
 
Møteinnkalling 

 
 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 27.06.2018 
Tidspunkt: 09:15 

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

1



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/18 Næringsfondet - status 19.06.18  2018/29 
PS 11/18 Søknad forlengelse tilsagn sak 6/18 - Elektro AS  2018/29 
PS 12/18 Søknad om tilskudd - tømrer Karlsen  2018/29 
PS 13/18 Søknad om tilskudd - Varehuset Skjervøy 

prosjektet "Handle lokalt" 
 2018/29 

PS 14/18 Søknad om tilskudd til kjøp av bygg for Kaien 
Skjervøy AS 

 2018/29 

PS 15/18 Søknad om tilskudd til bygging av båt - Boreal 
Maritim AS 

 2018/29 

PS 16/18 Søknad om tilskudd til utgivelse "Vekst, fall og 
nye muligheter (2018) -rekefisk/-industri -Nord-
Troms Museum 

 2018/29 

PS 17/18 Søknad tilskudd - utbygging 
overnattingskapasitet - Arctic Panorama Lodge 

 2018/29 

PS 18/18 Tilskudd til Sjømatseminaret 2018  2018/29 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -44 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 19.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Næringsfondet - status 19.06.18 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er totalt kr. 759.988.52 til fordeling i forkant av møtet i Næringsutvalget 27.06.18. 
 
ÅR  Bevilgning Rest til bevilgning 
2018 SALDO PR 01.03.2018 59.988,52  
2018 STATLIG TILDELING – ORDINÆRE MIDLER 200.000,00  
2018 KOMMUNALE MIDLER 2018 500.000,00  
2018 SALDO TIL FORDELING PR. 19.06.18  759.988.,52 
 
 
Oversikt bevilgninger og utbetalinger 
 

ÅR SØKER  BEVILGNING   UTBETALT 
2017 Jan Fredriksen  kr         40 000,00   
2018 Jan Fredriksen TILBAKEFØRT  kr        -40 000,00   
2017 Ett hus  kr        -75 000,00   kr        75 000,00  
2016 Nord-Troms regionråd, Prøv sjøl-midler  kr         20 000,00   kr        20 000,00  
2018 Nord-Troms rør AS  kr         15 000,00   
2018 Infrastrukturprosjekt NTRR  kr         50 000,00   
2018 Elektro AS  kr         40 000,00   
2018 Siv Angell  kr         65 000,00   
2018 Siv Angell TILBAKEFØRT   kr        -65 000,00   
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Oversikt over tilsagn som ikke er utbetalt 
 Tilsagn gitt før 2016, ikke ubetalt  
2015 Bok om rekeindustrien NTM  kr           5 000,00  
 Sum  kr          5 000,00  

 
 Tilsagn gitt 2016, ikke utbetalt  
2016 Entreprenørskap Delplan C REST  kr       200 000,00  
2016 Sommerarbeidsplasser NTRM  kr         30 000,00  
   kr      230 000,00  

 
 Tilsagn gitt 2017, ikke utbetalt  
2017 Arnøy og Laukøyforbindelsen REST  kr         50 000,00  
2017 Samarbeidsprosjekt  kr         40 000,00  
2017 Yrkes- og utdanningsmessa  kr         40 000,00  
   kr      130 000,00  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -41 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 18.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad forlengelse tilsagn sak 6/18 - Elektro AS 

 
Vedlegg 
1 Innvilget tilskudd 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Elektro AS om forlenga gyldighet i N-sak 6/18 innvilges til 01.11.18. 
 

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

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 6/18 der Elektro AS ble innvilga et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader, 
inntil kr. 40.000,-, til omstilling/ nyetablering blant annet for å gjøre endringer i butikk og 
varesortiment. Vedtaket er gyldig til 21.08.18. Elektro søker om forlengelse av tilsagnet og 
begrunner dette mer at prosjektet er forsinket pga. tilpasninger i bygget søker tenker å leie. 
 
 

5



Fra: Silja Karlsen (silja@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 29.05.2018 12.50.58
Til: Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: FW: Innvilget tilskudd
Vedlegg: 
Kan dere legge denne i ephorte sak 2018/29?
Jeg har ikke tilgang til å gjøre det. Har forsøkt.
 
Silja
 
From: Roger Nymoen <roger.nymoen@gmail.com> 
Sent: Wednesday, May 9, 2018 8:59 AM
To: Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>
Subject: Re: Innvilget tilskudd
 
Hei. Ønsker å utvide frist for innvilget tilskudd til 1.nov 2018. Prosjektet er forsinket pga at jeg må vente på lokale da
eiere har planer i bygget som berører mitt tiltenkte areal for Elektro AS. Er lovet endelig svar i starten av juni, og da er
det realistisk å starte opp i løpet av september/oktober.
Mvh Roger Nymoen 
 
9. mai 2018 kl. 08:24 skrev Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>:

Hei Roger!
 
Send meg en e‐post med info om hvorfor du ønsker å forlenge tilsagnet, og om hvor lenge du ønsker å få utsatt
fristen. Legg gjerne til litt ekstra tid slik at du er sikker på at tiltaket er gjennomført og at du kan dokumentere
gjennom regnskap det du har søkt om tilskudd til.
 
Ta kontakt dersom noe er uklart.
 
 
Med hilsen
 
Silja Karlsen
Maritim næringsutvikler
Skjervøy kommune
77 77 55 08/906 33 595
 

 
 
 
From: Roger Nymoen <roger.nymoen@gmail.com> 
Sent: Thursday, May 3, 2018 3:35 PM
To: Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>
Subject: Innvilget tilskudd
 
Ønsker å søke om forlenget frist for allerede innvilget støtte til Elektro AS.
 
Oppstart ny butikk blir en gang mellom august og oktober.
 
Mvh Roger Nymoen
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -42 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 18.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad om tilskudd - tømrer Karlsen 

 
Vedlegg 
1 Søknad Tom Ragnar Karlsen 
2 Vedlegg 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tømrer Tom Ragnar Karlsen innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- i etableringstilskudd. 
Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske 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 
Tom Ragnar Karlsen har jobbet som snekker i 10 år. Han jobber nå i ei turnus stilling for Nord-
Norsk Brønnborring AS. Karlsen ønsker å ha sin arbeidsplass på Skjervøy og vil derfor etablere 
eget selskap. Til å begynne med tenker Karlsen å jobbe i eget selskap i friperiodene, men satser 
på å bygge opp en kundegruppe i løpet av 2018, slik at han kan jobbe deltid i egen bedrift fra 
2019. Karlsen ser for seg å kunne ansette flere om markedssituasjonen skulle tilsi det. 
Etableringskostnadene er satt til totalt kr. 183.000,-. Herunder inngår kjøp av bil, stillaser/ 
henger, snekkerutstyr og diverse oppstartskostnader. 
Det søkes om kr. 50.000,- fra det kommunale næringsfondet. 
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Vurdering 
Det er positivt at unge ønsker å etablere egen bedrift. Det antas at markedspotensialet er tilstede 
selv om det eksisterer flere snekkerfirma på Skjervøy i dag. Etterspørselen etter snekkere synes 
å være stor.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET TØMRER KARLSEN

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Tømrer Karlsen
Kontaktperson:

Tom Ragnar Karlsen
Adresse:

Ørnveien 18
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

99552284
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

vidar@skarvenregnskap.no
Bankkonto:

47871012438
Organisasjonsnummer: 

920004857

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Tømrer

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Tom Ragnar Karlsen har jobbet som snekker i 10 år.  Nå har Karlsen jobb i Nord-Norsk 

Brønnborring AS.  Ved NNB jobber Karlsen turnus.  

Han ønsker å kunne ha sin arbeidsplass på Skjervøy og vil derfor starte i eget selskap.  I 

starten vil Karlsen jobbe i friperiodene, men satser på å bygge opp en kundegruppe i løpet av 

2018, slik at han kan jobbe heltid i egen bedrift fra 2019.  Ønsker etter hvert å kunne ansette 

flere om markedssituasjon skulle tilsi det.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Heleid av Tom Ragnar Karlsen

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Oppstartskostnader, innleid hjelp, etc.   25 000
02. Verktøy, utstyr, etc.   158 000
03.    0

Sum kostnad 183 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   50 000
02.Lån i bank    0

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

03.Egenkapital   133 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 183 000

Tilskudd fra andre

Ingen andre som gir tilskudd

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Legger ved investeringsbudsjett.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

søkand Tom Ragnar.doc   74 240 14.03.2018
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Autorisert regnskapskontor 

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

 Strandveien 60/PB 162  
 9189 Skjervøy 

 
 
Næringsfondet i Skjervøy  
PB 145  
9189 SKJERVØY  
 
 
 
SØKNAD OM STØTTE TOM RAGNAR KARLSEN 
 
Karlsen ønsker å starte med tømrertjenester fra Skjervøy.  Full drift for han selv er planlagt fra starten 
av 2019.  Etter dette ønsker han å øke bemanningen etter behov.  
 
