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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -27 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/16 Næringsutvalg 01.06.2016 

 

Tilskudd til vertskapskurs - Nord-Troms Regionråd 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd v/Jan Fjære innvilges et tilskudd på kr 15 000 til gjennomføring av et 

oppstartprogram for kursing av ansatte innen reiselivsnæringa i Nord-Troms. Tilskuddet dekkes 

fra utviklingsfondet under forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler i 2016. 

 

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

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Reiseliv er sammen med havbruk de to hovedsatsingene fra Nord-Troms Studiesenter for det 

private næringslivet i regionen. Dette framgår av regionrådets strategiske handlingsplan. I 2015 

ble det arrangert ei stor reiselivssamling i Nordreisa, og kurset det nå søkes om midler til er ei 

videre oppfølging av kompetanse- og nettverksbygging innen reiselivsnæringa i regionen.  

 

Opplegget for «vertskaps- og lokalkunnskapskurset» skal være skreddersydd for regionens 

bedrifter, og det er laga etter mønster av tilsvarende kursopplegg på blant anna Røros og 

Inderøy. Tanken bak kurset er at aktører innen reiseliv kan tilby turister kunnskap om 

kulturhistorie, slik at opplevelsen tilføres en ny dimensjon i tillegg til natur og aktivitet. 

Formålet er altså et forbedra reiselivsprodukt. 
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Prosjektets totalkostnad er 270 000. Innovasjon Norge bidrar med delvis finansiering, i tillegg til 

at de 6 Nord-Troms-kommunene forventes å bidra med til sammen 90 000. Eget arbeid er 

stipulert til en verdi av 20 000. Deltakeravgift ligger også inne som finansieringskilde. 

 

Vurdering: 

Reiseliv er et satsingsområde for både regionen og Skjervøy kommune, jfr strategisk 

næringsplan. Næringa opplever på landsbasis en voldsom vekst, og det er viktig at regionens 

reiselivsaktører tar del i denne økninga. Da de fleste reiselivsbedriftene er små, er felleskursing 

viktig. Det skaper nettverk og kunnskap om hverandres produkt. Det anbefales derfor at tiltaket 

gis støtte.  
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: NWAPRP

Registrert dato: 19.04.2016 15:07:48

Vedlegg:

Budsjett pr. 19.04.2016.pdf

Søknadsvedlegg til kommunene.docx

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

979 470 452
Foretak/lag/forening

Nord-Troms Regionråd
Adresse

Hovedveien 2
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

45505616
Telefaks

Bankkontonummer

4740.11.87843
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Jan
Etternavn

Fjære
Adresse

Hovedveien 2
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Mobiltelefon

91148549
Telefon arbeid

45505616
Telefon privat

91148549
E-post

jan@ntss.no
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¤ Ja ¡ Nei

Virksomheten
Type virksomhet

Regionråd/Studiesenter
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Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Formålet med kursopplegget er at turister på besøk skal møtes av kunnskapsrike innbyggere, som gjennom sine
råd og tips medvirker til at besøkende blir flere dager i regionen, opplever mer av det regionen har å tilby, og legger
igjen mer penger hos vårt lokale næringsliv.
Målet er å gjøre dette til et årlig kompetansetiltak i regionen.
Et slikt kursopplegg krever stor grad av skreddersøm relatert til denne regionens særegenheter, historie, kulturell
bakgrunn, aktivitetsmuligheter, severdigheter, samt viktige reiselivsbedrifter og deres tilbud. Når dette opplegget er
på plass, vil kostnaden ved å arrangere årlige kurs bli beskjeden sammenlignet med første gangs avvikling av
kursopplegget. Imidlertid er den oppstartskostnaden ved et slikt kompetanseopplegg høy. Derfor kommer denne
søknaden nå.
For å få gjennomført et slikt opplæringsprogram har Visit Lyngenfjord og Nord-Troms Studiesenter gått sammen
om å utarbeide et egnet kursopplegg, sammen med utvalgte samarbeidspartnere. Opplegget bygger særlig på et
tilsvarende tilbud som Destinasjon Røros har utarbeidet, og som andre regioner har tilpasset til sine behov og
forutsetninger, bl.a. «Den gyldne omvei» på Inderøy og Visit Svalbard med mange flere.
Prosjektet er delvis finansiert av Innovasjon Norge, men det stilles krav om at deler av utviklingskostnaden dekkes
av andre.

