/18 innvilges til 
21.08.19. 
 

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

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 5/18 der Nord-Troms regionråd DA ble innvilga et tilskudd på 5 % av 
medgåtte kostnader, inntil kr. 50.000,- til å utarbeide en plan som grunnlag for økt innsats i 
Nord-Troms knyttet til arbeidet med infrastruktur. Vedtaket er gyldig til 21.08.18. Nord-Troms 
regionråd søker om forlengelse av tilsagnet og begrunner dette med å få nok tid til rapportering 
og regnskapsavslutning. 
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

      Side 1 av 4 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 - G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    

Nord-Troms Regionråd DA 
Hovedveien 2 
9151  Storslett 
 
Att. Berit Fjellberg 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/29-22 1699/2018 233 27.02.2018 

 

Vedtaksmelding: Tilskudd til gjennomføring av regional strategi for infrastruktur i Nord-
Troms 

 
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  
 
 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kathrine Kaasbøll Hanssen 
Formannskapssekretær/Arkivleder 
77 77 55 03 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
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 Side 2 av 2

 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -9 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 07.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Næringsutvalg 21.02.2018 

 

Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for infrastruktur i 
Nord-Troms 

Vedlegg 
1 Søknad  
2 Melding om vedtak i Nord-Troms Regionråd DA  
3 Søknad TFK  

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Nord-Troms regionråd innvilges et tilskudd på 5 % 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. 50.000,-. 
 

3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre Nord-Troms kommunene bidrar med 
tilsvarende beløp. 

 
4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Nord-Troms regionråd innvilges et tilskudd på 5 % 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. 50.000,-. 
 

3. Forutsetning for tilskuddet er at de andre Nord-Troms kommunene bidrar med tilsvarende 
beløp. 

 
4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 

 

Saksopplysninger 
Nord-Troms regionråd har gjennom flere år arbeidet for å få gjort en utredning som beskriver og 
synliggjør behov og utfordringer vedrørende infrastrukturen i regionen. Det er behov for å se 
transportnettet i regionen i en sammenheng. 
Det søkes nå om midler blant annet fra det kommunale næringsfondet for å utarbeide en plan 
som grunnlag for økt innsats i Nord-Troms knyttet til arbeidet med infrastruktur. Søker vil få 
dokumentert status og framtidig behov som kan danne grunnlaget for samhandling i 
politikkutviklingen for større politisk gjennomslagskraft. 
 
I følge søknaden skal dette gjøres: 
- Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon 
- Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra sjømatnæringen spesielt, 
sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur 
- Mulighetsstudier for en tettere integrert region 
- Analysere muligheter innenfor samfunns- og næringsutvikling samt framtidige behov 
- Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/ nytte 
- Utarbeide en strategi 
- Politisk forankring lokalt, regionalt og nasjonalt 
 
De totale prosjektkostnadene er satt til kr. 1.200.000,-, der prosjektledelse/ koordinering er satt til 
kr. 320.000,-, kjøp av tjenester kr. 750 000,-, regnskap/revisjon kr. 30.000,- og reiseutgifter kr. 
100.000,-.  
 
Troms fylkeskommune har innvilget kr. 300.000,- til prosjektet. De seks Nord-Troms 
kommunene omsøkes kr. 50.000,- hver (4,2 %). Regionrådets egeninnsats er satt til  
kr. 320.000,- og resterende kr. 280.000,- søkes finansiert av andre. 
 
Prosjektet organiseres som følger: 
Prosjekteier:   Nord-Troms regionråd 
Styringsgruppe:  Leder saksordfører Ørjan Albrigtsen (vara Dan H. Johnsen) 
   NUNT: næringssjef i Lyngen Stig Kjærvik (vara Silja Karlsen) 
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 Side 4 av 4

   3 repr. Næringslivet/ andre i Nord-Troms: 
    Håvard Høgstad, Sigleif Pedersen, Karin Karlsen. 
   1 repr. Troms fylkeskommune samferdselsetaten (rollen skal avklares) 
   1 repr. Statens vegvesen (rollen skal avklares) 
 
Planlagt oppstartsmøte er satt til 22.februar. 
 
Årsregnskap for Nord-Troms regionråd 2016 (totalregnskap for drift, RUST, NTSS og 
Kompetanseløftet): 
Årsresultat:   kr.      64.284,-  
Egenkapital:   kr. 1.684.492,- 
Egenkapitalprosent:   59,5 % 
 

Vurdering 
Prosjektet som det søkes støtte til vil kunne bidra til å gi et korrekt bilde av dagens situasjon i 
forhold til trafikkmønstre og infrastruktur i regionen. Å få kartlagt dagens situasjon innen 
samferdsel og kommunikasjon, samt å få gjort en analyse på dagens godstransport i forhold til 
kapasitetene på dagens infrastruktur er viktig. En slik dokumentasjon kan brukes aktivt i arbeidet 
med å synliggjøre regionens behov for økte bevilgninger til samferdsel osv. Mulighetsstudiet vil 
kunne bidra til en tettere integrert region i forhold til arbeidsmarkeder, bo- og serviceområder. En 
analyse av mulighetene innen samfunns- og næringsutviklingen i regionen vil kunne bidra til et 
mer målrettet arbeid. At Nord-Troms regionråd ønsker å få gjort dette i et regionalt perspektiv er 
positivt. Et felles fokus på utvikling av regionen fører i større grad til at behovene blir synliggjort 
ikke bare lokalt, men også for regionale og nasjonale beslutningstakere. Tiltaket faller inn under 
prioriterte områder i Strategisk næringsplan (næringslivets støttepilarer). 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -70 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 27.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/18 Næringsutvalg 10.10.2018 