Det er per i dag stor tilgang på arbeid i det lokale markedet og han har inngått en samarbeidsavtale 
med Monter Skjervøy AS.  Monter har ikke eget snekkerlag på Skjervøy.  
 
Budsjett for oppstarten er som følger.  
 
 
 Kjøp av bil   kr 50 000 

 Stilasje/henger  kr 70 000 

 Benker og sag  kr 12 000 

 Borrehammer/styreskinner  kr 10 000 

 Senkesag  kr 6 000 

 Bajonettsag med tilbehør  kr 10 000 

 Oppstartskostnader  kr 25 000 

    
    
   kr 183 000 

  
 
Skulle det være spørsmål eller kommentarer kan Tom Ragnar Karlsen treffes på tlf 99552284  eller 
undertegnede treffes på tlf 90887550. 
 
 
 
SKJERVØY 20.02.2018 
 
 
MVH 
 
 
Vidar Brox-Antonsen 
Autorisert regnskapsfører
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -43 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 18.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad om tilskudd - Varehuset Skjervøy prosjektet "Handle lokalt" 

 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 Vedlegg 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Varehuset Skjervøy v/ Kurt Michalsen innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til tiltaket.  
 

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

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

Saksopplysninger 
Varehuset Skjervøy ønsker å starte opp et prosjekt som skal ha fokus på aktiviteter som gjør at 
kundene velger å handle lokalt. For å gjennomføre dette er det behov for en stillingsressurs i 20 
% som skal bidra til å gjennomføre: Skjervøydagan, handelsdager til høsten, julehandel og andre 
aktiviteter som skal bidra til å øke omsetningen for butikkene og tilbudet til lokalbefolkningen. 
Målet er at bedriftene i mindre grad skal måtte jobbe dugnad for å gjennomføre arrangementene 
slik at de får konsentrert seg om aktiviteter i egen bedrift under disse arrangementene. 
Varehusets medlemmer opplevde før jul 2017 en omsetningssvikt blant butikkene på Skjervøy. 
Dersom dette fortsetter vil det kunne ha store negative konsekvenser for Skjervøy som 
handelssted i Nord-Troms. 
 
Varehuset har 25 medlemsbedrifter.  
 
Varehuset har i budsjettet satt opp kostnadene som skal bidra til at den lokale handelsstanden 
skal oppnå økt omsetning og øke tilbudet til lokalbefolkningen. De totale kostnadene er satt til 
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kr. 280.000,-. Det søkes om kr. 80.000,- i tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Andre som 
skal bidra økonomisk: kontingenter fra medlemmene, sponsing og inntekter fra kurs og 
arrangementer. 
 
Årsregnskap for 2017 viser: 
Underskudd: kr. 11.527,- 
Egenkapital og gjeld: kr. 153.992,- 
 
 

Vurdering 
Varehuset har ideer om å gjennomføre flere arrangementer som skal skape liv i sentrum av 
Skjervøy med fokus på aktiviteter som gjør at kundene velger å handle lokalt.  
I følge gjeldende Strategisk næringsplan 2014-2017 trekkes det frem at det er viktig at 
innbyggerne bevisstgjøres i forhold til å handle lokalt, men også at det er viktig at 
handelsstanden selv arbeider bevisst i forhold til egne fortrinn: man må yte god service, kunne 
levere raskt, skape butikker med atmosfære og kreativitet. 
Utfra søknaden anses at flere av disse punktene skal imøtekommes. Det er satt av midler til 
«handle lokalt fokus» på flere av arrangementene i tillegg til et salg og service-kurs. 
Rådmannen anbefaler Varehuset å forsøke å få til et samarbeid med innen kultursektoren, 
idretten og reiselivet i forbindelse med arrangementene.  
Varehuset har signalisert at det er vanskelig å skulle drive de ulike arrangementene som 
Skjervøydagan, handelsdager o.l. på dugnad. Det er behov for å se på modeller som kan bidra til 
å endre på dette. Tiltaket Varehuset igangsetter er en del av oppfølgingen av prosjektet 
Skjervøy.no. Gjennom dette tiltaket vil handelsstanden få realisert noen av disse planene. 
Rådmannen anbefaler at prosjektet tildeles tilskudd fra næringsfondet. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til prosjektet "Handle lokalt"

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Varehuset Skjervøy
Kontaktperson:

Kurt Michaelsen
Adresse:

Strandveien 40A
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

41553453
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

kurt.skjervoy@mobelringen.com
Bankkonto:

47870705847
Organisasjonsnummer: 

993743852

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Varehuset Skjervøy er en næringsforening med 25 medlemsbedrifter

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Det ønskes å starte et prosjekt som skal ha fokus på aktiviteter som gjør at kundene velger å 

handle lokalt. Prosjektet vil de allerede etablerte aktivitetene som Skjervøydagan, 

Handelsdager i oktober og julehandel/aktiviteter være med,samt at det ønskes å utvikle nye 

aktiviteter som skal bidra til å øke omsetning og tilbudet til lokalbefolkningen. 

For å gjennomføre dette trenger varehuset ressurser for å ikke være avhengig av 100% dugnad

fra medlemmer. Det er signalisert ønske om 20% stilling.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Varehusets 25 medlemsbedrifter.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Lønn inkl. sosiale utg. prosjektleder (2018)   70 000
02. Kontorutgifter   5 000
03. Skjervøydagan   80 000
04. Julehandel   75 000
05. Handelsdager   25 000
06. Salg og Service (kurs m.m)   15 000
07. Andre aktiviteter   10 000

Sum kostnad 280 000

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

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet Skjervøy kommune   80 000
02. Kontigent fra medlmmer   110 000
03. Sponsing   45 000
04. Inntekter kurs   25 000
05. Høstshow på hotellet i november 2018   20 000

Sum finansiering 280 000

Tilskudd fra andre

Ingen utover beskrevet i finansieringsplan

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

For utfyllende budsjett med underposter, se vedlegg 2.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Vedlegg 1. Årsregnskap Varehuset Skjervøy.pdf   150 613 23.05.2018
Vedlegg 2. Skatteattest Varehuset Skjervøy.pdf   40 731 23.05.2018
Vedlegg 3. Søknad Varehuset Skjervøy..docx   14 294 23.05.2018

16



Varehuset Skjervøy 
9180 Skjervøy      120418 
 
 
 
Skjervøy Kommune 
9180 Skjervøy 
 
 
Søknad om støtte prosjekt "Handle lokalt" 
 
Varehuset ønsker å få i gang et prosjekt som vi foreløpig har valgt å kalle «Handle lokalt». 
 
Via prosjektet ønsker vi å få fokus på aktiviteter som gjør at kunder velger å gjøre sine 
innkjøp lokalt. 
I dette prosjektet ønsker vi å flette inn allerede etablerte aktiviteter som Varehuset har hatt 
over flere år: 
* Skjervøydagan 
* Handelsdager i oktober 
* Julehandel/juleaktiviteter. 
 
I tillegg ønsker vi å utvikle nye aktiviteter som kan være med på å øke 
omsetning og tilbudet til lokalbefolkningen. 
Vi ønsker også gjennom dette å trekke flere kunder til Skjervøy, samt gjøre det naturlig 
for lokalbefolkningen å benytte seg av de tilbud som finnes lokalt.  
 
Varehuset ønsker også å «være på» i forhold til ting som må planlegges spontant, jfr 
hvalsafari før og etter nyttår2017/2018. 
 
