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Næringsfondet - status per 09.10.17



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2017/32 -51 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 03.10.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/17 Næringsutvalg 18.10.2017 

Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand handel AS og Bygdebutikken AS 

Vedlegg 
1 Tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk, budsjettår 2017 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Årviksand handel AS innvilges et tilskudd på kr. 42.900,-. Dette er samme beløp som
butikken mottar fra Troms fylkeskommune som tilskudd til butikker i distriktet.

2. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr. 42.900,-. Dette er samme beløp som
butikken mottar fra Troms fylkeskommune som tilskudd til butikker i distriktet.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger 
Troms Fylkeskommune v/fylkesråd for kultur og næring, har den 06.09.2017 vedtatt støtte til 
dagligvarebutikker i utkantstrøk. Det settes som betingelse for støtten at tilsvarende støtte skal gis 
fra kommunen. Årviksand handel AS og Bygdebutikken AS har mottatt hhv. kr. 42.900,- hver. 
Støtten gis som bagatellstøtte og er i henhold til EØS sitt regelverk. Samlet bagatellstøtte kan ikke 
overskride 200 000 euro over 3 år. 

Vurdering 
Det anbefales at tilskudd til Årviksand Handel AS og Bygdebutikken AS gis, da tilskudd fra fylket 
betinger tilsvarende fra kommunen. 

PS 19/17



 

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: 

17/5907-13 Katja M. Hansen 243U62 SAKSARKIV 

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

60453/17 77 78 80 64   08.09.2017 

 

 

TILSKUDD TIL DAGLIGVAREBUTIKKER I UTKANTSTRØK, BUDSJETTÅR 2017 

 
Vi viser til utlysning av støtte og deres søknad. Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og 

næring, har vedtatt følgende den 06.09.2017: 

 

1. Fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i 

utkantstrøk i Troms for regnskapsåret 2017.  

2. Fylkesråd for næring, kultur og helse bevilger kr 556.100,- som tilskudd til 13 

dagligvarebutikker i henhold til oversikt i saksforelegg. Støtten gis som bagatellstøtte ihht. 

EØS-avtalens regelverk og utbetales til aktuell kommune som utbetaler videre til butikkene 

sammen med eget bidrag.  

 

Kommune Butikk 

Kommunal 

tildeling 2017 

Fylkeskommunal 

tildeling 2017 

Karlsøy  kommune 
1 Butikken på Karlsøya  maks kr 35 000                 35 000  

2 Reinøy Handel AS  maks kr 35 000                 35 000  

Kvænangen kommune 3 Spildra Landhandel  maks kr 30 000                 30 000  

Lenvik kommune 
4 Larsen Dagligvare                42 900                 42 900  

5 Lysnes Senter                42 900                 42 900  

Nordreisa kommune 
6 Johs. H. Giæver As  maks kr 35 000                 35 000  

7 Oksfjordhamn Handel  maks kr 35 000                 35 000  

Skjervøy kommune 
8 Bygdebutikken AS                42 900                 42 900  

9 Årviksand Handel                42 900                 42 900  

Tromsø kommune 

10 Kvaløvåg Landhandleri AS                42 900                 42 900  

11 Labukt AS, Sjursnes                42 900                 42 900  

12 Markus Engvik Eftf.                42 900                 42 900  

13 Matkroken, Vengsøy Handel  Butikk nr 4*                 85 800  

   

SUM              556 100  

   

Annonsekostnad                16 293  

   

Total bevilgning              572 393  
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*Kommunen forplikter seg til dekning av egenandel for inntil 3 butikker. Dersom flere enn 3 butikker 

tilfredsstiller kriteriene for støtte i en kommune, dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende 

butikker. 
 

Beløpene overføres til den enkelte kommune på følgende kontonumre – som vi ber kommunene 

sjekke for å unngå feil i overføringen: 

 