 

Søknad om tilskudd til prosjektet Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-
regionen - identitetsbærer og berikelse 

 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 Forstudie lyngshest  
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden avslås. Søknaden sendes tilbake til søker for omskriving, eventuelt for innretning mot 
forskning. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms regionråd DA søker om midler til et prosjekt som skal initiere aktiviteter som skal 
bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten i næringsvirksomhet. 
Initiativtaker og prosjektleder er Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen. Det er gjennomført en 
forstudie som er vedlagt. 
Prosjektorganisering: 
Prosjekteier: Regionrådene i Nord-Troms og Tromsø-regionen 
Styringsgruppe: Representanter fra regionrådene 
Prosjektleder: innleid prosjektleder 
Arbeidsgruppe: tverrfaglig (lyngshest, reiseliv, kultur, omdømme, næringsliv) 
 
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt på 3 år skal det vurderes om: 

- Interessen for å eie/ bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/ 
salg 

- Det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest 
- Lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner 
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- Det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innenfor 
landbruk og helse 

- Det har blitt en økt synlighet i media/ medvirkning i kultur i regionen 
- Om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, 

kultur) 
 
Det søkes nå om tilskudd til gjennomføring av forprosjektet. 
 
Søker peker på at det til tross for stor innsats gjennom mange år så står lyngshesten på FAOs 
liste over utrydningstrua husdyrarter. Søker mener at regionen trenger næringsutvikling og at 
lyngshesten kan spille en rolle i dette gjennom økt bruk innen opplevelsesnæringene som 
reiselivs- og kulturnæringen. Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av 
regionen ved å bruke lyngshesten i næringsvirksomhet. 
 
Forprosjektet skal: 

- Planlegge prosjektet videre; aktivitetsplan, prosjektorganisering, budsjett og prosjektmål 
for hovedprosjektet 

- Få oversikt over status i dag i forhold til antall hester, bedekningstall og omsetning av 
hester, reiselivsaktører, andre næringsdrivende, synlighet og kunnskap i befolkninga 

- Etablere kontakter/ nettverk med relevante samarbeidspartnere/ kompetansemiljøer i 
regionen og i Nordkalotten for å utvikle felles prosjekt 

- Søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden 
 
De totale kostnadene i forprosjektet er satt til kr. 388.550,-.  Dette skal finansieres gjennom 
tilskudd fra Troms fylkeskommune og 9 kommuner (kommunene som inngår i 
regionsamarbeidet i Nord-Troms og i Tromsø-regionen). Det søkes om tilskudd fra Skjervøy 
kommune på kr. 20.750,-. 
 
I Målselv ligger Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest, tidligere Nord-Norsk hestesenter, 
som er finansiert over statsbudsjettet for å ivareta lyngshesten. 
På nasjonalt nivå jobber Norsk hestesenter (NHS) for hesterasene. NHS har et overordnet ansvar 
for hesteavlen i Norge og er finansiert av Rikstoto etter satser fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet.  
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, har en underavdeling som kalles for Norsk 
genressurssenter. Senteret overvåker det som forgår av avl for våre husdyr og har et spesielt øye 
på våre truede arter. Hvert år utgis Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter - Status for 
bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplanter. Disse henter tall om hesteavl fra Norsk 
hestesenter. Tallene fra 2017 viser at Lyngshesten har hatt en liten oppgang. 
 
I 2011 sluttførte Nord-Norsk hestesenter et prosjekt: Initiering og koordinering av 
bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord- 
Norge. Prosjektet hadde en undertittel som lyder: Styrking og videreutvikling av Nord-Norsk 
Hestesenter som kompetansesenter for nordlandshest/lyngshest og hest. 
 

Vurdering 
 
Utfra søknaden er det uklart om prosjektet er et nærings- eller et forskningsprosjekt. Prosjektet 
mangler videre koblinger mot og forankring hos de to hestesentrene i landet som har det 
nasjonale ansvaret for avl av lyngshest. Dette samarbeidet burde vært avklart før 
forprosjektfasen. 
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Som prosjekteier er regionrådene i Nord-Troms og Tromsø-regionen satt opp. Det bør imidlertid  
ikke være mer enn en prosjekteier.  
Søker bør avklare hvorvidt det er et nærings- eller et forskningsprosjekt som skal gjennomføres. 
Et forskningsprosjekt finansieres av andre gjennom ulike tilskuddsordninger. Dersom søker 
mener prosjektet skal dreies mer mot næringsutvikling må søknaden rettes i mer kommersiell 
retning.  
På bakgrunn av dette avslås søknaden. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen - identitetsbærer og berikelse (kopi) (kopi)

