
 
Møteinnkalling 

 
 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 26.06.2019 
Tidspunkt: 09:15 

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

Arkivsaknr: 2019/30 -65 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 23.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Næringsutvalg 26.06.2019 

 

Søknad om etablererstøtte - Tamara Matbutikk ENK 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 Pristilbud forretningsplan 
3 tamara matbutikk bekreftelse 
 

Rådmannens innstilling 
1. Tamara Matbutikk v/ Rabiha Allababidi innvilges et tilskudd på 25 % av medgåtte 

kostnader i henhold til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske 
medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 8.000,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
Tamara Matbutikk v/ Rabiha Allababidi søker om tilskudd på kr. 28.375,- fra næringsfondet til 
forretningsutvikling. Virksomheten skal tilby diverse utenlandske matvarer og produkter til det 
stadig voksende innvandrermiljøet på Skjervøy. Hovedfokuset skal være på salg av tradisjonelle 
matvarer fra Midt-Østen. Butikken skal etableres i Skjervøy sentrum. Søker opplyser at butikken 
antas å ha stort potensiale da det per dags dato ikke finnes tilsvarende butikk mellom Tromsø og 
Alta. 
Virksomheten skal startes opp av Rabiha Allababidi som er tidligere flyktning fra Syria. I 
forhold til bedriftsutvikling har Allababidi diverse utfordringer tilknyttet språk og tildels 
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manglende kompetanse rundt norske regler for forretningsdrift. Hun har likevel en sterk 
motivasjon for å realisere en slik etablering. 
I en oppstartsfase er det derfor nødvendig å tilknytte seg kompetanse rundt forretningsdrift og 
regnskap, samt få hjelp til å utvikle en forretningsplan. Dette tenkes gjort i en samhandling 
mellom Halti næringshage og regnskapskontoret Skarven regnskap. 
I søknaden fremgår det at prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 56.750,-. Herunder årlig 
avgift jf. målbedriftsavtale med Halti næringshage, utarbeidelse av forretningsplan og beregnet 
merarbeid utover ordinær regnskapsføring fra regnskapsfører. Det sistnevnte med bakgrunn i at 
språket kan være en barriere og at det beregnet utvidet tid til opplæring innenfor 
forretningsutvikling og drift. 
Dette skal finansieres med kr. kr. 25.000,- i eget arbeid, kr. 3.375 i egenkapital og det søkes om 
støtte på kr. 28.375,- fra næringsfondet i Skjervøy kommune. 
Næringshagen gir rabatterte tjenester til søkeren gjennom SIVAs Næringshageprogram. 

Vurdering 
Tiltaket som her søkes om støtte til, dreier seg om forretningsutvikling av konseptet 
internasjonal matbutikk for enkeltpersonsforetaket Tamara Matbutikk.  
Butikken skal drives av Rabiha Allababidi. Hun har lite erfaring fra butikkdrift i Norge, men har 
tilegnet seg noe erfaring gjennom jobb i en måned i en internasjonal matbutikk i Tromsø den 
senere tid. 
I utgangspunktet er vurderingen at forretningsideen har potensiale. I dag handles internasjonale 
varer fra Tromsø eller Alta. Dette krever mye logistikk. I Skjervøy har andelen innvandrere økt 
de siste årene. Dette gjelder også for Nord-Troms.  
Vurderingen er at forretningsideen er bra, det er trolig et marked og da vil butikken kunne drives 
lønnsomt. Gjennom forretningsplanen vil man se nærmere på markedsgrunnlaget og potensialet 
for en slik etablering. Det er positivt at Allababidi ønsker å etablere sin egen arbeidsplass i 
Skjervøy. Søkeren vil trenge ekstra støtte og oppfølging spesielt i oppstartsfasen frem til 
driftsrutiner er på plass.  
 
I søknadsbehandlingen er eget arbeid ikke beregnet som en del av tilskuddsgrunnlaget. 
Rådmannen anser at egeninnsatsen i forhold til eget arbeid med forretningsplan ikke bør være en 
del av grunnlaget i forhold til tildelt økonomisk støtte fra næringsfondet. 
 