Kommune Kontonummer 

Karlsøy kommune 4708.04.00035 

Kvænangen kommune 4740.07.70081 

Lenvik kommune 4776.05.02614 

Nordreisa kommune 4740.05.03954 

Skjervøy kommune 4740.05.04578 

Tromsø kommune 4750.05.08236 

 
Næringsetaten ber kommunene om å utbetale fylkeskommunens sammen med eget tilskudd til 

støttemottakerne. Støttemottaker må i tilsagnsbrevet gjøres oppmerksom på at støtte gis som 

bagatellstøtte i henhold til EØS-avtalens regelverk. Kommunene må videre innhente opplysninger 

fra tilskuddsmottaker om hvor mye denne har mottatt i bagatellmessig støtte de siste 3 kalenderår 

før støtten kan utbetales. Samlet bagatellstøtte kan ikke overskride 200.000 euro i løpet av 3 år.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Tore Østgård 

avdelingsleder Katja M. Hansen 

 rådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Gjenpart: Støttemottakerne 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -55 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 09.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/17 Næringsutvalg 18.10.2017 

 

Tilskudd for kjøp av fiskefartøy - Arild Andersen 

 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2017-0019 
2 arild andersen 
3 arild anderx 
 

Rådmannens innstilling 
 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Arild Andersen innvilges et tilskudd på 3,7 % av kapitalbehovet ihht. søknaden til kjøp 
av fartøy. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i hht. 
søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 100.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
Arild Andersen har drevet med forskjellig typer fiske hele sitt voksne liv. De siste årene har 
Andersen jobbet med rekefiske i fjordene i Nord-Troms. Han har drevet båten Tigergutt for 
rederiet Alta Fiskeriselskap AS. Båten ble tidligere i år solgt. Andersen ønsker nå å investere i 
en reketråler. Fartøyet som planlegges kjøpt er under 15 meter. Båten skal brukes til rekefiske i 
Nord-Troms og Varangerfjorden. Båten vil ha to årsverk. Det er aktuelt å inngå samarbeid med 
den videregående skolen og ha elever om bord på utplassering i perioder. Dersom dette fungerer 
vil det være aktuelt å tilby lærlingeplasser etter hvert. 
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Investeringen har en totalramme på kr. 2.700.000 der transaksjonskostnader, diverse tilpasninger 
og arbeidskapital utgjør kr. 400.000. Andersen søker om tilskudd fra næringsfondet på kr. 
200.000. Egenkapitalen er beregnet til kr. 200.000. Søker vil også søke om lån fra kommunens 
flåtefond. Resten er tenkt dekt gjennom andre finansieringskilder. 

Vurdering 
 
Tradisjonell fiskeridrift er et viktig satsingsområde for Skjervøy kommune, jfr retningslinjer for 
næringsfondet og strategisk næringsplan. Andersen bidrar til opprettholdelse av rekefisket i 
Skjervøy kommune. Saksbehandler anbefaler at søknaden til Andersen støttes. Tilskuddets 
størrelse er vurdert ut ifra størrelsen på investeringa. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond
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Prosjektnavn
Ny etablering av bedrift (Ett Hus as)

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Kristiansen, Ann kristin  Ett Hus as
Kontaktperson:

Ann Kristin kristiansen
Adresse:

Ørn v 16
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

93035694
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

anntyldum@hotmail.no 
Bankkonto:

47401296073
Organisasjonsnummer: 

-

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Begravelsesbyrå/Blomster/interiør

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Ann Kristins begravelsesbyrå omgjøres fra et enkeltmannsforetak til et as dær også 

blomster/interiør blir en del av konseptet og navnet bli Ett Hus as og lokaliteten butikken blir 

nært tilgjengelig for folket midt i sentrum av Skjervøy.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

   0
01. Etablering av as med omkostninger   42 000
02.oppussing av bygg og innredning   170 000
03.kjøp av bygg/eiendom med dokument avgift  1 500 000

Sum kostnad 1 712 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   75 000
02.Lån i bank  1 500 000
03.Egenkapital   37 000
04.Eget arbeid   100 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

PS 20/17



- 2 -

05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 1 712 000

Tilskudd fra andre

.Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Autorisert regnskapskontor 

 Orgnr. 993 496 308 
Tlf 90887550 mail: vidar@skarvenregnskap.no 

 Strandveien 60/PB 162  
 9189 Skjervøy 

 
  
 
 
 
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET SKJERVØY KOMMUNE 
 
 
 
 
SØKNAD OM TILSKUDD FOR KJØP AV FISKEFARTØY ARILD ANDERSEN 
 
 
Arild Andersen har drevet med forskjellig typer fiske hele sitt voksne liv.  De siste årene har Andersen 
jobbet med rekefiske i fjordene i Nord-Troms.  Han har drevet båten Tigergutt for rederiet Alta 
Fiskeriselskap AS.  Båten ble tidligere i år solgt og Andersen permittert. 