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Nord-Troms Regionråd DA
Kontaktperson:

Berit Fjellberg
Adresse:

Hovedveien 2
Postnr.:

9151
Poststed:

STORSLETT
Mobil:

77 58 82 79
Telefon:

97 56 73 66
Telefon arbeid:

-
E-post:

berit.fjellberg@halti.no
Bankkonto:

4787 07 02783
Organisasjonsnummer: 

979470452

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over 

utrydningstrua husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie

og bruke lyngshesten.
Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv 

og kulturnæringer som viktige satsingsområder. Nord-Troms har erkjent at den som region er 

lite kjent ut over sine egne grenser.
Løsninger

Island sin reiselivsutvikling, kultur-bevaring/utvikling og bevaring- og utvikling av 
islandshesten henger tett sammen. Vi kan bruke erfaringer fra Island, sammen med 
kompetanse i regionen og samarbeid på Nordkalotten, for å etablere lyngshesten som en 

identitetsmarkør og merkevare for vår region. Det vil samtidig kunne bidra til 

næringsutvikling i regionen og til at lyngshesten øker i antall.

Avlsarbeidet, aktiviteter og kunnskapsformidling overfor oppdrettere og tradisjonelle brukere 
av hesten, ivaretas av raseorganisasjonen (Landslaget for nordlandshest/lyngshest, med 
lokallag) og det nasjonale senteret, som ligger i Målselv.

Prosjektet som beskrives i denne forstudien, skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling
av regionen ved å bruke lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør.

Om lyngshesten  
Lyngshest (nordlandshest/lyngshest) er en av de tre nasjonale norske raser av meget gammel 
opprinnelse og den eneste med Nord-Norsk opprinnelse. Den første, kjente og dokumenterte 

utstilling hvor lyngshest var stilt ut, var i 1898 på Lyngseidet i Troms. På 1930 tallet ble det 

satt i gang organisert avl av rasen, primært i nordligste fylkene, med hovedtyngde langs 

Lyngenfjorden i Troms. 
Lyngshesten er den felles hesten for alle folkegrupper i vår region. Både samer, kvener og 

nordmenn opplever hesten som sin og det er ingen konflikt knytta til «eierskapet». 

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

På grunn av krigen og mekaniseringen i jordbruket, gikk rasen sterkt tilbake. På 

1960-70-tallet var det bare 50 – 100 lyngshester igjen. Rasen består i dag av 2000 – 2500 

individer men har per i dag trolig fødselsunderskudd.

Hesterasen har alltid hatt et allsidig bruksområde. Lyngshesten var tidligere brukt til all slags 

gårdsarbeid og som skyss- og ridehest. Den er allsidig og kan brukes av alle i familien fordi 

den er høvelig i størrelse og lynne. Hesten er godt egna for bruk i alle vanlige disipliner 

innenfor ridning og kjøring, og er godt egna til turridning og kløving fordi den er stø på foten 

og fornuftig i vanskelig terreng. Den er en utmerket terapihest med sitt rolige, vennlige vesen 
og sitt gode bevegelsesmønster. Arbeidsviljen og pågangsmotet til lyngshesten gjør den 

velegna til bruk i rideskoler der det kreves at hesten viser tålmodighet med uerfarne ryttere. 

Samtidig har den kapasitet til å gi utfordringer for de mer erfarne rytterne.

På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å bevare rasens særpreg uten innkryssing 

av andre raser, kreves strukturert og målbevisst avlsarbeid for å ivareta en sunn og bærekraftig

populasjon. (http://www.lyngshestlandet.no)
I doktorgradsarbeidet til Hanne Fjerdingby Olsen, NMBU (Norges Miljø- og 

Biovitenskapelige Universitet, 2011) framkommer det at det er behov for 200 fødte og 

registrerte føll årlig, for å bevare rasen på sikt.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over 

utrydningstrua husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie

og bruke lyngshesten.
Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv 

og kulturnæringer som viktige satsingsområder. 

Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke 

lyngshesten i næringsvirksomhet.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

arbeidsgruppe arbeidstimer á 350,-/timen, (4 ukeve   51 800
bevertning   5 000
innsamling av informasjon   20 000
møtelokaler   5 000
Prosjektledelse   240 000
reiser   30 000
timer prosjektmøter   36 750

Sum kostnad 388 550

Finansieringsplan
Tittel SUM

tilskudd 8 kommuner á 20.750   166 000
Troms fylkeskommune   201 800
Tromsø-næringsfond   20 750

Sum finansiering 388 550
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Tilskudd fra andre

Seks Nord-Troms-kommuner, de tre kommunene i Tromsøregionen har gjennom sine 

respektive regionråd gitt støtte til prosjektet. Troms fylkeskommune søkes også om midler.