For å kunne få til dette trenger Varehuset ressurser som gjør at man ikke hele tiden er 
avhengig av dugnadsjobbing fra medlemsbedriftene. 
De som driver butikk skal kunne konsentrere seg først og fremst om det. 
Vi har derfor starten en prosess for å få på plass en stilling som kan stå for tilrettelegging og 
gjennomføring av aktiviteter som vi ønsker å planlegge i et årshjul. 
Stillingen burde ha vært ei fulltidsstilling, men vi ser at det i første omgang ikke finnes 
økonomi til det. 
Medlemmene i Varehuset har så langt signalisert at de er med på å finansiere en 20 % stilling 
og vi har gjort en intensjonsavtale med en person vi mener er godt kvalifisert til å kunne påta 
seg en slik jobb. 
 
Varehuset opplevde før jul 2017 en svikt i omsetning blant butikkene på Skjervøy. Om denne 
fortsetter så vil vi fort risikere enda flere tomme lokaler i sentrum. 
Vi tror at om alle som driver butikk på Skjervøy er med på å fokusere på «Handle lokalt» så 
vil det medføre at Skjervøy styrkes som servicesenter i nordfylket. 
 
Vi tillater oss derfor å søke om støtte på kr 80.000 til prosjektet for 2018. 
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Pengene vil bli brukt til den stillingen vi skal opprette og de aktivitetene som vi pr i dag ser vil 
bli gjennomført i år. 
 
Utgifter 
Lønn inkl sosiale utgifter  prosjektleder                 70.000  (ut 2018) 
kontorutgifter                                                                 5.000 
Skjervøydagan                                                             80.000 
-familieshow      20.000 
- hoppeslott       30.000 
- div aktiviteter  10.000 
- annonsering     20.000 
Julehandel                                                                   75.000 
- langåpent med underholdning  10.000 
- handle lokal fokus                         40.000 
- annonsering                                   25.000 
Handelsdager                                                             25.000 
- Underholdning/grilling                 10.000 
-Handle lokalt fokus                      15.000  
SALG OG SERVICE                                                       15.000 
-kurs for å få opp servicenivået    25.000 
Andre aktiviteter                                                         10.000 
TOTALT  UTGIFTER                                                        280.000 
 
 
Inntekter 
Medlemmene                                                           110.000 
Skjervøy kommune                                                            80.000 
Sponsing                                                                         45.000 
Inntekter kurs                                                               25.000 
Høstshow på hotellet i November                             20.000 
TOTALT  INNTEKTER                                                  280.000 
 
 

Vi håper på positiv støtte på vårt tiltak. 

 

Vennlig hilsen 

 

_______________________ 

Kurt Michaelsen 

Leder Varehuset Skjervøy
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -46 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 19.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad om tilskudd til kjøp av bygg for Kaien Skjervøy AS 

 
Vedlegg 
1 Søknad Kaien Skjervøy AS 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Kaien Skjervøy AS v/ Malgorzata Jedraszak og Kjartan Erlingson, innvilges et tilskudd 
på 5 % av medgåtte kostnader til oppgradering og kjøp av bygget de driver sin 
virksomhet i. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 70.250,-. 
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kaien Skjervøy AS v/ eierne Malgorzata Jedraszak og Kjartan Erlingson har drevet gatekjøkken på 
Skjervøy siden 2013 i leide lokaler. I tillegg driver selskapet catering til bryllup, fest, begravelse etc. 
I andre etasje har selskapet et selskapslokale. Eiendommen skal selges og eierne ønsker å kjøpe 
denne. Skjervøy kommune leier i dag venterom i samme lokale.  
De totale kostnadene er beregnet til kr. 1.405.000,-. Bygget trenger ifølge søker noe oppgradering 
etter evnt. kjøp. Dette er kostnadsberegnet til kr. 75.000,-. Forventet kjøpesum er beregnet til opptil 
kr. 1.330.000,-. Selskapet søker Skjervøy kommune om kr. 75.000,- i tilskudd (5,3 %). 
Egenkapitalen er beregnet til kr. 330.000,-. De øvrige kostandene er tenkt finansiert gjennom lån. 
Kaien Skjervøy søkte og fikk innvilget tilskudd på kr. 75.000,- i N-sak 29/16. Tilsagnet gikk ut før 
søker fikk avklart kjøpet og tilsagnet ble derfor ikke benyttet. 
Søker opplyser om at de nå har kjøpt bygget. 
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Årsregnskap for 2017 viser: 
Overskudd: kr. 222.310,- 
Egenkapital: kr. 292.525,- 
Gjeld:  kr. 235.326,- 
Egenkapitalprosent: 41,6 % 

Vurdering 
Kaien Skjervøy fikk tildelt tilskudd i N-sak 29/16. Totalkostnadene i prosjektet er nå redusert noe, 
og tilskuddets størrelse tilpasses totalkostnaden i prosjektet.  
Det er positivt at søker ønsker å kjøpe eiendommen de i dag driver virksomheten sin fra. Kaien 
Skjervøy er et supplement til serveringsstedene i kommunen. Skjervøy kommune leier i dag 
venterom og driver sin turistinformasjon herfra. Venterommet har stor betydning for de reisende og 
det er viktig at dette tilbudet opprettholdes som en del av konseptet. 
Kaien Skjervøy anses som en av nisjene (mindre lokalt eide bedrifter) i Skjervøy som det er viktig å 
bidra med tilskudd til. Rådmannen vurderer at tilskuddet har stor betydning for selskapet. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om tilskudd til kjøp av bygg for Kaien Skjervøy AS

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Kaien Skjervøy AS
Kontaktperson:

Kjartan Erlingsson
Adresse:

-
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

45867324
Telefon:

-
Telefon arbeid:

45867324
E-post:

kaien9180@gmail.com
Bankkonto:

47401436797
Organisasjonsnummer: 

912039897

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Gatekjøkken og catering

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Selskapet har drevet gatekjøkken på Skjervøy siden 2013 i leide lokaler. I tillegg til 

gatekjøkkenet driver selskapet også med catering til bryllup, fest, begravelser etc.

Da eier, Kirsten Pettersen ikke lengre bor på Skjervøy ønsker hun å selge bygget. Kaien 

Skjervøy AS er nå i prosess for å kjøpe bygget

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Malgorzata Jedraszak (Styrets leder) 50%
Kjartan Erlingson (daglig leder) 50%

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Kjøp av bygg  1 330 000
02. Nytt slokkeanlegg   75 000

Sum kostnad 1 405 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   75 000
02.Lån i bank  1 000 000
03.Egenkapital   330 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

Sum finansiering 1 405 000

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Bygget har vært utleid i snart 9 år, og det har dermed oppstått et etterslep på vedlikeholdet. 

Selskapet renoverte 2.etasje i 2015, der de nå har et selskapslokale. 

Per i dag leier Skjervøy kommune venterom i samme lokale.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

skatteattest 25.04.2018.pdf   110 449 25.04.2018
Årsregnskap 2017 Kaien Skjervøy AS.pdf   21 501 25.04.2018
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -52 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 20.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad om tilskudd til bygging av båt - Boreal Maritim AS 

 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 Vedlegg 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Boreal Maritim AS avslås. Avslaget begrunnes med at investeringene er så 
store at et tilskudd fra næringsfondet ikke vil ha nevneverdig betydning. 
 

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

Saksopplysninger 
Boreal Maritim AS skal bygge et fartøy for å imøtekomme etterspørselen av tjenester fra 
oppdrettsnæringen og oljevernberedskap. Fartøyet er en katamaran på 24 x 9 meter med 4 doble 
lugarer, 2 kraner og vinsj samt 115 kvm dekksplass. 
De totale kostnadene er på 22,5 mill. kr. Sparebanken Finans Nord-Norge finansierer kr. 
18.760.424,-. Egenandelen er på kr. 3.739.576,-. Selskapet søker om kr. 250.000,- i tilskudd fra 
næringsfondet. 
 
Budsjett: 
Boreal Maritim   kr.   5.972.335,- 
Tilbud SIDC – bygg   kr. 12.788.089,- 
Transport, dokumentasjon etc. kr.   3.739.557,- 
Totalt     kr. 22.499.981,- 
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Boreal Maritim AS er et datterselskap av Boreal Offshore AS. Boreal Offshore er eid av 
Skjervøy Offshore AS med ca 40 % og Tschudi Shipping Company AS med ca 60 %. 
 
Årsregnskapet for 2017 viser: 
Overskudd: kr. 915.790,- 
Egenkapital: kr. 3.902.407,- 
Gjeld:  kr. 5.517.677,- 
Egenkapitalprosent: 41,4 % 
 
I N-sak 18/16 mottok Boreal Maritim et tilskudd på kr. 21.500,- til forprosjekt «Verksted med 
mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall».  
 

