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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2017/32 -29 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.06.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/17 Næringsutvalg 28.06.2017 

Næringsfondet - status per 16.06.17 

Vedlegg 
1 Oversikt 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Orienteringen tas til etterretning.

Saksopplysninger 
Per 16.06.17 er rest til bevilgning i næringsfondet kr. 921.335,-. 
Per 16.06.17 er det tilsagn for 2016/2017 på kr.  411.186,- som ikke er utbetalt, disse midlene 
inngår ikke i den oppsatte beholdningen i fondet. 
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ÅR TEKST BEVILGNING REST TIL BEV.

2016 SALDO PR 1.1 2016 61 120,52          

2016 STATLIG TILDELING - ORDINÆRE MIDLER 1 000 000,00-   

2016 MIDLER TIL BUTIKKSTØTTE (TFK) 59 000,00-        

2017 SALDO PR 1.1 2017 62 485,52          

2017 STATLIG TILDELING - ORDINÆRE MIDLER 700 000,00-      

2017 SALDO PR. 16.06.17 921.335,00

ÅR SØKER BEVILGNING UTBETALT

2015 Entreprenørskap Delplan C 300 000,00      100 000,00        

2016 Thor Helge Mikkelsen, kvote 100 000,00      100 000,00        

2016 Elin Einarsen, gjødselvogn 40 000,00        40 000,00          

2016 Torgeir Johnsen, fiskebåt 75 000,00        75 000,00          

2016 Nord-Troms Regionråd, Vertsskapskurs 15 000,00        15 000,00          

2016 Nord-Troms Museum, Sommerarbeidsplasser 90 000,00        30 000,00          

2016 Visit Årviksand, Båt 75 000,00        75 000,00          

2016 Varehuset Skjervøy, Skjervøydagan 2016 55 000,00        55 000,00          

2016 Administrasjonskostnader 50 000,00        50 000,00          

2016 Bygdebutikken AS, butikkstøtte 59 000,00        59 000,00          

2016 Årviksand Handel, butikkstøtte 59 000,00        59 000,00          

2016 Fiskarhuset, Kai 20 000,00        20 000,00          

2016 Kystpartner, forprosjekt 75 000,00        10 800,00          

2016 Uløybukt Bygdelag (heimkommardag 2016) 5 000,00          3 953,00            

2016 Uløybukt Bygdelag TILBAKEFØRT 1 047,00-          

2016 Halti næringshage, Samarbeidsavtale 52 000,00        25 814,00          

2016 Nordpremie AS, etablering 100 000,00      

2016 Nordpremie AS, etablering UTGÅTT 100 000,00-      

2016 Boreal Maritim, skisseprosjekt 21 500,00        21 500,00          

2016 Pro Events, utstyr 20 000,00        12 600,00          

2016 Pro Events, utstyr TILBAKEFØRT 7 400,00-          

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

2016 På Hjørnet, investering 30 000,00        

2016 Kaien Skjervøy, investering 75 000,00        

2016 butikk Årviksand, nyetablering 150 000,00      150 000,00        

2016 Årviksand verksted UTGÅTT 100 000,00-      

2016 JS Bygg AS UTGÅTT 60 000,00-        

2016 Kjøp av transportfaglig næringsrapp. UTGÅTT 75 000,00-        

2017 Regulering Steinbruddet (2015) TILBAKEFØRT 250 000,00-      

2017 Kystpartner, forprosjekt TILBAKEFØRT 64 200,00-        

2017 På Hjørnet, investering TILBAKEFØRT 30 000,00-        

2017 Kaien Skjervøy, investering TILBAKEFØRT 75 000,00-        

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        

SUM 991 603,00      1 002 667,00    
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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        

2017 Visit Lyngenfjord REST 100 000,00      

SUM 406 186,00      

Totalt ikke utbetalt 411 186,00      
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2017/32 -33 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 19.06.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/17 Næringsutvalg 28.06.2017 

Vedlegg 

1 16.05.24 Søknad Skjervøydagan 2017 SK 

Søknad om tilskudd - Skjervøydagan 2017 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Varehuset Skjervøy v/ Kurt Michalsen og Johan Pedersen innvilges et tilskudd på

kr. 35.000,-.