Andersen har nå funnet båt han ønsker å kjøpe for å kunne fortsette sin yrkeskarriere på havet. Båten 
skal brukes til rekefiske i Nord-Troms, samt Varangerfjorden i perioden mai-juli.  Det vil ikke være 
aktuelt å kjøpe torskekvote til båten.  Båten heter Mehto (M-80-M).   

 Info om båt: 

 Lengde 14,99meter, bredde 4,7meter.  
 Byggeår 1980, ombygd 2016 
 Treskrog 
 Bruttotonnasje 26 
 Motor 380HK Scania (2001 modell) (20.000 timer.) 
 Eier Metho Sjø AS, 6410 MOLDE. 

 
Annet:  Ny vinsj, krane, sollemaskin og koker i 2016. 
 
 
Fiske etter reker har de siste årene vært stabilt.  De båtene som har kun fisket reke i regionen har hatt 
en fangst på om lag 40-50 tonn kokt reke, i tillegg 15-20 tonn rå reke.  Arild Andersen har hatt kontakt 
med Lyngen Reker for levering av fangst. Fangsten blir hentet av Lyngen Reker på Skjervøy.  
 
Båten vil ha to årsverk.  I tillegg har reder vært i kontakt med Nord-Troms Videregående skole. Mehto 
vil kunne ha elever om bord på utplassering i perioder.  Hvis denne ordningen fungerer bra vil man 
også kunne tilby lærlingplasser etter hvert.  
 Båter med hjemmehavn Skjervøy ha positiv ringvirkning på landindustrien på Skjervøy.  
 
 
Arild Andersen vil med dette søke på 200.000,- i tilskudd for å kjøpe båten Mehto.  
 
 

PS 20/17



 

 
 
Vedlagt ligger finansieringsplan og driftsbudsjett. På grunn av at Arild Andersen ikke har driftet egen 
båt så har han heller ikke organisasjonsnummer, derfor er det ikke fremlagt skatteattest.  Når Andersen 
har fått i havn finansieringsplanen vil han opprette selskap.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
SKJERVØY 05.10.2017 
 
 
MVH 
 
 
 
 
Vidar Brox-Antonsen 
Daglig leder 
Autorisert regnskapsfører
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Inntekter
Reker kr 3 000 000,00
Rå reker kr 255 000,00

Totalt kr 3 255 000,00

Kostnader
Olje kr 292 950,00
Lott kr 1 540 266,00
Leie kai/bu kr 20 000,00
vedlikehold bruk kr 150 000,00
vedlikehold båt kr 250 000,00
Administrativ kr 120 000,00
Nedbetaling lån kr 383 333,33
Forsikringer kr 80 000,00
Proviant, havn, etc kr 40 000,00
Uforutsett kr 150 000,00

Totale utbetalinger kr 3 026 549,33

Likviditetsoverskudd kr 228 450,67

Kjøp båt kr 2 300 000,00
Transaksjonskotnader kr 100 000,00
Diverse tilpassninger kr 150 000,00
Arbiedskapital kr 150 000,00
Totale kostnader kr 2 700 000,00

Lån kr 2 100 000,00
Tilskudd næringsfondet kr 200 000,00
Lån fra fiskerifondet kr 200 000,00
Egenkapital kr 200 000,00

Totalt kr 2 700 000,00

LIKIVIDITETSBUDSJETT DRIFT 

FINANSIERINGSPLAN
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -56 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 09.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/17 Næringsutvalg 18.10.2017 

 

Tilskudd for oppføring av bygg - JS Bygg AS 

 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2017-0018 
2 17.09.20 Søknad oppføring bygg 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. JS Bygg AS v/ Oddbjørn Strøm og Odd-Roar Johannessen innvilges et tilskudd på 5 % 
av medgåtte kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 
av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
JS Bygg AS søker om tilskudd for oppføring av bygg i Havnegata på Skjervøy. Selskapet fikk i 
2015 tildelt kr. 60.000,- til tiltaket, men byggingen var ikke ferdig før fristen for utbetaling var 
utgått. Selskapet benyttet seg ikke av tilskuddet som var gitt. Kostnadene var i 2015 beregnet til 
kr. 1.600.000,-. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. De faktiske totale kostnadene ble  
kr. 1.300.000,- og det er dette som danner grunnlaget for søknaden selskapet nå har sendt inn.  
Kr. 1.000.000,- er lånefinansiert i bank, egenkapitalen er på kr. 240.000,- og søknaden til 
næringsfondet er kr. 60.000,-. 
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Årsregnskap for 2016: 
Årsresultat:                     621 
Egenkapital:       558.312 
Egenkapitalprosenten:             27,9 
Sum egenkapital og gjeld:  2.000.126 
 