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

Det er mer enn tre år siden, men har tidligere fått støtte til flere prosjekter som har omhandla 

lyngshest.
Se vår hjemmeside: http://www.lyngshestlandet.no/lh/lyngshestprosjekter /tidligere-prosjekter

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Problemstillinger
På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over 

utrydningstrua husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie

og bruke lyngshesten.
Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv 

og kulturnæringer som viktige satsingsområder. Nord-Troms har erkjent at den som region er 

lite kjent ut over sine egne grenser.
Løsninger

Island sin reiselivsutvikling, kultur-bevaring/utvikling og bevaring- og utvikling av 
islandshesten henger tett sammen. Vi kan bruke erfaringer fra Island, sammen med 
kompetanse i regionen og samarbeid på Nordkalotten, for å etablere lyngshesten som en 

identitetsmarkør og merkevare for vår region. Det vil samtidig kunne bidra til 

næringsutvikling i regionen og til at lyngshesten øker i antall.

Avlsarbeidet, aktiviteter og kunnskapsformidling overfor oppdrettere og tradisjonelle brukere 
av hesten, ivaretas av raseorganisasjonen (Landslaget for nordlandshest/lyngshest, med 
lokallag) og det nasjonale senteret, som ligger i Målselv.

Prosjektet som omsøkes, skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å 

bruke lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør.

Om lyngshesten  
Lyngshest (nordlandshest/lyngshest) er en av de tre nasjonale norske raser av meget gammel 
opprinnelse og den eneste med Nord-Norsk opprinnelse. Den første, kjente og dokumenterte 

utstilling hvor lyngshest var stilt ut, var i 1898 på Lyngseidet i Troms. På 1930 tallet ble det 

satt i gang organisert avl av rasen, primært i nordligste fylkene, med hovedtyngde langs 

Lyngenfjorden i Troms. 
Lyngshesten er den felles hesten for alle folkegrupper i vår region. Både samer, kvener og 

nordmenn opplever hesten som sin og det er ingen konflikt knytta til «eierskapet». 

På grunn av krigen og mekaniseringen i jordbruket, gikk rasen sterkt tilbake. På 

1960-70-tallet var det bare 50 – 100 lyngshester igjen. Rasen består i dag av 2000 – 2500 

individer men har per i dag trolig fødselsunderskudd.

Lyngshesten er allsidig og kan brukes av alle i familien fordi den er høvelig i størrelse og 

lynne. Hesten er godt egna for bruk i alle vanlige disipliner innenfor ridning og kjøring, og er 

godt egna til turridning og kløving fordi den er stø på foten og fornuftig i vanskelig terreng. 

Den er en utmerket terapihest med sitt rolige, vennlige vesen og sitt gode bevegelsesmønster. 

Arbeidsviljen og pågangsmotet til lyngshesten gjør den velegna til bruk i rideskoler der det 
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kreves at hesten viser tålmodighet med uerfarne ryttere. Samtidig har den kapasitet til å gi 

utfordringer for de mer erfarne rytterne.
På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å bevare rasens særpreg uten innkryssing 

av andre raser, kreves strukturert og målbevisst avlsarbeid for å ivareta en sunn og bærekraftig

populasjon. (http://www.lyngshestlandet.no)
I doktorgradsarbeidet til Hanne Fjerdingby Olsen, NMBU (Norges Miljø- og 

Biovitenskapelige Universitet, 2011) framkommer det at det er behov for 200 fødte og 

registrerte føll årlig, for å bevare rasen på sikt.  

Prosjektbeskrivelse
Gjennom forprosjektfasen vil en kunne utforske ulike tiltak knytta til bruk av lyngshesten i 
næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med lyngshesten i de enkelte 

kommunene i prosjektet. Prosjektet må ledes av en prosjektleder med kunnskap om 

fagområdene, sammen med en tverrfaglig arbeidsgruppe og være eid av de to regionrådene.

Mål

Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som 
«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere

og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle 

kommuner.
Prosjektmål

Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne 

vurdere om:  
•    interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg

•    det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest

•    lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner

•    det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor 

landbruk og helse
•    det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen

•    om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur)

Prosjektfaser
Forstudie
Beskriver problemet og forslag til løsning i korte trekk og er grunnlag for budsjett for 

omsøkte forprosjekt. Brukes også i forbindelse med forankring i tidlig fase av forprosjektet. 

Forstudien er grunnlaget for forprosjektsøknaden.  Forstudien har ikke hatt kostnader og 

inntekter, og er drevet av initiativtaker; Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen. 
Forprosjekt
Videre planlegging av prosjektet; aktivitetsplan, prosjektorganisasjon, budsjett og prosjektmål

i hovedprosjektet. 
Prosjektet må få oversikt over status i dag 

i forhold til antall hester, bedekningstall og omsetning av hester 
reiselivsaktører

andre næringsdrivende

synlighet, kunnskap i befolkninga
Prosjektet må etablere kontakter/nettverk med relevante samarbeidsparter/kompetansemiljøer 

i regionen og i våre naboland på Nordkalotten, for å utvikle felles prosjekter.