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger 
Årets Skjervøydager arrangeres fra 29.juni til 2.juli. Varehuset Skjervøy er arrangør. 
Arrangementet har en total kostnadsramme på kr. 150.250,-. Dette er lavere enn tidligere, men 
det skyldes hovedsakelig at ansvaret for konserter/ fester på fredags- og lørdagskvelden denne 
gangen ikke ligger hos Varehuset Skjervøy. 

Vurdering 
Skjervøydagan er et arrangement som skal skape liv i sentrum av Skjervøy, både for fastboende, 
fraflytta Skjervøyværinger og tilreisende. Det er et arrangement som både skaper bolyst og 
trivsel, samtidig som det gir muligheter for profilering i reiselivssammenheng. Det anbefales 
derfor at arrangementet får støtte fra næringsfondet. 
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Varehuset Skjervøy 
Kurt.skjervoy@mobelringen.com 
Strandveien 40 a 
9180 Skjervøy        16.06.17 
 
Skjervøy kommune 
v/ Næringsutvalget 
P.B. 145 
9180 Skjervøy 
 
 
SØKNAD OM MEDFINANSERING TIL SKJERVØYDAGAN 2017 
 
Skjervøydagan 2017 er under planlegging og skal gjennomføres 29.juni-2.juli. Varehuset 
Skjervøy (Varehuset) er også i år initiativtaker til festivalen. 
For å planlegge videre og gjennomføre selve arrangementet har Varehuset behov for 
økonomisk støtte. 
Ingen av våre arrangementer gir oss inntekter, men vi mener de er viktige både for publikum 
og de som driver butikker på Skjervøy. 
Vi anser at arrangementet faller inn under utviklingsfondets formål da Skjervøydagan vil 
bidra til å styrke Skjervøy som et sentralt handelssted i Nord-Troms, styrke Skjervøy som et 
reiselivsmål (økt antall besøkende til aktivitetene), styrke bolyst i kommunen og synliggjøre 
noe av Skjervøys kystkultur. På bakgrunn av dette tillater vi oss å søke Skjervøy kommunes 
utviklingsfond om økonomisk støtte til arrangementet. 
Vi har satt opp et budsjett og en finansieringsplan for arrangementet. 
I tillegg til alle postene i budsjettet så har flere personer i og rundt varehuset en betydelig 
dugnadsjobb for å få alt klart til årets Skjervøydaga. 
 
Budsjett og finansieringsplan for Skjervøydagan 2017: 
Budsjett (inkl.mva) 
Rigging i sentrum      kr.  10.000.- 
Artist familieshow      kr. 36.500,- 
Innleie div. hoppeslott, sklier etc.    kr. 30.000,- 
Konferansier       kr.   2.500,- 
Lyd familieshow     kr    3.000.- 
Renhold gata, opprydding, søppelhåndtering  kr. 26.250,- 
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Transport av varer, tjenester     kr. 5.000,- 
Annonsering       kr. 30.000,- 
Uforutsett (~ 5 % av sum)     kr.   7.000,- 
Totalt        kr. 150.250,- 
 
Finansiering (inkl. mva) 
Tilskudd Skjervøy kommune      kr. 35.000,-  
Egenandel annonsering Varehusets medlemmer    kr. 20.000,-  
Økonomisk bidrag fra varehusets medlemmer   kr  35.000.- 
Dugnad for å klargjøre arrangementet    kr  15.250.- 
Andre bidrag  (sponsing      kr. 45.000,-  
Totalt          kr. 150.250,-  
 
På bakgrunn av dette tillater vi oss å søke om støtte fra det kommunale utviklingsfondet 
på totalt kr. 35.000,-. 
Håper på positiv behandling av vår søknad! 
Skjervøydagan har org. nr. 989 721 704 konto nr. 4740.12.27586. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kurt Michalsen      Johan Pedersen 
Styreleder       Sekretær 
Varehuset Skjervøy/Skjervøydagan    Varehuset Skjervøy/ Skjervøydagan 
 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -30 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/17 Næringsutvalg 28.06.2017 