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Kvænangen
Kommune 

Rådhuset   9161 Burfjord 16,6 

Nordreisa
Kommune 

Sentrum 17  9151 Storslett 16,6 

Skjervøy
Kommune 

Skoleveien 6 9180 Skjervøy 16,6 

Kåfjord Kommune Øverveien 2  9146 Olderdalen 16,6 
Lyngen Kommune Strandveien 24   9060 Lyngseidet 16,6 
Storfjord Kommune Hatteng   9046 Oteren 16,6 

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Vertskaps- og lokalkunnskapskurs for Nord-Troms
Prosjektets totale kostnader

270.000
Finansieringsplan
Egenkapital

0
Eget arbeid

20.000
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

15.000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¤ Ja ¡ Nei
Hvem har prosjektet mottatt tilskudd fra?

Innovasjon Norge og andre kommuner
Hvor mye har prosjektet mottatt?

Uavklart foreløpig
Andre finansieringskilder

Innovasjon Norge, andre + deltageravgift
Sum finansieringsplan

270.000

Andre opplysninger
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Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Se vedlegg
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -25 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/16 Næringsutvalg 01.06.2016 

 

Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms Museum 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nord-Troms Museum innvilges et tilskudd på kr 30 000 pr år til sommerarbeidsplasser 

for ungdom. Tilskuddet gis for tre år (2016-2018). Tilskuddet dekkes fra 

utviklingsfondet under forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler til 

utviklingsfondet i de nevnte åra. 

 

2. Forutsetning for tilskuddet er at midlene brukes til sommerarbeidsplasser i Skjervøy 

kommune (Maursund gård). 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
 

Nord-Troms Museum har i ei årrekke hatt ei ordning der eierkommunene har bidratt økonomisk 

til avvikling av sommersesongen. Skjervøy kommune har, i likhet med 4 av de 5 andre 

kommunene, bidratt med 30 000 pr år. (Kåfjord kommune har bevilga fast økonomisk støtte for 

sommerarbeidsplasser.) Sist saken var oppe til politisk behandling var i 2013 (N-sak 24/13). Da 

ble det gjort vedtak for en tre-års-periode, og det foreslås at det også nå inngås en slik 

avtaleperiode. 

 

Tiltaket har to hovedmål: det gir ungdom i kommunen mulighet til arbeidserfaring og kunnskap 

om lokal kulturhistorie. I tillegg bidrar dette til at anleggene holdes åpent i sommersesongen, da 
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det erfaringsmessig er størst publikumesbesøk. I Skjervøy kommune gjelder dette anlegget 

Maursund gård. Det forutsettes at ungdommene som får sommerjobb gis god opplæring og 

mulighet for meningsfylt arbeid som kulturformidlere. 

Vurdering: 

Nord-Troms Museum er en viktig bidragsyter i forhold til å formidle regionens kulturhistorie, 

og det gir samtidig ungdom en mulighet til å bli kjent med egen kulturhistorie. Kulturformidling 

ansees å bli stadig viktigere innen reiselivsnæringa. For å skape forutsigbarhet anbefaler 

rådmannen at det gis tilskudd med likt kronebeløp i tre år. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -28 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Ørjan Albrigtsen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/16 Næringsutvalg 01.06.2016 

Støtte til Heimkommardag i Uløybukt 

Henvisning til lovverk: 

 

Ordførers innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
1.  Uløybukt Bygdelag v/Hermod Bjørkestøl (arrangementskomité)innvilges et tilskudd på 15 % av 

medgåtte utgifter til sommerarrangement. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 

forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler i 2016. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 5 000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 

medgåtte utgifter ihht søknad.  

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 

Uløybukt har de seinere åra gjennomført et arrangement på sommeren for både fastboende og 

sommerturister. Arrangementet støtter også opp om bygdas reiselivsbedrifter, da disse gis 

mulighet til å profilere seg.  

 

I følge oversikt over fjorårets regnskap har arrangementet ei ramme på ca 30 000.  

 

Vurdering: 

Tilskudd til arrangement/festival er ikke prioriterte områder ihht retningslinjene til 

utviklingsfondet, 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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Vertskaps- og lokalkunnskapskurs for Nord-Troms 

Kursopplegget planlegges p.t. med følgende budsjett: 