Prosjektet må søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i 

forprosjektperioden.
Slutten av fasen er et beslutningspunkt for om man skal gå videre til et hovedprosjekt, legge 

ned prosjektet eller stake ut en ny retning gjennom en ny forprosjektfase.
Hovedprosjekt
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En jobber for å få til en løsning som lever videre med å løse problemene etter prosjektfasen er

over. Prosjektevaluering, regnskap og rapport.
Livet etter hovedprosjektet
Dersom prosjektet vurderes som vellykka og man ønsker å videreføre dette, kan man se for 

seg at det etableres et varig interregionalt-samarbeid. Det kan for eksempel være en fysisk 

plassering av typen «Lyngshestens hus», eller aktiviteter i hele regionen en kombinasjon av 

disse, eller helt andre løsninger. Driften må på sikt dekkes av 

gjester/brukere/næringsaktører/eksterne prosjektmidler.

Forankring
Norge ønsker å ivareta rasen både fordi det er en internasjonal forpliktelse (Rio-konvensjonen)

og en nasjonal forpliktelse se for eksempel: http://www.nhest.no/NHS/Rapporter/evaluering 
-av -dagens -bevaringsarbeid -for -de -tre -nasjonale -hesterasene.pdf.
«Landbruksdepartementet ønsker kommunal satsing på tilrettelegging for hest og har 

produsert en veileder om hesten og hesteholdet beregnet på norske kommuner. Med en 

praktisk guide vil kommunens medarbeidere være bedre rustet til å innlede et nærmere 

samarbeid med hestebransjen som på mange måter er en ny næring slik som hesteholdet 

framstår i dag» (Norsk Hestesenter juni 2017). 

Regjeringen oppnevnte før sommeren et råd som skal gi innspill til både kultur-, 

reiselivsaktørene og Regjeringen. Målet er blant annet bedret samhandling mellom alle 

aktørene på feltet, og dermed økt verdiskaping. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste 

-mote -i -samarbeidsradet -for -kultur -og -reiseliv/id2567929/)
«Erfaringar frå andre land, tyder på at identitetsskaping med utgangspunkt i regional 

merkevarebygging er ein suksessfaktor for reiselivet.» 

«Norske hesterasar kan vere med å forsterke lokal og regional identitet og skape gode 

historier og opplevingar.» (Opplevingar for ein kvar smak Strategi for reiseliv basert på 

landbruket og reindrifta sine ressursar, LMD 2017).
Prosjektorganisering forprosjekt
Organiseringen vurderes, og endres eventuelt i løpet av forprosjektfasen.

Prosjekteier
Regionrådene i Nord-Troms- og Tromsøregionen 

Styringsgruppe
Representanter fra regionrådene

Prosjektleder
Innleid profesjonell prosjektleder
Arbeidsgruppe
Tverrfaglig: (lyngshest/reiseliv/kultur/omdømmebygging/næringsliv) 3 – 4 medlemmer

Geografi

1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna -

Kåfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa, 1943-Kvænangen, 1999-Utenfor Tromsø sentrum

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

CV juli 2018.pdf   236 761 09.07.2018
Forstudie lyngshest regionrådene 2018.pdf   815 093 09.07.2018
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Lyngshesten i Nord-Troms- og Tromsø-regionene 
Identitetsbærer og berikelse 

 

 

 

 

Forstudie 
 

Prosjektsøknad til regionrådene i Nord-Troms og Tromsø-regionen 

fra Lyngshestlandet, Birgit Dorothea Nielsen  

 
11.02.2018 
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Problemstillinger 
På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over utrydningstrua 

husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie og bruke lyngshesten. 

Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og 

kulturnæringer som viktige satsingsområder. Nord-Troms har erkjent at den som region er lite kjent 

ut over sine egne grenser. 

Løsninger 
Island sin reiselivsutvikling, kultur-bevaring/utvikling og bevaring- og utvikling av islandshesten 

henger tett sammen. Vi kan bruke erfaringer fra Island, sammen med kompetanse i regionen og 

samarbeid på Nordkalotten, for å etablere lyngshesten som en identitetsmarkør og merkevare for 

vår region. Det vil samtidig kunne bidra til næringsutvikling i regionen og til at lyngshesten øker i 

antall. 

 

Avlsarbeidet, aktiviteter og kunnskapsformidling overfor oppdrettere og tradisjonelle brukere av 

hesten, ivaretas av raseorganisasjonen (Landslaget for nordlandshest/lyngshest, med lokallag) og det 

nasjonale senteret, som ligger i Målselv. 

 

Prosjektet som beskrives i denne forstudien, skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av 

regionen ved å bruke lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 

Om lyngshesten   
Lyngshest (nordlandshest/lyngshest) er en av de tre nasjonale norske raser av meget gammel 

opprinnelse og den eneste med Nord-Norsk opprinnelse. Den første, kjente og dokumenterte 

utstilling hvor lyngshest var stilt ut, var i 1898 på Lyngseidet i Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang 

organisert avl av rasen, primært i nordligste fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden i Troms.  