Sentrale prioriteringer for tilskudd fra næringsfondet er tiltak som styrker Skjervøy kommune 
som et sentralt handelssted.  
Rådmannen anbefaler at det innvilges tilskudd til utvikling av forretningsplan og ekstra 
oppfølging i forhold til den bedriftsøkonomiske delen av etableringen.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond
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Prosjektnavn
Søknad om etablererstøtte: Tamara Matbutikk ENK

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
TAMARA ALLABIBDI

Kontaktperson:
Rabiha Hashem Allababidi

Adresse:
Strandveien 74

Postnr.:
9180

Poststed:
SKJERVØY

Mobil:
99896519

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
tamara.matbutikk@gmail.com

Bankkonto:
xxxxxxxx

Organisasjonsnummer: 
922845328

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Virksomheten tenkes startet opp til å drive med salg av matvarer i Skjervøy sentrum, hvor hovedfokus skal ligge 

på salg av tradisjonelle matvarer fra midt-østen. Virksomheten antas å ha et stort potensiale, da det per dags dato 

ikke finnes tilsvarende butikker mellom Tromsø og Alta. Virksomheten skal startes opp av Rabiha Hashem 

Allababidi, tidligere flyktning, som har diverse utfordringer rundt språk og til dels manglende kompetanse rundt 

norske regler for forretningsdrift, men med en sterk indre motivasjon for å realisere en slik etablering. I en 

oppstartsfase er det derfor nødvendig å tilknytte seg kompetanse rundt forretningsdrift og regnskap, samt få hjelp

til å utvikle en forretningsplan. Denne søknaden er for å forsøke å delfinansiere kostnadene til dette.

OBS: Denne søknaden er utformet av Rune Steinsvik, Halti Næringshage AS på oppdrag fra 

Rabiha

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Tamara Matbutikk skal tilby diverse utenlandske matvarer og produkter, til det stadig voksende 
innvandrermiljøet på Skjervøy. Dette skal tilbys gjennom egen butikk i Skjervøy sentrum

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Enkeltpersonsforetak, etablerer er Rabiha Hashem Allababidi

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Ekstra oppfølging og assistanse regnskapsfører   20 000
02. Utarbeidelse av forretningsplan (HaltiNH)   11 750
03. Eget arbeid (50t á 500,-)   25 000

Sum kostnad 56 750

Finansieringsplan
Tittel SUM

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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01.Tilskudd fra næringsfondet   28 375
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   3 375
04.Eget arbeid   25 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 56 750

Tilskudd fra andre
Ingen andre søkt. Halti Næringshage AS gir rabatterte tjenester gjennom SIVAs Næringshageprogram. For mer 

informasjon om dette kontakt forretningsutvikler Halti Næringshage AS, Rune Steinsvik på 

rune.steinsvik@haltinh.no

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Se vedlagte pristilbud fra Skarven Regnskap og Halti Næringshage AS

Geografi
1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Pristilbud forretningsplan.pdf   119 980 18.06.2019
tamara matbutikk bekreftelse.pdf   467 112 18.06.2019

6



 

 

 

 
 
 

        Storslett, 18.6.2019 
 
 
 

Pristilbud på utarbeidelse av forretningsplan til foretaket TAMARA 
ALLABIBDI ENK 
 
 
 
Viser til tidligere samtaler og mailkorrespondanse angående opprettelse av foretak 
og utarbeidelse av forretningsplan, og kan gi følgende pristilbud gitt forutsetning om 
signert målbedriftsavtale mellom enkeltpersonsforetaket Tamara Allabibdi og Halti 
Næringshage AS. 
 
Gitt signert målbedriftsavtale kan vi via næringshageprogrammet rabattere vår 
timespris ned til 350 kr eks mva.  
 
Kostnader er listet eks mva 

 

• Årlig avgift målbedriftsavtale, inkludert 6 timer oppfølging uten ekstra kostnader): 3000,- eks mva  

• Utarbeidelse av forretningsplan (Anslått timesforbruk 25 timer á 350,-): 8750,- eks mva 

 

Totalkost for oppdraget vil dermed være 11 750,- eks mva. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Rune Steinsvik  

Forretningsutvikler, Halti Næringshage AS 
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