Vurdering 
Det er positivt at selskapet skal investere i ny båt som kan utføre tjenester for oppdrettsnæringen 
og innen beredskap. Dette tiltaket vil styrke Skjervøy som maritimt senter.  
Dette er en stor investering som skal gjøres av selskapet. Andelen i tilskudd fra Skjervøy 
kommune vil utgjøre en så liten del at den ikke vil ha betydning for investeringen. Derfor avslås 
søknaden. 
Det som vil ha betydning er at kommunen bidrar til at selskapet kan ekspandere ved å 
tilrettelegge for tomt og kaifasiliteter.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Støtte til ny båt bygging

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Boreal Maritim AS
Kontaktperson:

Yngavr Hansen
Adresse:

Strandveien 22
Postnr.:

9180
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

91846797
Telefon:

-
Telefon arbeid:

77777500
E-post:

kontor@boreal-group.no
Bankkonto:

15033419330
Organisasjonsnummer: 

979957031

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Maritim transport tjenester til oppdrettsnæringen og oljevernberedskap

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Vi Boreal Maritim AS har i hele 2017 jobbet for å utvikle vårt selskap videre og ikke minst 

imøtekomme etterspørsel fra oppdrettsnæringen/oljevernberedskapen angående å få på plass 

et nytt fartøy der vi kan være i stand til å utføre de oppdragene som næringen etterspør.

Vi ønsker herved å søke om støtte til å bygge nytt fartøy. Båten blir en katamaran på 24x9 

meter med 4 doble lugarer, 2 kraner og vinsj samt 115 kvm dekksplass.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Boreal Maritim AS er et datterselskap av Boreal Offshore AS. Boreal Offshore er eid av 
Skjervøy Offshore AS med ca 40% og Tschudi Shipping Company as med ca 60%.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader  22 500 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 22 500 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   250 000
02.Lån i bank  18 760 424

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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03.Egenkapital  2 684 403
04.Eget arbeid   805 173
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 22 500 000

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Begrunnelse avslag

ingen

Andre opplysninger

Vi tror at dette er den riktige veien å satse siden vi bor i en maritim lyst kommune som får ny 

båt og ikke minst ca 8 arbeidsplasser. I tillegg vil  vi bruke det lokale næringslivet under 

byggeperioden slik vi gjorde med den forrige båten som vi bygget i 2015.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad til næringsfond.pdf   49 817 26.02.2018
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -49 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 20.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad om tilskudd til utgivelse "Vekst, fall og nye muligheter (2018) –
rekefiske og rekeindustri» - Nord-Troms Museum 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 Vedlegg 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nord-Troms Museum innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til utgivelse av boka «Vekst, 
fall og nye muligheter (2018), rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008». 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

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

3. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Museum samarbeider med forfatterne Nils Alm og Bjørn-Petter Finstad om 
utgivelse av boka ««Vekst, fall og nye muligheter (2018)» med undertittel «Rekefiske og 
rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008». Boka handler om rekefisket og rekeindustrien i 
perioden 1975-2008, med en epilog om de nye aktivitetene som har vokst fram i ettertid. Viktige 
elementer i historien er rekefiskeflåtens utvikling, introduksjon av handpillemaskinen og 
nedbygging/ avvikling av industrien mot slutten av perioden. Boka kommer også inn på 
muligheter for videre forvaltning av ressurser i framtida og retter søkelyset på oppdrettsnæringas 
historie i Nord-Troms. 
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De totale kostanden er beregnet til kr. 280.000,-. Nord-Troms Museum søker om kr. 20.000,- til 
tiltaket. De andre finansiørene som omsøkes er satt opp i søknaden. 
 
Budsjettet: 
Trykking  200 000 
Reiseutgifter           25 000 
Adm museet           30 000 
Markedsføring       30 000 
Totalt                    285 000 
 

Vurdering 
Utgivelse av boka vil gi kunnskap om fiskerihistorien tilknytta rekefisket og –industrien fra vår 
region. Dette er kunnskap som vil kunne benyttes i ulike sammenhenger bl.a. undervisning, 
reiselivssammenheng og lignende. Tiltaket er ikke helt i tråd med retningslinjene tilknytta 
næringsfondet, men innholdet som beskriver deler av aktiviteten i fiskerikommunen Skjervøy 
taler for å gi tilskudd til prosjektet. 
Prosjektet har i tillegg til de omsøkte kommunene/ bedriftene/ organisasjonene få andre 
finansieringsmuligheter. Rådmannen anbefaler derfor at det innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- 
til tiltaket. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til utgivelse "Vekst, fall og nye muligheter (2018), med undertittel: Rekefiske og

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Nord-Troms museum AS
Kontaktperson:

Tove Albrigtsen
Adresse:

Hovedveien 2
Postnr.:

9151
Poststed:

STORSLETT
Mobil:

97558330
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

kontor@ntrm.no
Bankkonto:

47400954174
Organisasjonsnummer: 

912074161

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Bokprosjekt utgivelse av rekebok 2

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Formidle rekehistorien fra 1975-2008 i Nord-Troms. Kan også brukes i 

undervisningssammenheng

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Utgiver:Nord-Troms museum AS
Forfatter: Bjørn-Petter Finstad

Forfatter Nils Harald Alm

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   285 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 285 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   20 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   55 000
04.Eget arbeid    0

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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05.Andre finansieringskilder   210 000

Sum finansiering 285 000

Tilskudd fra andre

Vi søker følgende instanser om støtte til bokutgivelse:

Kvænangen Kommune    10 000

Lyngen kommune            10 000
Troms Fylkeskommune    20 000
Troms Kraft                    10 000
Fiskeprodusentenes Fond    15 000
Norges Sjømatråd            15 000

Arnøy Laks AS                    10 000

Fiskebåt Nord                    15 000

Fiskarlaget Nord                    15 000
Lerøy Aurora                    20 000

Ymber                             10 000
Norges Råfisklag                    15 000

Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund    15 000

Marine Harvest                    10 000
Eidsfjord Sjøfarm            5000

Lyngen Reker                    5000
Sparebank 1 Nord- Norge    5000
Visit Lyngenfjord            5000

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

se vedlegg for mer opplysninger

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad Skjervøy Kommune nettsøknad.docx   16 587 06.06.2018
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Søknad  

Det er med stor glede Nord-Troms museum kan fortelle at del to om rekefiske og rekeindustri 

er klar for utgivelse! Lanseringen skal skje på Aurora Salmon Center i september i år.  

 

Den nye boka har fått tittelen Vekst, fall og nye muligheter, med undertittel: Rekefiske og 

rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008. Rekeaktiviteten i Skjervøy har fått bred plass i boka. 

 

Forfatter og historiker Bjørn-Petter Finstad har sammen med Nils Harald Alm samlet bilder, 

kartlagt, beskrevet og analysert historien om rekefisket og rekeindustriens utvikling i Nord-

Troms. Med denne utgivelsen har de to gitt rekefisket i Nord-Troms en regional, nasjonal og 

internasjonal betydning.  

 

I 2009 ga museet ut boka Entusiasme, framtidstro og vekst av forfatter Nils Harald Alm, 

tidligere ass. rektor ved Nord-Troms Videregående Skole avd. Skjervøy. Boka formidler 

rekefisket gjennom lokale rekefiskere og gir med et rikt billedmateriale selve rekefisket i 

regionen en stemme. Alm har gjennom lang tid vist et stort engasjement for den regionale 

utviklingen av fiskerinæringa i regionen. 

 

Vekst, fall og nye muligheter (2018) omhandler perioden 1975-2008, med en epilog om de nye 

aktivitetene som har vokst fram i ettertid. Viktige elementer i historien er rekefiskeflåtens 

utvikling, introduksjon av handpillemaskinen og nedbygging/avvikling av industrien mot 

slutten av perioden. Boka kommer også inn på muligheter for videre forvaltning av ressurser i 

framtida og retter søkelyset på oppdrettsnæringas historie i Nord-Troms. 