Lyngshesten er den felles hesten for alle folkegrupper i vår region. Både samer, kvener og nordmenn 

opplever hesten som sin og det er ingen konflikt knytta til «eierskapet».  

På grunn av krigen og mekaniseringen i jordbruket, gikk rasen sterkt tilbake. På 1960-70-tallet var det 

bare 50 – 100 lyngshester igjen. Rasen består i dag av 2000 – 2500 individer men har per i dag trolig 

fødselsunderskudd. 

Hesterasen har alltid hatt et allsidig bruksområde. Lyngshesten var tidligere brukt til all slags 

gårdsarbeid og som skyss- og ridehest. Den er allsidig og kan brukes av alle i familien fordi den er 

høvelig i størrelse og lynne. Hesten er godt egna for bruk i alle vanlige disipliner innenfor ridning og 

kjøring, og er godt egna til turridning og kløving fordi den er stø på foten og fornuftig i vanskelig 

terreng. Den er en utmerket terapihest med sitt rolige, vennlige vesen og sitt gode 

bevegelsesmønster. Arbeidsviljen og pågangsmotet til lyngshesten gjør den velegna til bruk i 

rideskoler der det kreves at hesten viser tålmodighet med uerfarne ryttere. Samtidig har den 

kapasitet til å gi utfordringer for de mer erfarne rytterne. 

På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å bevare rasens særpreg uten innkryssing av 

andre raser, kreves strukturert og målbevisst avlsarbeid for å ivareta en sunn og bærekraftig 

populasjon. (http://www.lyngshestlandet.no) 
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I doktorgradsarbeidet til Hanne Fjerdingby Olsen, NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige 

Universitet, 2011) framkommer det at det er behov for 200 fødte og registrerte føll årlig, for å bevare 

rasen på sikt.  

 

Prosjektbeskrivelse 
Gjennom prosjektfasen vil en kunne utforske ulike tiltak knytta til bruk av lyngshesten i 

næringsutvikling og aktiviteter for og med lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet. 

Prosjektet må ledes av en prosjektleder med kunnskap om fagområdene, sammen med en tverrfaglig 

arbeidsgruppe og være eid av de to regionrådene. 

Mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som 

«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og 

bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 

Prosjektmål 
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne vurdere om:   

• interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg 

• det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest 

• lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner 

• det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor 

landbruk og helse 

• det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen 

• om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur) 
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Prosjektfaser 
Forstudie 

Dette dokumentet. Beskriver problemet og forslag til løsning i korte trekk. Benyttes som budsjett for 

forprosjekt og søknad om forprosjektmidler. Brukes også i forbindelse med forankring i tidlig fase av 

forprosjektet. Forstudien må brukes til å avgjøre om man skal gå videre med prosjektet til 

forprosjekt. Denne fasen har ikke kostnader og inntekter, men er drevet av initiativtaker; 

Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen.  

Forprosjekt 

Videre planlegging av prosjektet; aktivitetsplan, prosjektorganisasjon, budsjett og prosjektmål i 

hovedprosjektet.  

Prosjektet må få oversikt over status i dag  

i forhold til antall hester, bedekningstall og omsetning av hester  

reiselivsaktører 

andre næringsdrivende 

synlighet, kunnskap i befolkninga 

Prosjektet må etablere kontakter/nettverk med relevante samarbeidsparter/kompetansemiljøer i 

regionen og i våre naboland på Nordkalotten, for å utvikle felles prosjekter. 

Prosjektet må søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden. 

 

Slutten av fasen er et beslutningspunkt for om man skal gå videre til et hovedprosjekt, legge ned 

prosjektet eller stake ut en ny retning gjennom en ny forprosjektfase. 

 

Hovedprosjekt 

En jobber for å få til en løsning som lever videre med å løse problemene etter prosjektfasen er over. 

Prosjektevaluering, regnskap og rapport. 

Livet etter hovedprosjektet 

Dersom prosjektet vurderes som vellykka og man ønsker å videreføre dette, kan man se for seg at 

det etableres et varig interregionalt-samarbeid. Det kan for eksempel være en fysisk plassering av 

typen «Lyngshestens hus», eller aktiviteter i hele regionen en kombinasjon av disse, eller helt andre 

løsninger. Driften må på sikt dekkes av gjester/brukere/næringsaktører/eksterne prosjektmidler. 

 

Forankring 
Norge ønsker å ivareta rasen både fordi det er en internasjonal forpliktelse (Rio-konvensjonen) og en 

nasjonal forpliktelse se for eksempel: http://www.nhest.no/NHS/Rapporter/evaluering-av-dagens-

bevaringsarbeid-for-de-tre-nasjonale-hesterasene.pdf. 

«Landbruksdepartementet ønsker kommunal satsing på tilrettelegging for hest og de vil produsere 
en veileder om hesten og hesteholdet beregnet på norske kommuner. Med en praktisk guide vil 
kommunens medarbeidere være bedre rustet til å innlede et nærmere samarbeid med hestebransjen 
som på mange måter er en ny næring slik som hesteholdet framstår i dag» (Norsk Hestesenter juni 
2017).  
 