 

Søknad om tilskudd - Årviksand verksted utbedring av slipp og bygg 

Vedlegg 
1 Soknad-2017-0010 
2 BUDSJETT ver 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Årviksand Verksted AS v/ Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på inntil 10 % av 
medgåtte kostnader til utvidelse av verkstedet, oppad begrenset til kr. 100.000,-. 
Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold til 
søknaden. 
 

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

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

 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Årviksand verksted AS v/ Roy Andor Albrigtsen planlegger utvidelse av verkstedet med ei 
kostnadsramme på kr. 2,6 mill. kr. Kostnadene fordeler seg på bygningsarbeidet, grunnarbeidet/ 
oljeutskiller, støping/ utbedring slipp og utstyr, gulv og innredning.  
Tiltaket skal bedre tilfanget av arbeid rettet mot fiskeflåten, og det skal etableres et fysisk skille 
mellom den maritime og bil-delen av virksomheten. 
  
Bedriften fikk tilsagn i 2015 på kr. 100.000,- til utvidelse av verkstedet. Dette tilsagnet har 
bedriften ikke benyttet seg av. Det ble også innvilget tilsagn i 2013 på kr. 75.000,- til å bygge ei  
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støttekai til slippen. Dette tilsagnet er utbetalt. I 2011 ble bedriften innvilget er tilskudd på kr. 
75.000,- fra Omstillingsprosjektet og kr. 75.000,- fra Utviklingsfondet til å bygge nytt  
bilverksted/ tilbygg, bygge større kai/ støttevegg i tilknytning til slippen og opparbeidelse av 
oppstillingsplass for båter. Disse tilsagnene ble ikke utbetalt. 
 
Årsregnskap 2016: 
Overskudd:  kr. 266.516,- 
Egenkapital og gjeld: kr. 2.121.565,- 
Egenkapitalprosent: 43 

 

Vurdering 
Eierne av Årviksand verksted AS satser på ei positiv næringsutvikling i Årviksand, og ei 
investering på kr. 2,6 mill. kr. 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.  
Kommunens utfordring er at det er begrenset midler på det kommunale næringsfondet og 
tildelingen fra Troms fylkeskommune ble mindre i 2017 enn tidligere år. Søker bør derfor også 
søke andre finansiører om medfinansering. Sametinget har ordninger som denne type 
virksomhet kan komme inn under. Det er imidlertid stor søkerandel til Sametingets 
støtteordninger, og det er uvisst hvorvidt denne søknaden vil kunne prioriteres. Saksbehandler 
anbefaler likevel søker om å benytte seg av muligheten til å søke Sametinget om 
medfinansiering. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Utbedring av slip og Tilbygg Årviksand Verksted AS

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Årviksand Verksted AS
Kontaktperson:

Roy Albrigtsen
Adresse:

Strandveien
Postnr.:

9195
Poststed:

ÅRVIKSAND
Mobil:

41219911
Telefon:

-
Telefon arbeid:

41219911
E-post:

aamv@bralbrigtsen.no
Bankkonto:

47870702287
Organisasjonsnummer: 

952487639

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Verksted og Båtslip.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Årviksand verksteder er et allsidig mekanisk verksted som utfører reparasjoner og 

vedlikehold på båt,båtmotorer,atv,personbiler og tunge kjøretøy.For å kunne drive i utkanten 

må vi kunne ta alle typer arbeidsoppdrag.