 

Bjørn-Petter Finstad er førsteamanuensis i fiskerihistorie ved Universitetet i Tromsø, og en 

etablert historiker ved Norges Fiskerihøgskole med lang erfaring innen forskning på nordnorsk 

fiskerihistorie. Han har skrevet artikler om emnet og medvirket på en rekke bokutgivelser om 

temaet.  Vekst, fall og nye muligheter (2018), med undertittel: Rekefiske og rekeindustri i Nord-

Troms 1975 til 2008 er fagfellevurdert, og må regnes som et viktig bidrag til fortellingen om 

fiskerihistorien i Nord-Norge. Boka har et lokalhistorisk utgangspunkt og omhandler rekefisket 

og rekeindustrien i Nord-Lenangen, Lyngen, Skjervøy, Havnnes i Nordreisa og videre til 

Reinfjord i Kvænangen. Et eventuelt overskudd av boka skal etter planen gå til opprettelse av 

et fond for satsing på fiskerihistoriske prosjekter i framtida.  
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Den nye utgivelsen er på rundt 200 sider med mange illustrasjoner og bilder. Den er trykket på 

Orkana forlag med god kvalitet. Vi håper at boka kan brukes som ei spennende gavebok for 

kommuner, bedrifter, organisasjoner og lokalbefolkning. Den vil i tillegg være et viktig bidrag 

til faglige undervisningsmiljøer. 

 

Nord-Troms museum søker med dette Skjervøy kommune om kr: 20 000,- i støtte til 

utgivelse av boka Vekst, fall og nye muligheter, med undertittel: Rekefiske og rekeindustri 

i Nord-Troms 1975 til 2008. 
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Fra: Silja Karlsen (silja@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 20.06.2018 09.31.11
Til: Mattis Bårnes
Kopi: 

Emne: FW: Rekebok 2
Vedlegg: 
Hei!
 
Kan du legge denne e‐posten inn i ephorte sak 2018/29‐49?
 
Takk.
 
Silja
 

From: Nordtroms Museum ‐ Kontor <kontor@ntrm.no> 
Sent: Wednesday, June 20, 2018 8:47 AM
To: Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>
Subject: Rekebok 2
 
Hei.
 
Viser til hyggelig telefonsamtale med deg i dag.
 
Trykking              200 000
Reiseutgifter        25 000
Adm museet        30 000
Markedsføring    30 000
Totalt                   285 000
 
Bidragsgivere                    230 000
Museets egenandel        35 000
Troms fylke                        20 000
Totalt                                   285 000
 
 
Med hilsen
Wanja Bjerkmo
Kontorleder
Tlf.: 97 55 83 30
Fakturaadresse: ntrm@faktura.poweroffice.net

Hjemmeside   Facebook
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -50 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 20.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Søknad tilskudd - utbygging overnattingskapasitet - Arctic Panorama Lodge 

 
Vedlegg 
1 Søknad 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Arctic Panorama Lodge v/ Aud Sole Haugen og Svein Jakobsen innvilges et tilskudd på 
0,6 % av medgåtte kostnader til utvidelse av antall sengeplasser. Tilskuddet utbetales 
ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader. 
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 30.000,-.   
 

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

4. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Arctic Panorama Lodge v/ Aud Sole Haugen og Svein Jakobsen er en overnattings- og 
opplevelsesbasert reiselivsaktør som retter seg mot et high-end betalingsvillig publikum. 
Bedriften er etablert i Uløybukt. Selskapet ble etablert i 2012 og overtok den gamle skolen i 
bygda. De renoverte skolen og etablerte lodgen. Overnatting er grunnlaget for bedriften. Utover 
dette legges det vekt på å servere lokal, kortreise mat og opplevelser utfra det unike på Uløya og 
i regionen.  
Bedriften har stor bredde i hvilke gjester som besøker dem. Til tider opplever de sprengt 
kapasitet ved lodgen, og må derfor avvise flere gjester. I dag har lodgen 12 sengeplasser, og kan 
derfor ikke ta imot større grupper som reiser sammen. Som følge av dette ønsker de å utvide 
kapasiteten gjennom å realisere 6 nye suiter i tilknytning til den allerede etablerte 
bygningsmassen. Dette vil bidra til økt besøkstall og omsetning. 
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Tiltaket startes opp sommeren 2018 og forventes å være klart til mottak av gjester mot slutten av 
2018. 
De totale kostandene er beregnet til kr. 4.790.500,-. Selskapet søker Skjervøy kommune om kr. 
75.000,- i tilskudd (1,6 %). 
Egenkapitalen er beregnet til kr. 865.500,-. Låneopptaket er totalt på kr. 3,4 mill. kr. Innovasjon 
Norge har gitt et tilskudd på kr. 450.000,-. Selskapet søker også Sametinget om tilskudd. 
 
Årsregnskap for 2016 viser: 
Overskudd: kr. 129.575,- 
Egenkapital: kr. 1.086.414,- 
Gjeld:  kr. 3.159.352,- 
Egenkapitalprosent: 25,6 % 
 
I N-sak 19/12 ble søker innvilget tilskudd på kr. 35.000,- til forstudie, forprosjekt og 
markedsundersøkelse. I N-sak 7/13 ble søker innvilget tilskudd på kr. 75.000,- i 
etableringstilskudd.  I N-sak 22/15 ble søker innvilget et tilskudd på kr. 30.000,- til utvidelse av 
reiselivskonseptet. 

Vurdering 
Utviklingen av reiselivsnæringen i vår kommune har stort potensiale. Andel turister som 
overnatter i Skjervøy kommune bør økes utfra utviklingen som skjer i reiselivsnæringen i 
Troms. Dette tiltaket er derfor viktig for å oppnå at flere turister bruker mer penger her. 
Søker har mottatt flere tilskudd tidligere på tilsammen kr. 140.000,-. Denne saken har ei en 
relevant problemstilling i forhold til søkere som har mottatt tilskudd flere ganger, herunder om 
søknader skal avslås, reduseres i størrelsesorden e.l. I dette tilfellet reduseres størrelsesorden på 
tilskuddsbeløpet da utvidelsen av anlegget vil styrke søkers grunnlag for eksistens. Dette gjelder 
særlig i distriktet der en slik utvidelse øker muligheten for å kunne ansette folk i forhold til økt 
aktivitet. 
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Prosjektnavn
Investering i 6 nye suiter ved Arctic Panorama Lodge

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Arctic Panorama Lodge
Kontaktperson:

Svein Jakobsen/Aud Sole Haugen
Adresse:

Uløybuktveien 302
Postnr.:

9197
Poststed:

ULØYBUKT
Mobil:

91612520
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

info@arcticpanorama.com
Bankkonto:

47401402787
Organisasjonsnummer: 

998390699

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Arctic Panorama Lodge er en overnattings- og opplevelsesbasert reiselivsaktør som retter seg 

mot et high-end betalingsvillig publikum som er på jakt etter opplevelser litt utenom det 

vanlige. Dette segmentet er villige til å betale litt ekstra for å få ting lagt til rette for seg, og 

for at opplevelsene er autentiske og med arktiske særtrekk. 

Arctic Panorama Lodge er lokalisert i Uløybukt i Skjervøy kommune, og ligger idyllisk til på 

nordøstsiden av Uløya med flott utsikt til både fjell og hav. Selskapet ble etablert i 2012, og 

overtok den gamle skolen i bygda som ble totalrenovert og gjort om til lodgen slik den 
fremstår i dag. Tanken var å skape en atmosfære som gir en annerledes opplevelse enn det 

turister opplever andre steder.
Selve driften består av en rekke tjenestetilbud. Overnatting på lodgen er grunnlaget for resten 

av tilbudsporteføljen som gis ved lodgen. Ut over selve overnattingstilbudet kan alle gjestene 

spise i lodgens restaurant, der det legges stor vekt på å servere god, kortreist mat som er 

tilpasset de forskjellige sesongene. En annen ting som varierer med sesongene er de 
opplevelsesbaserte tjenestene. Om vinteren kan gjestene oppleve nordlyset, dra på tur med 

hundeslede, trugevandring og historiefortelling med samisk preg. Om våren kommer 

skituristene som reiser rundt i lokalområdet på jakt etter nye fjelltopper som skal bestiges. 