Regjeringen oppnevnte før sommeren et råd som skal gi innspill til både kultur-, reiselivsaktørene og 

Regjeringen. Målet er blant annet bedret samhandling mellom alle aktørene på feltet, og dermed økt 

verdiskaping. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste-mote-i-samarbeidsradet-for-kultur-og-

reiseliv/id2567929/) 
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«Erfaringar frå andre land, tyder på at identitetsskaping med utgangspunkt i regional 
merkevarebygging er ein suksessfaktor for reiselivet.»  
«Norske hesterasar kan vere med å forsterke lokal og regional identitet og skape gode historier og 
opplevingar.» (Opplevingar for ein kvar smak Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta 
sine ressursar, LMD 2017). 

 

Prosjektorganisering forprosjekt 
Organiseringen vurderes, og endres eventuelt i løpet av forprosjektfasen. 

Prosjekteier 

Regionrådene i Nord-Troms- og Tromsøregionen  

Styringsgruppe 

Representanter fra regionrådene 

Prosjektleder 

Innleid profesjonell prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Tverrfaglig: (lyngshest/reiseliv/kultur/omdømmebygging/næringsliv) 3 – 4 medlemmer 

 

Kostnader og finansiering forprosjekt 
 Kostnader  

 Prosjektledelse (40 % stilling over 1 år) 240000 

 Reiser 30000 

 Møtelokaler 5000 

 Bevertning 5000 

 Innsamling av informasjon 20000 

 Timer prosjektmøter 5 personer 7 møter 3 timer á 350,- timen 36750 

 Arbeidsgruppe arbeidstimer á 350,- timen (4 ukeverk) 51800 

 Sum 388550 

 Finansiering  

 Kommunene tilskudd 9 kommuner á 20.750,- 186750 

 Tilskudd Innovasjon Norge/RUP 201800 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -69 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 27.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/18 Næringsutvalg 10.10.2018 

 

Søknad om tilskudd -arrangement "Sommerhelg" i Årviksand 

 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd Årviksand ungdomslag 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Årviksand ungdomslag v/ Roar L. Larsen (arrangementskomité) innvilges et tilskudd på 
6,5 % av medgåtte utgifter til sommerarrangementet. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 5 000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktiske medgåtte utgifter ihht søknaden. 

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

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

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Årviksand ungdomslag har omsøkt næringsfondet om midler til gjennomføring av 
arrangementet «Sommerhelg» i Årviksand. 
De ønsket å lage ei helg for trivsel og samvær for å øke bolyst. 
De har erfaring om at arrangementet trekker folk, og ønsker å vise innbyggere og andre at det er 
godt å leve og bo i distriktet. 
 
De totale kostnadene i prosjektet er beregnet til kr. 78.000,-. Dette innebærer leie av telt og 
toalettfasiliteter, hoppeslott, innkjøp av mat og drikke, leie av musiker/ band og paintball-utstyr. 

24



De søker næringsfondet om kr. 28.000,- til tiltaket. Resterende er egenkapital. Det er beregnet at 
kostandene skal dekkes gjennom billettinntekter på lunsj og fest. I tillegg vil det være en avgift 
for å delta på paintball. Hoppeslottet for barn skal være gratis.  
Søker oppgir ikke hvor mange det er forventet å delta på arrangementet. Det er heller ikke 
oppgitt anslag for salgsinntekter i forhold til salg av mat og billetter. 
 

Vurdering 
 
Tilskudd til arrangement/ festival er ikke prioriterte områder ihht. retningslinjene til 
næringsfondet, og det er vanskelig å vise til konkret effekt for næringslivet i forbindelse med 
slike arrangement. Grunnlaget for støtte begrunnes ut i fra forhold som bolyst og trivsel, som 
indirekte kan ha næringslivseffekt. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Arrangement "Sommerhelg" minifestival i Årviksand

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Årviksand ungdomslag
Kontaktperson:

Roar Lyder Larsen
Adresse:

Nybrottsveien 4
Postnr.:

 
Poststed:

 
Mobil:

95079163
Telefon:

93245606
Telefon arbeid:

-
E-post:

roarlar5@gmail.com
Bankkonto:

47401437955
Organisasjonsnummer: 

911757036

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Sosialt samvær, matgilde, lek, friluft, musikk å dans.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Hyggelig arrangement som vi kaller "Sommerhelg" i bygda Årviksand. 

Vi ønsker å lage ei helg for trivsel og samvær, for bo-lyst og alle muligheter som finnes her 

ute i bygda vår.

Arrangementet har vi tidligere erfart at folk har gode minner og ønske om å vende tilbake 

gang på gang.

Med dette håper vi at vi på denne måten kan bidra ikke bare for bygdas del men også skjervøy

kommunes del at vi viser at deg går an å bo i distriktet og leve godt her ute.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Årviksand ungdomslag.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Asvotelt toalettvogn.   12 000
Hoppeslott   8 000
innkjøp mat mineralvann e.t.c   35 000
Musiker/band   16 000
Paintball   7 000

Sum kostnad 78 000

Finansieringsplan

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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- 2 -

Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   28 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   50 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 78 000

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Vi tar billettinntekter på lunsjen 300 kr pr voksen.