Vurdering 
 
Søknaden fra JS Bygg AS om tilskudd til oppføring av lagerbygg treffer ikke direkte de 
konkrete strategiene og prioriteringene i retningslinjene for det kommunale næringsfondet, men 
tiltaket bidrar til å trygge og forbedre et allerede eksisterende entreprenørfirma, som er viktig for 
lokalsamfunnet. Det er en styrke for både næringsliv og private boligbyggere at Skjervøy har 
lokale byggefirmaer som har kapasitet og kompetanse til å ta både store og små oppdrag. 
Søknaden anbefales derfor. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
SØKNAD OM STØTTE FOR OPPFØRING AV BYGG

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Skarven Regnskap AS
Kontaktperson:

Odd Roar Johannessen
Adresse:

Severin Steffensensvei 18
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

97668096
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

vidar@skarvenregnskap.no
Bankkonto:

47401350515
Organisasjonsnummer: 

995464152

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Snekkervirksomhet

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Se vedlegg

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Odd Roar Johannessen   50%
Oddbjørn Strøm             50%

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader  1 300 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 1 300 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   60 000
02.Lån i bank  1 000 000
03.Egenkapital   240 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 1 300 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd fra andre

Ingen

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

Begrunnelse avslag

Har fått innvilget tidligere, men fikk ikke utbetalt på grunn av at byggingen ble forsinket.

Andre opplysninger

Se vedlegg

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

soknad næringsutvalget.pdf  3 172 747 04.10.2017
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -57 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 09.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/17 Næringsutvalg 18.10.2017 

 

Tilskudd etableringen Ett Hus AS - Ann Kristin Kristiansen 

 
Vedlegg 
1 Soknad-2017-0019 
2 Tillegg til søknad til nyetableringen Ett Hus AS 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Ett Hus AS v/ Ann Kristin Kristiansen innvilges et tilskudd på 5 % av medgåtte 
kostnader til oppgradering og kjøp av bygget selskapet skal drive sin virksomhet fra. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet beregnes oppad til kr. 75.000,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ann Kristin Kristiansen har drevet begravelsesbyrå på Skjervøy siden 1998 i nær tilknytning til 
Harriets blomster. Dette selskapet gikk konkurs i juni 2017. Ann Kristins begravelsesbyrå 
omgjøres nå fra et enkeltmannsforetak til et aksjeselskap som heter Ett Hus AS. I tillegg til 
begravelsesbyrå skal selskapet Ett Hus AS ha blomster og interiør som en del av konseptet.  
 
Kristiansen har kjøpt bygget der Ett Hus AS skal drifte fra, der Harriets blomster tidligere ble 
drevet fra. Kjøpesummen er satt til kr. 1.500.000,-. Oppussingen av bygget og 
innredningsarbeidet er satt til kr. 170.000,-. Etablering av aksjeselskapet vil ha omkostninger på  
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kr. 42.000,-.  
Selskapet søker Skjervøy kommune om kr. 75.000,- i tilskudd (5 %). Eget arbeid er beregnet til 
kr. 100.000,- og egenkapitalen til kr. 37.000,-. De øvrige kostnadene er tenkt finansiert gjennom 
lån. 
 
 
Årsregnskapet for Ann Kristin begravelsesbyrå 2016: 
Årsresultat:    370.796 
Egenkapital:     -58.660 
Gjeld:       67.128 
Egenkapitalprosent:   negativ 
Sum gjeld og egenkapital:     8.468 
 

Vurdering 
At Kristiansen velger å satse ved å utvide sitt konsept er positivt. Kristiansen kommer inn i 
under målgruppen i forhold til næringsfondet der tiltak som involverer kvinner skal prioriteres. 
Etableringen vil bidra til å fylle ellers tomme lokaler i «Værret» med aktivitet og tilbud. Dette 
tiltaket styrker Skjervøy som et mer attraktivt handelssted.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Ny etablering av bedrift (Ett Hus as)