Hele året er våre lokale guider parat til å gi gjestene som er ute på tur en unik opplevelse i de 

unike omgivelsene man finner på Uløya. Den roen som hersker på en "øde" øy kombinert 

med fantastisk panoramautsikt mot fjorden danner et unikt bakteppe for en opplevelse som 
vanskelig eller umulig lar seg kopiere.
Lodgens gjester består av mennesker fra hele verden, både nasjonale og internasjonale 

forbrukere som søker tilrettelagte opplevelser i arktiske strøk, av høy kvalitet. De fleste 

kommer fra Europa og Asia. Om vinteren kommer det flest gjester som er her for å oppleve 

nordlyset, og disse er gjerne betalingssterke asiater og amerikanere. Om våren slår 

topptursesongen inn, og da kommer gjestene hit for å stå på ski og få tilrettelagt opplevelsen 

etter dette. Størstedelen av disse gjestene er fra Europa. Lodgen har også besøk av en del 

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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norske bedriftskunder, ofte i forbindelse med kurs og konferanser, et tilbud som tilbys i deler 
av sesongen der besøkstallene har en tendens til å dale. 

Til tider er situasjonen slik nå at vi opplever sprengt kapasitet ved lodgen. Mange gjester som 

tar kontakt må avvises, enten fordi det er fullt, eller fordi de er et for stort reisefølge. Lodgen 

har i dag kun 12 sengeplasser, og kan dermed ikke ta imot større grupper som reiser sammen. 

Som en følge av dette er det nå et behov for å utvide kapasiteten, noe som søkes realisert 

gjennom oppsett av 6 nye suiter i tilknytning til den allerede eksisterende bygningsmassen.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Nå føles tiden moden for å utvide lodgen. Tilbud er innhentet på 6 suiter som vil øke 

kapasiteten på antall sengeplasser med 100% fra dagens situasjon. Dette vil gjøre lodgen mer 

egnet for større reisefølger, samtidig som  virksomheten vil øke sin omsetning betraktelig 

gjennom å få utnyttet det potensialet som eksisterer i de delene av sesongen med høyest 

salgstrykk. De nye suitene vil være av høy kvalitet, slik at en høyere salgspris kan 

rettferdiggjøres, sammenlignet med våre standard rom.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Svein Jakobsen - eier 50% av aksjene
Aud Sole Haugen - eier 50% av aksjene

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Bygging av 6 nye suiter  4 050 000
02. Inventar og utstyr   300 000
03. Innovasjonsrådgivning, Halti næringshage   5 000
04. Reserve (10 %)   435 500

Sum kostnad 4 790 500

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   75 000
02.Banklån (SNN)  2 200 000
03.Innovasjonslån (IN)  1 200 000
04.Tilskudd, Innovasjon Norge   450 000
05.Søkers egenfinansiering (EK)   865 500

Sum finansiering 4 790 500

Tilskudd fra andre

Vi har også søkt Sametinget om maksimalt investeringstilskudd på kroner 500 000. Etter 

samtale med saksbehandler i Sametinget kommer det fram at man ikke kan påregne 

maksimalt tilskudd som omsøkt, men et lavere beløp dersom positivt tilsagn. Et eventuelt 

tilskudd fra Sametinget vil gå inn som egenkapital i prosjektet. Innovasjon Norge har gitt 

tilsagn på NOK 450 000,- for tiltaket, i tillegg til innovasjonslån tilsvarende 1,2 MNOK. 

Sparebank1 har innvilget lån på 2,2 MNOK.
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Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Ingen støtte er tidligere søkt til dette prosjektet, bortsett fra det som kommer frem av forrige 

felt.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Oppstart er planlagt for sommeren 2018 med graving og legging av såle. Ferdigstilling av 

suiter høsten 2018, hvorpå ferdigstilling og møblering vil gjennomføres. Forventes å være 

klart for mottak av gjester mot slutten av 2018. Selve byggeprosessen vil gjennomføres av 

eksterne, inkludert gravearbeid og oppsett av suiter. Se for øvrig vedlagt budsjettmodell for 

stipulert utbytte av prosjektet, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Arctic Panorama Lodge AS - Resultatrapport 2017 - 
Tripletex.pdf

  899 969 19.06.2018

attest for skatt og merverdiavgift.pdf   189 933 19.06.2018
Budsjettmodell Arctic Panorama Lodge 2019-2021.xlsx   210 385 19.06.2018
Kapitalbehov og finansiering.xlsx   15 945 19.06.2018
Offentlig regnskap.pdf   44 893 19.06.2018
RF-1167 Næringsoppgave 2 for 2017 (1).pdf   263 983 19.06.2018
Tegning Hytte-hotell 70m2.pdf  1 608 865 19.06.2018
Tilbud pa° hytter-hotell 07.03.18.pdf   289 712 19.06.2018
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/29 -53 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 20.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/18 Næringsutvalg 27.06.2018 

 

Tilskudd til Sjømatseminaret 2018 

 
 
Vedlegg 
1 Prosjektbeskrivelse Sjømatseminar 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Det settes av inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av Sjømatseminaret 2018 
 

2. Vedtakets gyldighet er 6 måneder fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune skal sammen med flere samarbeidspartnere arrangere Sjømatseminar 2018. 
Datoen er satt til 11.sept.  
Målet med arrangementet er å øke kunnskapen om sjømatnæringen hos unge i Nord-Troms, hos 
næringslivet, potensielle leverandører og befolkningen generelt, både med tanke på fremtidig 
rekruttering og for å forstå sjømatnæringens betydning globalt, nasjonalt og lokalt.  
Å arrangere sjømatseminar i Nord-Troms er et viktig tiltak for å øke rekrutteringen til 
sjømatnæringen og for å bygge nettverk mellom elever, lærere og næringsliv. Dette kobles til 
regionens satsing på entreprenørskap. 
 
Overordnet tema for seminaret er "Hvordan skal vi få vekst i den nye regionen i sjømatnæringa 
fram mot 2030?". Dette kan være sameksistens, forskning og utvikling, bærekraft, grønt skifte, 
videreforedling, nye arter, samferdsel, nye fôrråvarer, rekruttering. 
 
Fiskeriministeren har meldt at han kommer. Leverandørutviklingsprosjektet Havbruk i regi av 
Halti næringshage knyttes til programmet. Programmet er under utarbeidelse. 
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Styringsgruppen består av:       
Ørjan Albrigtsen (ordfører - leder), Jan-Tore Eriksen (NTVGS), Arne Samuelsen (NTVGS/ 
Blått kompetansesenter), Håvard Høgstad (Arnøy Laks), Ulla Laberg (Oppvekstnettverket i 
Nord-Troms), Jan-Børre Johansen (Lerøy Aurora), Silja Karlsen (Skjervøy kommune) 
 
De totale kostnadene er beregnet til kr. 804.000,-. Blåfondet har innvilget kr. 250.000,-.  
Egeninnsatsen for prosjektgruppen er satt til kr. 230.000,-. Kåfjord og Kvænangen kommuner 
har innvilget kr. 15.000,- hver til arrangementet. Opplæringskontoret for fisk har innvilget kr. 
20.000,-.  
 
Andre finansieringskilder: andre kommuner, bank, sjømatnæringa i Nord-Troms (og tilknyttede 
bedrifter), andre organisasjoner og lignende 
 
Disse omsøkes: 
Sparebank 1 Nord-Norge, Norges råfisklag, Godfisk, sjømatnæringa i Nord-Troms 
(produksjons- og redskapsbedrifter innen hvitfisk og oppdrett), Kåfjord kommune, Nordreisa 
kommune, Kvænangen kommune, Lyngen kommune, Storfjord kommune. 
 

Vurdering 
Sjømatseminaret har vokst til å bli et arrangement som krever mer profesjonalitet. Dette betyr at 
det både må kobles flere ressurser til gjennomføringen av arrangementet og at det må jobbes 
mer profesjonelt med selve gjennomføringen. Dette fører til økte kostnader i forhold til tidligere 
år, men er nødvendig for å kunne gjennomføre seminaret. 
Kommunen har stor andel egeninnsats, men det er nødvendig å bidra med midler for å få på 
plass finansieringen. 
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Sjømatseminar  

i Nord-Troms 2018 
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Foto forside: Fiskeriministeren i samtaler med elever fra Nord-Troms på Sjømatseminar i 2016 (foto: Skjervøy 

kommune) 
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2 Bakgrunn 
Sjømatnæringa i Norge vokser, og de senere årene har næringa opplevd nye rekorder på 

eksport av sjømat. 

70 prosent av jordkloden består av vann og ca. 2 prosent av den globale matvareproduksjonen 

kommer fra havet. Av disse 2 prosentene står Norge igjen for 2 prosent av produksjonen. 