For å håndtere økt ordremengde er vi helt avhengig av nytt et bygg.Vi vil få eu-kontroll inntill

7500kg og vi vil få mulighet til å kunne tilby lærlingplass.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader  2 600 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 2 600 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   200 000
02.Lån i bank  1 900 000
03.Egenkapital   500 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 2 600 000

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Verkstedet her ute er av stor betydning for bygda.Det har stor betydning at vi klarer å skape 

aktivitet og arrtaktive arbeidsplasser/lærlingplasser.Det å investere i nesten 3mill her ute i 

Årviksand i nytt verksted er mulig fordi vi har eiere som tenker langsiktig og som tar 

samfunnsansvar.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

BUDSJETT ver 2017.docx   12 946 15.06.2017
Regnskap 2016 signert.pdf   141 809 15.06.2017
Revisjonsberetning 2016.pdf   828 158 15.06.2017
Skatteattest 14.06.17..pdf   158 335 15.06.2017
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ÅRVIKSAND VERKSTED AS 
PLANER OM UTVIDELSE AV AKTIVITET INNEN SJØVERTS OG LANDVERTS TJENESTEOMRÅDE. 
 
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     2.600.000,- 
Egenkapital         500.000,- 
Tilskudd         200.000,- 
Lånefinansiering    1.900.000,- 
------------------------------------------------------------------------------- 
Oppsett byggekostnad 
Bygning                                                                                1.900.000,- 
Grunnarbeid/oljeutskiller                                     160.000,- 
Støping/utbedring slipp                                                        220.000,- 
Utstyr,Gulv og innredning                                                    320.000,- 
 
 
DRIFTSBUDSJETT 
 
    RE 2014 RE 2015 RE 2016 BU 2017 
Omsetning   2.553  2.524  3.662  3.900 
Varer    1.369  1.534  1.822  1.950 
DB I    1.184     990  1.840  1.950 
Arbeidskraft      792     950     824     950 
DB II       392       40  1.016  1.000 
Avskrivninger        40       32       29       30 
Lokale         78       73     216     220 
Driftsmateriell, leasing mv      18       24     138     130 
Adm, kontor, regnskap         110     127     128     130 
Andre kostnader       46     129     134     140 
SUM ANDRE KOSTN.     292     385     645     650 
DRIFTSRESULTAT     100  -  345     371     350 
Finansposter          0         0         2         5 
RESULTAT FØR SKATT     100  -  345     369     345
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -31 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/17 Næringsutvalg 28.06.2017 

 

Søknad om tilskudd - Jan Fredriksen 

 
Vedlegg 
1 Soknad-2017-0009 
2 tilleggsopplysninger 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Osteopat Jan Petter Fredriksen innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- i etableringstilskudd. 

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold til 

søknaden. 

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

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

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker ønsker å starte opp en klinikk på Skjervøy der tjenester som osteopati, akupunktur og 
fysioterapi skal tilbys. Tjenestene skal rettes mot enkelt personer i alle aldre og mot bedrifter. I 
følge søker finnes ikke tilbudet mellom Tromsø og Alta, og vil i større grad kunne sette 
Skjervøy på «helsekartet» i regionen. På sikt er det aktuelt for søker å knytte til seg en terapeut 
til. Målet er å skape minimum to arbeidsplasser i Skjervøy sentrum. 
Etableringskostnadene er satt til totalt kr. 300.000,-. Her inngår behandlingsbenker, inventar til 
kontor og venterom, oppussing av lokalet, markedsføring og treningsutstyr. Søker har tenkt å 
gjøre oppussingsarbeidet selv, med unntak av elektrisk og sanitær.  Tilbudet er forventet å være 
klart i september. 
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Det søkes om kr. 75.000,- i tilskudd fra det kommunale næringsfondet. 