Paintball 100 kr pr person.
Festen 300 kr pr person.
Hoppeslott for barn gratis.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -80 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/18 Næringsutvalg 10.10.2018 

 

Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand handel AS 

 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk Årviksand handel AS 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Årviksand handel AS innvilges et tilskudd på kr. 80.600,- i driftstilskudd 2018.  
Støtten gis som bagatellmessig støtte ihht. EØS-avtalens regelverk. 
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
Troms fylkeskommune v/ fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknader om tilskudd til 
dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms for 2018.  
Ordningen ble utlyst i april, det ble sendt e-post til kommunens postmottak og annonsert i 
lokalavisa. Utlysningen er ikke sendt videre fra postmottak til saksbehandler eller rådmann. 
Rutinene er at kommunene søker om driftstilskudd på vegne av butikkene. Tilskuddsordningen 
baserer seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms fylkeskommune og den enkelte 
kommune med en 50% finansieringsandel fra hver. Siden utlysningen ikke ble videresendt til 
saksbehandler eller rådmann har ikke Skjervøy kommune søkt om driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune i 2018. I september ble feilen oppdaget. Da var det for sent til å komme i 
betraktning i forhold til ordningen. 
Totalt ble det innvilget kr. 565.400,- i tilskudd til 12 dagligvarebutikker. Dersom butikkene i 
Skjervøy kommune hadde søkt ville det vært 14 butikker som skulle dele på kr. 565.400,- etter 
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egen fordelingsnøkkel som tar hensyn til evnt. maksimal kommunal tildeling og om kommunen 
har 3 eller flere butikker. Den enkelte butikk i Skjervøy ville kunne mottatt kr. 40.300,- i 
driftsstøtte fra Troms fylkeskommune. Dette ville utløst kr. 40.300,- i finansieringsandel fra 
Skjervøy kommune.  
Støtten gis som bagatellstøtte og er i henhold til EØS sitt regelverk. Samlet bagatellstøtte kan 
ikke overskride 200 000 euro over 3 år. 
 

Vurdering 
Butikkene i distriktet av Skjervøy har lite omsetning og har stor nytte av driftstilskuddet. 
Det er beklagelig at utlysningen av ordningen ikke er gjort kjent for saksbehandler eller 
rådmann. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det beløpet distriktsbutikkene mest 
sannsynlig ville mottatt fra Troms fylkeskommune og tilsvarende fra Skjervøy kommunes 
næringsfond, innvilges til distriktsbutikkene i sin helhet fra det kommunale næringsfondet. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -81 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Næringsutvalg 10.10.2018 

 

Tilskudd til butikker i distriktet - Bygdebutikken AS 

 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk Bygdebutikken AS 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr. 80.600,- i driftstilskudd 2018.  
Støtten gis som bagatellmessig støtte ihht. EØS-avtalens regelverk. 
 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
Troms fylkeskommune v/ fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknader om tilskudd til 
dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms for 2018.  
Ordningen ble utlyst i april, det ble sendt e-post til kommunens postmottak og annonsert i 
lokalavisa. Utlysningen er ikke sendt videre fra postmottak til saksbehandler eller rådmann. 
Rutinene er at kommunene søker om driftstilskudd på vegne av butikkene. Tilskuddsordningen 
baserer seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms fylkeskommune og den enkelte 
kommune med en 50% finansieringsandel fra hver. Siden utlysningen ikke ble videresendt til 
saksbehandler eller rådmann har ikke Skjervøy kommune søkt om driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune i 2018. I september ble feilen oppdaget. Da var det for sent til å komme i 
betraktning i forhold til ordningen. 
Totalt ble det innvilget kr. 565.400,- i tilskudd til 12 dagligvarebutikker. Dersom butikkene i 
Skjervøy kommune hadde søkt ville det vært 14 butikker som skulle dele på kr. 565.400,- etter 
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egen fordelingsnøkkel som tar hensyn til evnt. maksimal kommunal tildeling og om kommunen 
har 3 eller flere butikker. Den enkelte butikk i Skjervøy ville kunne mottatt kr. 40.300,- i 
driftsstøtte fra Troms fylkeskommune. Dette ville utløst kr. 40.300,- i finansieringsandel fra 
Skjervøy kommune.  
Støtten gis som bagatellstøtte og er i henhold til EØS sitt regelverk. Samlet bagatellstøtte kan 
ikke overskride 200 000 euro over 3 år. 
 

Vurdering 
Butikkene i distriktet av Skjervøy har lite omsetning og har stor nytte av driftstilskuddet. 
Det er beklagelig at utlysningen av ordningen ikke er gjort kjent for saksbehandler eller 
rådmann. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det beløpet distriktsbutikkene mest 
sannsynlig ville mottatt fra Troms fylkeskommune og tilsvarende fra Skjervøy kommunes 
næringsfond, innvilges til distriktsbutikkene i sin helhet fra det kommunale næringsfondet. 
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