Likevel er Norge verdens største sjømateksportør. I følge tall fra Norges sjømatråd ble 95 

prosent av all fisk som fanges og produseres i Norge eksportert. I 2017 ble det eksportert 

norsk sjømat til en verdi av 94,5 mrd kroner, en økning på 3 prosent fra 2016.  Dette tilsvarte 

2,6 millioner tonn sjømat, som er en økning på 7 prosent fra 2016. Denne sjømaten ble 

eksportert til 140 markeder over hele verden. Til sammen utgjør dette 36 millioner måltider 

norsk sjømat, hver eneste dag, hele året. 

Havbruk utgjør 72 prosent av disse eksportverdiene, men bare 38 prosent av volumet (Norges 

sjømatråd). Videreforedlingsgraden i Norge er langt større innen fiskeri enn for havbruk. 83 

prosent av all laks eksporteres som ubearbeidet hel fisk. 50 prosent av torsken som 

eksporteres er ubearbeidet.  

Figuren under viser utviklingen innen eksportverdien av norsk sjømat fordelt på fiskeri og 

havbruk (kilde: Norges sjømatråd).  
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Figuren under viser utviklingen i eksportkvantum av norsk sjømat fordelt på havbruk og 

fiskeri (kilde: Norges sjømatråd). 

 

 

Det er forventet vekst i sjømatnæringa. Potensialet for økt produksjon i Norge er stor. Dette 

gjelder også for produktutvikling og økt bruk av biprodukter. Det foregår en rivende utvikling 

innen produksjonsteknologien tilknytta næringa. På bakgrunn av dette er det et stort fremtidig 

behov for arbeidskraft tilknyttet sjømatnæringa i Norge. Både når det gjelder direkte 

arbeidsplasser i næringa, men også når det gjelder tilknyttede næringer. Kompetansebehovet 

innen næringa er også økende. Sintef-rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav i 

2050» peker på den norske sjømatnæringa som Norges tredje sterkeste næringsklynge etter 

olje- og gassnæringa og den maritime næringa. Norge har en befolkning med et svært høgt 

utdanningsnivå, men ifølge rapporten har sjømatnæringa en lavere andel folk med høgere 

utdanning enn i befolkningen ellers. Det har imidlertid vært en positiv utvikling i søkning til 

utdanning innen marine næringer i videregående skoler og til høgere utdanning de siste årene. 

Skjervøy er i 2016 Nord-Norges største havbrukskommune. I tillegg er Skjervøy fiskerihavn 

og i fylkesplan for Troms (2014-2025) utpekt til maritimt senter. 

Med bakgrunn i dette er det viktig å øke kunnskapen hos unge i Nord-Troms, hos potensielle 

leverandører og befolkningen generelt, om sjømatnæringa, både med tanke på fremtidig 

rekruttering og for å forstå sjømatnæringens betydning globalt, nasjonalt og lokalt. Å 

arrangere sjømatseminar i Nord-Troms er et viktig tiltak for også å bygge nettverk mellom 

elever, lærere og næringsliv. Dette kobles også til regionens satsing på entreprenørskap.  

Det er ønskelig å arrangere et slikt seminar annet hvert år på Skjervøy. Dette vil bidra til å 

synliggjøre Troms som sjømatfylke, jf. fylkeskommunens Havbruksstrategi. 
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3 Formål og strategi 
Formålet med arrangementet er å sette fokus på rekruttering og næringsutvikling. 

I dette inngår det å øke rekrutteringen til de blå næringene på yrkesfags- og høgere nivå. Samt 

øke kunnskapen om sjømatnæringa blant unge og det øvrige næringslivet i Nord-Troms. I 

tillegg handler det om å involvere aktuelle innledere utfra de mulighetene/ utfordringene 

Nord-Troms har innen sjømatnæringa. Sjømatseminaret skal ha fokus på fremtidige behov for 

arbeidskraft og leverandørutvikling. 

Sjømatrådet gjorde en større studie i Norge i 2017, denne viser at nordmenn tror på økning i 

produksjonen av sjømat i Norge. Men undersøkelsen viser også at nordmenn flest har svært 

lav kunnskap om næringen, og at altfor få ønsker å jobbe i næringen. Økt kunnskap er 

nøkkelen fremover. Målet for arrangementet er at flere skal tilegne seg kunnskap om 

sjømatnæringa og de fantastiske karrieremulighetene som finnes i en av de mest 

høgteknologiske og internasjonale næringene i Norge. På bakgrunn av dette vil vi invitere til 

et bredt til seminar.  

Det skal utarbeides en mediestrategi for arrangementet. Dette for å oppnå den profileringen 

som er ønskelig. 

 

4 Organisering 
Prosjektperiode:  Januar 2018 – oktober 2018 

Arrangementsdato: 11. og 12. september 2018 

Prosjekteier:   Skjervøy kommune 

Styringsgruppe:  Ørjan Albrigtsen (ordfører - leder), Jan-Tore Eriksen (NTVGS), Arne 

Samuelsen (NTVGS/ Blått kompetansesenter), Håvard Høgstad (Arnøy 

Laks), Ulla Laberg (Oppvekstnettverket i Nord-Troms), Jan-Børre 

Johansen (Lerøy Aurora), Silja Karlsen (Skjervøy kommune) 

Prosjektleder:  Silja Karlsen, Skjervøy kommune 

  

4.1 Samarbeidspartnere 

Nord-Troms videregående skole, kommunene i Nord-Troms, grunnskolene i Nord-Troms, 

opplæringskontoret for fiskerifag, Halti næringshage, sjømatnæringen i Nord-Troms, andre. 
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5 Rekruttering 
 

5.1 Mål 

Målet er å øke rekrutteringa til de blå næringene på yrkesfags- og høgere nivå. Samt øke 

kunnskapen om sjømatnæringa blant unge. 

5.2 Målgruppen 

Elever og lærere fra 10.klasse, VG1 stud.spes., VG1 naturbruk, VG2 akvakultur og fiske og 

fangst, elektro og TIP fra Nord-Troms. I tillegg vil styringsgruppa se på muligheten for å 

involvere grunnskoleelever fra Tromsø. 

Hensikten er å gi elevene et innblikk i sjømatnæringa og hvilke muligheter som finnes for 

dem i arbeidsmarkedet. I tillegg til en felles informasjonsbolk, planlegges det at elevene skal 

på bedriftsbesøk på prosessanlegget til Lerøy Aurora og til ulike båter som ligger ved kai i 

Skjervøy havn (fiskebåter, service- og arbeidsbåter tilknytta havbruksnæringa). Elevene fra 

grunnskolen skal på skolebesøk til den videregående skolen på Skjervøy. Her vil de bli gitt 

informasjon om naturbruksfagene ved skolen gjennom ulike aktiviteter. 

 

Elevene får innblikk i den videregående skolens aktiviteter innen naturbruk på  

Sjømatseminaret i 2016 (foto: Mari S. Waagbø) 

 

Parallelt med programmet for elevene på grunnskolen vil elevene på videregående nivå 

(elever innen studiespesialisering og yrkesfag) følge et litt annet opplegg. Alle disse elevene 

skal også delta på bedriftsbesøk. Mens elevene på studiespesialisering og akvakultur får 

informasjon om muligheter for å ta høgere utdanning tilknytta sjømatnæringa, vil elevene på 

elektro og teknisk industriell produksjon besøke de tekniske avdelingene på bedriftene som er 

involvert (Lerøys prosessanlegg, fiske-, arbeids- og servicebåtene).  

Tidligere år har også Nord-Norsk Vitensenter deltatt med realfagsfokus for elevene. Dette 

eller tilsvarende arrangement vil også inngå i planene for seminaret til høsten. 

Arrangøren vil se på muligheten for at elevene bidrar til å profilere arrangementet gjennom 

egen fotokonkurranse. Hensikten er å få fram ungdoms oppfatning av sjømatnæringa og den 
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videregående skolen og kommunen kan etablere en bildebank som vil kunne brukes i 

rekrutteringsarbeidet. 

 

 

Elevene får blant annet smake på kråkeboller og tang tilberedt av den videregående skolen  

på sjømatseminaret 2016 (foto: Annbjørg Reiersen) 

 

Det har tidligere år vært stor interesse for å delta på sjømatseminaret fra grunnskolenes side, 

derfor har det vært mange grunnskoleelever som har deltatt. Dette har gitt arrangøren 

utfordringer i forhold til logistikk. Det må jobbes særskilt med logistikken for elevene som 

deltar på dette arrangementet. 