 

 

 

Vurdering 
Det er positivt at søker tenker å etablere en klinikk som tilbyr helsetjenester. Hvorvidt det er 
grunnlag for dette må søker selv vurdere utfra markedspotensialet, både i forhold til 
enkeltpersoner, bedrifter og den offentlige helsesektoren. Dette er en nyetablering som er positiv 
for Skjervøy. Etableringen vil kunne bidra til flere varierte arbeidsplasser også innen helse. 
Saksbehandler anser ikke at denne etableringen vil konkurrere med etablert virksomhet på en 
uheldig måte. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Oppstart av Osteopati/akupunktur/fysioterapi klinikk

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Fredriksen, Jan
Kontaktperson:

Jan Petter Fredriksen
Adresse:

Kveldsolveien 8
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

90267815
Telefon:

-
Telefon arbeid:

90267815
E-post:

jan.petter.fredriksen@dabb.no
Bankkonto:

32700862061
Organisasjonsnummer: 

976910303

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Helseforetak innen Osteopati (manuell medisin) Akupunktur Fysioterapi

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Jeg ønsker og starte opp en klinikk som tar sikte på og tilby Osteopati,Akupunktur og 

fysioterapi, i sentrum av skjervøy, jeg har egnede lokaler som gjør sitt til at man vil kunne 

skape mer liv i et noe "dødt"sentrum. Det vil kunne tilby overnevnte tjenester til Skjervøys 

befolkning i to fag som ikke finnes mellom Tromsø og Alta, dette vil kunne sette Skjervøy på 

helsekartet i regionen. Jeg ønsker og rette mine tjenester mot den enkelte person i alle aldre 

men også mot bedriftene på Skjervøy

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Jeg ønsker på sikt og knytte til minimum en terapeut til. Det er for tiden en relativt nyutdannet

fysioterapeut kvinne, som pr dato står uten engasjement. Slik at jeg har som formål og kunne 

skape minimum to arbeidsplasser i Skjervøy kommune. Så får vi på sikt se hvordan 

eierfordelingen vil kunne ut.Jeg vil stå som daglig leder, med en til to ansatte,

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   200 000
02.   100 000
03.    0

Sum kostnad 300 000

Finansieringsplan

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

PS 13/17



- 2 -

Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   75 000
02.Lån i bank   100 000
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid   125 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 300 000

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Ingen

Begrunnelse avslag

Ingen

Andre opplysninger

Jeg tenker at prosjektkostnader på 200000 skal dekke oppussing, Inventar som trenings utsyr 

og behandlings benker, behandlings stoler og markedsføring, og markedsundersøkelse samt 

knytte forbindelse til næringlivet og bedrifter i kommunen, så er 100000 på regnet til 

forsikring og løpende utgifter og forbruksvarer det første året.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Fra: Jan Fredriksen
Til: Silja Karlsen
Emne: RE: Søknad kommunalt næringsfond
Dato: 19. juni 2017 17:27:01

Heisan 
har sendt årsoppgaven og her er litt mer vedrørende kostnadene. 

Behandlingsbenker x2 a 30000      60000
Innvetar møbler kontor/venterom    30000
Oppussing av lokalet/ferdigstille ifht til mitt bruk maling, inndeling  60000
Markedsføring/reklame                  40000
Treningsutstyr medisinsk treningsterapi    100000
Jeg har satt opp 125000 som går på eget arbeid i forbindelse med innredning/oppussing.
slik at jeg leier ikke inn folk til dette annet enn elektrisk og sanitær det kommer inn under
Innventar møbler
Jeg tenker og starte opp når alle finansene er på plass i form av bankgaranti samt
etableringstilskudd fra Skjervøy kommune. Lånet fra banken ser ut til å være i orden i
løpet av denne uka. Men jeg tar sikte på å bruke Juli mnd til dette prosjektet. Slik at jeg er
formellt i gang i overgangen august/september alt etter ferieavikling etc. Men jeg er i gang
pr dato og har tilnærmet fulle dager. Men det nye vil være klart i september. 
Jeg har tatt en generell gjennomgang ifht til næringslivet her ifht til avtaler for behandling.
Ellers så har jeg 15 a 350 pr behandling . 
Jeg har bestillt skatteattest og sender over den så snart den foreligger

mvh

Jan Petter Fredriksen

Fredag 16. Juni 2017 12:05 CEST skrev Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>:
 

 

Tips: sette disse tilleggsopplysningene opp i eget word-dokument som du sender til meg.
 