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Kristiansen, Ann kristin  Ett Hus as
Kontaktperson:

Ann Kristin kristiansen
Adresse:

Ørn v 16
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

93035694
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

anntyldum@hotmail.no 
Bankkonto:

47401296073
Organisasjonsnummer: 

-

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Begravelsesbyrå/Blomster/interiør

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Ann Kristins begravelsesbyrå omgjøres fra et enkeltmannsforetak til et as dær også 

blomster/interiør blir en del av konseptet og navnet bli Ett Hus as og lokaliteten butikken blir 

nært tilgjengelig for folket midt i sentrum av Skjervøy.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

   0
01. Etablering av as med omkostninger   42 000
02.oppussing av bygg og innredning   170 000
03.kjøp av bygg/eiendom med dokument avgift  1 500 000

Sum kostnad 1 712 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   75 000
02.Lån i bank  1 500 000
03.Egenkapital   37 000
04.Eget arbeid   100 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 1 712 000

Tilskudd fra andre

.Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Tillegg til søknad til nyetableringen Ett Hus AS 

Ann Kristin Kristiansen har drevet begravelsesbyrå på Skjervøy siden 1998 i nær tilknytning 
til Harriets blomster. Sistnevnte selskap gikk konkurs i juni 2017. Etter en nøye vurdering har 
Kristiansen valgt å kjøpe opp bygningsmassen der Harriets blomster ble drevet fra. 
I tillegg skal Ann Kristins begravelsesbyrå omgjøres fra et enkeltmannsforetak til et 
aksjeselskap som heter Ett Hus AS. Ett Hus AS skal i tillegg til begravelsesbyrå drive med 
blomster og interiør som en del av konseptet.  

Bygget som er kjøpt opp av Kristiansen bygges om slik at det på en bedre måte kan tilby sine 
kunder, hovedsakelig gjennom begravelsesbyrået, et bedre lokale for besøk og samtaler. Dette 
vil gjøre selskapet mer profesjonelt, og bidra til å lette arbeidet for de ansatte. 

Kjøpesummen er satt til kr. 1.500.000,-. Oppussingen av bygget og innredningsarbeidet er satt 
til kr. 170.000,-. Omgjøringen av selskapet til aksjeselskap vil ha omkostninger på kr. 
42.000,-. 

Slik søker ser det vil tiltaket bidra til å opprettholde 1-2 arbeidsplasser for kvinner, der 
potensialet for faste ansettelser på sikt vil være til stede. I tillegg vil handelsstanden i sentrum 
av Skjervøy være mer komplett gjennom en slik etablering. Tiltaket bidrar til å fylle ellers 
tomme lokaler i «Værret» med aktivitet og tilbud. Dette styrker tilbudet i «Værret» og gjør 
Skjervøy mer attraktiv som handelssted. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -49 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 05.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/17 Næringsutvalg 18.10.2017 

 

Samarbeidsprosjekter/ andre tiltak mellom Skjervøy kommune og 
næringslivet 

Rådmannens innstilling 
 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Det avsettes inntil kr. 40.000,- fra næringsfondet til samarbeidstiltak/ møteplasser som er 
av interesse for næringslivet i Skjervøy. 
 

2. Maritim næringsutvikler gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.  
 

3. Vedtaket er gyldig i 1 år fra vedtaksdato. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har tatt initiativ til å møte næringslivet på ulike arenaer for å øke 
samarbeidet mellom næringslivet, mellom kommune og næringsliv, og for å sette fokus på tema 
som omhandler næringsutvikling, eks. samferdsel og varehandel. Dette har vært positive 
møteplasser som bidrar til økt fokus på næringsutvikling. Det er aktuelt å fortsette med 
frokostmøter med aktuelle tema, arrangere andre møter og/eller gjennomføre tiltak som kan 
bidra til økt næringsutvikling. Det er nødvendig å innvilge midler til møtekostnader (møterom, 
enkel servering, lyd o.l.) for å gjennomføre dette. Man ser også for seg å arrangere møteplasser 
for å styrke det eksisterende næringslivet, slik at de er bedre rustet til å kunne være med i 
konkurransen om ulike oppdrag. 
 

Vurdering 
Å sette av midler til å gjennomføre møter der næringsutvikling er på dagsorden er viktig for 
utviklingen av kommunen. 
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