I tillegg er arrangementet så omfattende at det er behov for å leie inn kompetanse på 

gjennomføring. 
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6 Næring 
 

Gjennom Nordområdesatsingen og Sjømatmeldingen har det fremkommet betydelige 

muligheter for næringslivet i nord innen leverandørutvikling tilknyttet sjømatnæringen. I 

Nord-Troms finnes det vilje og evne til å være leverandører av varer og tjenester. Likevel er 

det nødvendig å sette fokus på leverandørutvikling for større deler av næringslivet i Nord-

Troms. 

Dette er en del av arenabyggingen i Nord-Troms som er løftet fram politisk og fra 

næringslivet i regionen. Næringsseminaret er delt i flere seksjoner; leverandørutvikling, 

informasjonstur med innleid båt og seminardel. 

6.1 Mål 

Få oversikt over globale, nasjonale og regionale utviklingsmuligheter. Fremtidig behov for 

varer, tjenester og kompetanse i Nord-Troms. Utfordre nasjonale og regionale myndigheter i 

forhold til problemstillinger knyttet til næringa i regionen.  

 

6.2 Målgruppen 

Næringslivet i Nord-Troms, nasjonale, regionale og lokale politikere, offentlig forvaltning, 

skoleledelse, lærere og elever i grunnskolen og på videregående skoler, rågivere i skolene. 

 

6.3 Leverandørutvikling 

Det er igangsatt et eget leverandørutviklingsprosjekt havbruk for Troms i regi av Senja og 

Halti Næringshage. Prosjektet er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms 

fylkeskommune. Prosjektperioden er 2016-2018 med planer om videreføring. Målsettingen til 

prosjektet er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/ regionalt fra havbrusknæringen 

gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører. Denne satsingen kobles tett på 

seminaret. Det legges opp til møte i satsingen på Skjervøy i forbindelse med sjømatseminaret 

og det vil eksempelvis bli organisert speeddating der aktuelle bedrifter tilbyr møter med 

lokale aktører. 

 

 

6.4 Informasjonstur  

Kommunen skal sammen med næringslivet leie inn passasjerbåt med plass til i underkant av 

50 inviterte gjester. Hensikten er å vise inviterte gjester havbruksnæringa og samtidig benytte 

anledningen til å la lokale fiskere presentere sine utfordringer ovenfor nasjonale, regionale og 

lokale myndigheter. Tidligere har det vært lagt opp turer til Lerøy Auroras visningsanlegg på 

Kågen. Turen har vært lagt opp i forkant av lunsjen og seminardelen. 
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Fisker Tom Vegar Kiil innleder om utfordringene han opplever i forhold til forvaltningen  

på sjømatseminaret i 2016 (foto: Nærings- og fiskeridepartementet) 

 

6.5 Seminardel 

Det legges opp til egen seminardel der målet er å øke kunnskapen til deltakerne om til 

mulighetene for leverandørutvikling.  

Seminarprogrammet skal være variert og samtidig bidra til å sette dagsaktuelle tema på 

agendaen. Hovedfokus skal være på næringsutvikling. Det er aktuelt å invitere følgende 

aktører som foredragsholdere; næringsliv, forskningsmiljø/ universitet og forvaltning. 

 

6.6 Forventede effekter av næringsdelen 

- Økt kunnskap til deltakerne om hvordan leverandørindustrien bør jobbe og hva som 

kreves.  

- Økt kunnskap til deltakerne om hva som er fremtidige muligheteter for 

leverandørutviking.  

- Flere kommuner øker sin kompetanse om utviklingen av sjømatnæringen i nord. 

- Utdanningsinstitusjonene øker sin kunnskap om behovet for fremtidig arbeidskraft/ 

behovet for kursing og annen kompetanseheving 

- Nettverksbygging mellom sjømatnæringen, bedriftene, kommunene, 

utdanningsinstitusjonene i regionen, politisk ledelse i Fiskeridepartementet, regionale 

politikere. 
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7 Sjømat-maten 
Styringsgruppen ønsker å ha økt fokus på sjømaten som produseres i Nord-Troms. Tall fra 

Sjømatrådet viser at nordmenn spiser mindre fisk. En av årsakene som Sjømatrådet peker på 

er at de unge «ikke har fisk på hjernen» slik som flere av de eldre generasjoner har. At en 

gjennomsnittlig 8.klassing spiser mer gotteri enn fisk, og tre ganger mer rødt kjøtt enn fisk er 

en utfordrende trend. Likevel er ikke situasjonen så ille som tallene tilsier. Sammenlignet med 

andre land er nordmenn en av verdens største konsumenter av sjømat.  

På seminaret ønsker vi å servere sjømat av god kvalitet til skoleelever og andre deltakere. 

Fokus skal være sjømat fra Nord-Troms tilberedt av de ypperste kokker i landsdelen. I tillegg 

til selve serveringer ønsker styringsgruppen at innleid kokk skal bidra i seminardelen ved å 

fortelle om råvarenes kvalitet og betydningen av disse i markedet. Dette skal delvis 

finansieres av andre. 

 

8 Kritiske faktorer 
- Finansiering av seminaret 

- Deltakelse fra skolene og næringslivet i regionen 

- Sjømatnæringens involvering og interesse for seminaret 

- Logistikken knyttet til elevgruppene 

- God nok informasjon i forkant til skolene som skal delta på arrangementet 

 

 

 

 

Elever på den videregående skolen er enige med fiskeriministeren av de blå fagene er  

framtida (foto: Skjervøy kommune) 
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9 Økonomisk grunnlag 
På bakgrunn av punktene over søker vi nå om finansiering for å gjennomføre sjømatseminar i 

Nord-Troms 2018. Sjøarealene er verdifulle og rent hav er et av de sterkeste naturgitte 

konkurransefortrinnene disse kommunene har i fremtidig næringsutvikling. Tradisjonelle 

fiskerier og havbruksnæringa danner grunnlaget for næringsutviklinga. 
 

9.1 Budsjett og finansieringsplan 

For å gjennomføre seminaret er det behov for eksterne midler. Det er satt opp følgende 

budsjett og finansieringsplan for arrangementet. 

Sjømatseminaret på Skjervøy 2018 
  
Budsjett  
Utgifter Kr. 

Prosjektarbeid       350 000  

Invitasjoner          5 000  

Annonsering         40 000  

Leie telt inkl. bord og benker, oppsett og nedrigging         30 000  

Transport elever         60 000  

Transport offentlig forvaltning, næringsliv - innleid båt         50 000  

Profil arrangement, korte filmsnutter seminarprogram         80 000  

Møterom (hotell) og frukt/kaffe/ te         12 000  

Leie Kulturhus          5 000  

Innledere (honorar, reise)         40 000  

Konfransier (honorar, reise)         10 000  

Gaver           5 000  

Lunsj næringsseminar         35 000  

Lunsj elever         32 000  

Materiell         10 000  

Adm.kostn          2 000  

Regnskap          3 000  

Uforutsette utgifter (5%)         35 000  

Totale utgifter       804 000  

  

  

  
Finansieringsplan  
Inntekter   Kr.  

Tilskudd Blåfondet       250 000  

Tilskudd Opplæringskontoret for fisk         20 000  

Annen finansiering*       304 000  

Egeninnsats styringsgruppen (timepris kr. 600)       230 000  

Sum Inntekter        804 000  

*sjømatbedriftene (og tilknyttede bedrifter) i Nord-Troms, bank, kommuner, andre organisasjoner 
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9.2 Milepælsplan  

Det er satt opp en milepælsplan for pilotprosjektet. Denne er veiledende og vil kunne endres 

ved behov. 

 

Aktivitet Jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 

Etablere prosjektledelse             

Søke finansiering             

Avklare samarbeidspartnere             

Etablere program             

Avklare deltakelse Tromsøskoler             

Invitere skoleklasser             

Påmelding skoleklasser             

Planlegge leverandørutvikling             

Utarbeide markedsstrategi             

Markedsføre seminaret             

Utarbeide profileringsmateriell             

Invitasjoner næringsliv             

Planlegge logistikk rekruttering             

Planlegge logistikk næringsdel             

Gjennomføring             

Rapportering             
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