Silja
 

From: Silja Karlsen
Sent: Friday, June 16, 2017 12:05 PM
To: 'jan.petter.fredriksen@dabb.no' <jan.petter.fredriksen@dabb.no>
Subject: Søknad kommunalt næringsfond
Importance: High
 
Hei!
 
Viser til tlf. samtale.
Jeg trenger siste godkjente årsregnskap for bedriften.
I tillegg må du sende meg skatte- og mva-attest. Dette som en del av våre rutiner. Du kan bestille
denne på Altinn: https://www.altinn.no/no/Toppmeny/Aktuelt-og-
presse/Nyhetsarkiv/Skatteattest-og-mva-attest-i-Altinn/  
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Videre er kostnadsplanen litt for generell. Kan du spesifisere kostandene, hva trenger du av
utstyr for å pusse opp? Hva koster inventaret hver for seg? Spesifiser for de enkelte pkt. du har
satt opp i søknaden.
Jeg ser at du i finansieringsplanen har satt opp eget arbeid til kr. 125.000,-, er dette egen innsats
i forbindelse med oppussingen eller er det penger?
Si litt om tidsperspektivet, når tenker du å starte opp oppussingen? Og når skal du begynne å
tilby tjenestene i det nye lokalet?
Du bør si noe om kundegrunnlaget og hva forventer du av resultater (Hvor mange og når?)?
 
Jeg trenger disse opplysningene seneste mandag.
 
Ta kontakt dersom noe er uklart.
 
Med hilsen
 
Silja Karlsen
Maritim næringsutvikler
Skjervøy kommune
77 77 55 08/906 33 595
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -35 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 19.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/17 Næringsutvalg 28.06.2017 

 

Søknad om tilskudd - Arnøy og Laukøyforbindelsen AS 

 

Vedlegg 
Søknad og tilskudd – Arnøy og Laukøyforbindelsen 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS avslås, da den ikke sees å samsvare 
med retningslinjene i kommunalt næringsfond. 
 

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

Saksopplysninger 
Selskapet Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS har siden stiftelsen i 2007 arbeidet med å berede 
grunnen for ei realisering av fast forbindelse mellom Kågen og Arnøy/ Laukøy. Selskapet har 
over lengre tid jobbet for å få på plass ei ny ordning for fergeavløsningsmidler. Hvordan 
ordninga skal være for fylkesveger er nå avklart. Endelig beregningsnøkkel for 
fastlandsforbindelsen skal være ferdig i løpet av juli, dette arbeidet gjøres av Rambøll. 
Den totale kostnadsramma for det videre arbeidet er satt til kr. 60.000,-, som fordeles mellom 
ferdigstillelse av kostnadsbilde for fergeavganger, drift og ny egenkapital. Det søkes om 
tilskudd på kr. 60.000,- til tiltaket. 
Søker opplyser at det er av stor betydning at kostnadsgrunnlaget for ny forbindelse ferdigstilles. 
RTP skal vedtas til høsten og det er viktig at kostandene til tunnelen er avklart så snart som 
mulig. Selskapet har svært mange aksjonærer, det gjør at selskapet bruker mye tid på 
administrasjon. 
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Resultat årsregnskap for 2016: 
Negativt årsresultat:  kr. - 155.164,- 
Egenkapital:  kr. -   61.912,- 

 

Vurdering 
Det er ingen tvil om at en fastlandsforbindelse vil gagne næringslivet på Arnøy/ Laukøy, og at 
påvirkningen fra selskapet Arnøy og Laukøyforbindelsen AS er viktig i forhold til realisering av 
tiltaket. Tiltaket samsvarer likevel ikke med prioriteringene i strategisk næringsplan eller 
punktene i veiledningen til kommunalt næringsfond. På bakgrunn av dette avslås søknaden. 
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Fra: RF13.50 (ikkesvar@regionalforvaltning.no)
Sendt: 19.06.2017 14:58:08
Til: Post Skjervoy; Silja Karlsen
Kopi: 

Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2017-0013
Vedlegg: Soknad-2017-0013.pdf