Kursleder vertskapsdelen honorar + reise     kr.   35.000 
Kursopplegg om regionens historie og kultur     Kr.   30.000 
Kursopplegg om regionens aktivitetsmuligheter og attraksjoner   Kr.   30.000 
Opplegg rundt kunnskapsdeling om reiselivsbedriftene og deres tilbud  Kr.   30.000 
Organisert bussomvisning (5-6 timers rundtur i deler av regionen)  kr.   10.000 
Folder i lommeformat (28 sider + omslag i 100 eksemplarer+) (publisering) kr.   20.000 
Kurslokale(r)          Kr.     5.000 
Bevertning (basert på 50 deltakere à kr. 200 x 3 møter/arrangementer)  Kr.  30.000 
Kursbevis/pin/merke        kr.   10.000 
Avslutningsarrangement etter fullført kursserie? (lokale)   kr.     5.000 
Dekning av reiseutgifter for referansegruppen (6 personer x 3 møter).  kr.  10.000 
Administrasjon og tilrettelegging      kr.   50.000 
Totalt:          kr. 265.000 
Uforutsett utgifter        kr.      5.000 
Total kostnadsramme        kr. 270.000 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -26 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/16 Næringsutvalg 01.06.2016 

 

Tilskudd til kjøp av utleiebåt - Visit Årviksand AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd - Visit Årviksand AS 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
1. Visit Årviksand v/Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på 15 % av totalkostnader ved innkjøp av 

utleiebåt til reiselivsbedriften. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning av at 

Skjervøy kommune får tildelt midler i 2016. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 75 000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av innkjøp 

ihht søknad. Det forutsettes at skatteattest forevises før utbetaling. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Visit Årviksand V/Roy og Inger-Lise Albrigtsen planlegger ei oppgradering av utleiebåter, slik 

at turistene kan tilbys mulighet for havfiske og fugletitting ved Nord-Fugløy.  

 

Prosjektets totale investering er på kr 500 000. I følge søknad finansieres dette slik: 225 000 i 

lån og kr 200 000 i egenkapital. Resterende kr 75 000 er tenkt finansiert med tilskudd fra 

utviklingsfondet. 
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Vurdering: 
 

I henhold til strategisk næringsplan og retningslinjer for utviklingsfondet et reiseliv ei næring 

som skal prioriteres, og søknaden anbefales derfor. Tiltaket vil ikke gi flere arbeidsplasser, men 

størrelsen på investering og andel egenkapital viser at eierne ønsker å styrke egen virksomhet, 

slik at bedriften kan utvikles og styrkes. 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: PBR25S

Registrert dato: 15.05.2016 14:51:54

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

996 656 136
Foretak/lag/forening

Visit Årviksand AS
Adresse

Ringveien 1
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Telefon

41219911
Telefaks

Bankkontonummer

47401371644
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Roy
Etternavn

Albrigtsen
Adresse

Ringveien 1
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Mobiltelefon

41219911
Telefon arbeid

41219911
Telefon privat

41219911
E-post

roy.albrigtsen@gmail.com
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Virksomheten
Type virksomhet

Turisme
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Utleie av hytter og båter til havfiske,vandring,fugletitting,toppturer etc

Eiersammensetning
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Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Roy Albrigtsen Ringveien 1 9195 ÅRVIKSAND 50 
Inger-Lise
Albrigtsen 

Ringveien 1 9195 Årviksand 50 

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Kjøp av utleiebåt
Prosjektets totale kostnader

500000
Finansieringsplan
Egenkapital

200000
Eget arbeid

0
Lån i bank

225000
Tilskudd fra næringfond

75000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

Sparebank 1
Sum finansieringsplan

225000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Vi Ønsker å oppgradere til litt større båt. Dette for å utvide sesongen på Havfiske. og for å kunne benytte disse
utleiebåtene også til fugletitting rundt Nord-Fugløy.
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -29 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/16 Næringsutvalg 01.06.2016 

 

Søknad om utvida gyldighet av vedtak i N-sak 29/15: forprosjekt – praktisk 

retta opplæring tilknytta havbruksnæringa 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

Søknaden fra Håvard Høgstad om å få utvida gyldighet for tilskudd til forprosjekt «praktisk 

opplæring tilknytta havbruksnæringa» på kr 75 000 innvilges. Ny frist settes til 1.8.2016. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til saksframlegg i N-sak 29/15. I søknaden om forlenga frist går det fram at 

forprosjektet er igangsatt og flere av tiltaka er gjennomført, men at framdriftsplanen ikke har 

holdt. Det er de fire havbruksaktørene Arnøy Laks AS, Eidsfjord Sjøfarm, Marine Harvest og 

Lerøy Aurora AS som har gått sammen om prosjektet. 

 

 

Vurdering 
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Fra: Silja Karlsen (silja@plasi.no)
Sendt: 04.05.2016 15:44:32
Til: Post Skjervoy
Kopi: Cissel Samuelsen

Emne: Søknad forlengelse tilsagn
Vedlegg: doc20160504152936.pdf

Viser til vedlagt dokument.

Vennlig hilsen

Silja Karlsen
Tlf. 906 33 595
Plasi AS

Side 1 av 1

25.05.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_p_Skjervoy/18585.HTM
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