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenummer: 2017-0013
Søknadsnummer: 2017-0013
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Søknad om støtt til sluttføring av kostnadsberegning av tunnel og penger til drift
Innsendt: 19.06.2017

Prosjekteier: Arnøy og Laukøyforbindelsen
Kontaktperson:

Bruker(brukernavn): Ørjan Albrigtsen (Ørjan A)
E-post(bruker): orjan@skjervoy.kommune.no

Sak til næringsfondet

Mvh,
Skjervøy kommune
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Næringsetaten 
 

 
 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 

 

9180  SKJERVØY 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/5596-1 Katja M. Hansen 243 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

23814/17 77 78 80 64   07.04.2017 

 

 

KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2017 

 

Fylkesrådet i Troms har i møte 13.03.2017 vedtatt å bevilge totalt kr 16 800 000 til 

kommunale næringsfond over post 550.64 – Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, 

fordelt flatt med kr 700 000 til hver kommune. Omstillingskommunene i Troms vil ikke få 

tildelt kommunalt næringsfond.  

 

Bevilgningen blir overført til deres konto i løpet av 10 virkedager. Vennligst kontroller at 

kontonummer er korrekt. 

 

Kommune Beløp Kontonummer 

Balsfjord kommune 700 000 4710.04.00126 

Bardu kommune 700 000 4770.07.00131 

Berg kommune 700 000 4808.07.00469 

Harstad kommune 700 000 1503.88.00008 

Ibestad kommune 700 000 4790.07.90011 

Karlsøy kommune 700 000 4708.04.00035 

Kvæfjord kommune 700 000 4760.16.28313 

Kåfjord kommune 700 000 4785.07.00024 

Lavangen kommune 700 000 1503.38.87008 

Lenvik kommune 700 000 4776.05.02614 

Lyngen kommune 700 000 4785.07.00059 

Målselv kommune 700 000 4715.02.00373 

Nordreisa kommune 700 000 4740.05.03954 

Salangen kommune 700 000 7878.06.50752 

Skjervøy kommune 700 000 4740.05.04578 

Skånland kommune 700 000 4760.02.02134 

Storfjord kommune 700 000 4785.07.00016 

Sørreisa kommune 700 000 4705.02.00147 

Torsken kommune 700 000 4808.07.00191 

Tranøy kommune 700 000 4811.09.00433 

Tromsø kommune 700 000 4750.05.08236 
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SUM 14 700 000  

Restbeløp* 2 100 000  
*Restbeløpet på 2,1 mill. kroner tilbakeføres til post 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. 

 

KMD retningslinjer og forskrifter 

I kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for distriks- og 

regionalpolitiske virkemidler, åpnes det for at fylkeskommunen kan delegere 

forvaltningsoppgaver til kommuner og regionråd. I Troms er dette gjort i form av at 

kommunene får tildelt årlige næringsfond, som forvaltes på fylkeskommunens vegne. Selv 

om forvaltningen delegeres, er fylkeskommunen allikevel ansvarlig overfor KMD for at 

midlene forvaltes i tråd med retningslinjer og forskrifter fra departementet. I tillegg har 

fylkeskommunen, v/ næringsetaten, ansvaret for å kvalitetssikre den årlige rapporteringen fra 

kommunene før rapporten blir videresendt. 

 

Ny målstruktur 

KMD har endret målene for programkategori 13.50. Kommunale næringsfond bevilges fra 

programkategori 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vi ber kommunene 

setter seg inn i nye retningslinger, nye KMD kategorier og oppdatert forskrift. 

 

Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene 

1. Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet, 

ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.  

2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske 

virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, Stortingets 

budsjettvedtak, oppdragsbrevet fra KMD og gjeldende lover/regelverk, herunder blant 

annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser. 

Retningslinjer og forskrift er vedlagt. 

3. Kunngjøring: Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på  

regionalforvaltning.no (RF), forvalterens nettside og på en slik måte at målgruppen nås. 

Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, alle 

opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell 

søknadsfrist. Navnet på støtteordningen skal være «Kommunalt næringsfond». 

4. Søknader: Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke 

søknadsmodulen regionalforvaltning.no.  

5. Administrasjonskostnader: Alle forvaltere kan bruke inntil 5 % av midlene de forvalter 

selv, til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dersom kommunen 

velger å benytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og 

midlene må forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra 

næringsfondet. Bruk «Administrasjon» og kommunens navn som prosjektnavn. (Se 

vedlagte retningslinjer kapittel 2.1 for definisjon av administrasjonskostnader). 

6. Renter: Kommunalt næringsfond skal plasseres på en rentebærende konto, renter fra 

fondet skal tilfalle ordningen. 

7. Kontroll: Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes 

etter forutsetningene.  

 

Rapportering  

8. Kommunen skal rapportere via regionalforvaltning.no på bruken av kommunale 

næringsfond innen 1.2.2018. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen, vil ikke 

nye midler bli tildelt i 2018. 
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Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering  

9. Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller bruk av midlene kan tilskuddet 

påfølgende år reduseres eller bortfalle.  

 

Generell informasjon: 

Navn på budsjettområde 

På regionalforvaltning.no skal navnet på budsjettområdet være «Kommunalt næringsfond 

2017». 

 

Publisering av støtteordning i RF 

Navn på støtteordning: For å gjøre det lettere for søkere å finne frem til riktig støtteordning på 

regionalforvaltning.no skal navnet på støtteordningen være «Kommunalt Næringsfond». Dette 

er den mest brukte betegnelsen av øvrige kommuner i landet. Det er ikke nødvendig å 

inkludere kommunenavnet i støtteordningen, da dette kommer opp automatisk.  

 

Søknadsfrist: Det anbefales at man har en støtteordning uten søknadsfrister i 

regionalforvaltning.no, og at man har en tekst der man skriver «løpende saksbehandling». 

Man kan allikevel behandle saker ved gitte tidsintervall i kommunen, så lenge man skriver 

dette i publiseringsteksten. Dette anbefales fordi støtteordningen forsvinner fra systemet ved 

utløp av fristen, og man vil ikke klare å finne den igjen med mindre ny søknadsfrist settes.  

 

Forvaltning av kommunale næringsfond 

Vedlagte retningslinjer gir en god forklaring på hvilke generelle krav som må følges ved 

forvaltning av kommunale næringsfond. I tillegg er forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler vedlagt, da den regulerer forholdet mellom kommunen og støttemottakerne. I 

disse dokumentene finnes blant annet krav til publisering av støtteordning, krav til hva som 

må være med i et tilskuddsbrev, hva man kan støtte, hva man ikke kan støtte, informasjon om 

statsstøtteregelverket og prosesskrav ved tildeling av bagatellstøtte. 

 

Bagatellmessig støtte 

Kommunene har anledning til å gi tilskudd til bl.a bedrifter, men da under forutsetning av at 

det gis i samsvar med EØS avtalen (jfr. retningslinjene kap. 2.2). Å gi offentlige tilskudd til 

bedrifter er normalt sett ikke lov, men bagatellstøtteregelverket gjør det mulig å gjøre unntak 

fra dette – under visse forutsetninger. Det følger noen prosesskrav og begrensninger tilknyttet 

det å gi bagatellstøtte, disse er detaljert beskrevet i retningslinjene kapittel 7.5. 

 

Hva kan ikke støttes? 

Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra 

kommunalt næringsfond (listen er ikke uttømmende, ser retningslinger og forskrift for 

ytterligere informasjon):  

 

 Lønn til personell fast ansatt i kommunen (administrasjonsmidlene til 

virkemiddelordningen er unntaket fra dette – 5 %).  

 Politikkforberedende aktiviteter internt i kommunen eller i regi av kommunen, herunder 

kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte 

plan- og strategiprosesser.  

 Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som 

kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre 

samarbeidsselskap.  

 Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller 

andre.  
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 Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i 

eller eneeier av.  

 

Vedlegg: 

1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Tore Østgård 

avdelingsleder Katja M. Hansen 

 rådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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