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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/218 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato:

22.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
38/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Referatsaker Næringsutvalget 3. oktober 2011
Rådmannens innstilling
Sakene er referert.

Saksopplysninger
1. Ishavsbanen vest, informasjonsfolder
2. Årsrapport 2010 NordNorsk Reiseliv AS
3. Skibotn høst/julemarked, epost fra Skibotnhallen, datert 29.08.11

Møtedato
03.10.2011

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/2074 -7

Arkiv:

242

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

21.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
03.10.2011

Søknad tilskudd fra næringsfondet til kjøp av melkekvote - Atle Aronsen

Rådmannens innstilling
Atle Aronsen sin søknad innvilges med kr. 72.000,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av
geitmelkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvota før det er gått 3
år fra tilsagnsdato

Saksopplysninger
Atle Aronsen søker om tilskudd til kjøp av geitmelkkvote. Han opplyser at han har kjøpt 20.708
liter fra Tore Karlsen til en sum av 207.080 kr..
Vurdering
I henhold til vedtektene for næringsfondet kan det innvilges inntil 35 % i tilskudd til
melkekvotekjøp.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/595 -10

Arkiv:
Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

19.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
03.10.2011

Lyngsfjord Geotur AS - søknad om tilskudd
Vedlegg:

Hoveddokument
Vedlegg

Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg er positiv til utviklingen i bedriften av Lyngsfjord Geotur AS.
Søknaden fra Lyngsfjord Geotur AS avslås med begrunnelse i at søker har fått innvilget tilskudd
til investeringer på denne etableringen tidligere.
Jf. vedtektene fra næringsfondet gis det ikke støtte til samme prosjektet to ganger. Søkeren kan
derimot komme med søknad på markedsføring til sin etablering av Lyngsfjord Geotur AS.

Saksopplysninger
Lyngsfjord Geotur AS ved Malvin Nygård søker om tilskudd til beplantning av
utbyggingsområdet, som har en kostnadsramme på kr. 282 790,- jf. tilbud fra Bruvold Planter,
Lyngen.
Lyngsfjord Geotur AS er kommet i gang med sin utvikling av området med utbygging av
sjøbuer for utleie på Nygård. Etablereren følger fremdriften jf. sin forretningsplan og viser til sin
opptrappingsplan for utviklingen av bedriften. Den fysiske delen av bedriften vil i byggetrinn 1
bestå av:
- 4 hus/hytter i to størrelser
- Oppstillingsplass for 10 campingvogner
- Småbåthavn for 20 båter
- 2 båter -19 fot m/motor
- Sløyeskur/servicebygg for sportsfiskere
Lyngsfjord Geotur AS har tidligere fått tilskudd fra næringsfondet til forprosjektet med kr
20 000,-. Det er gitt investeringsstøtte på kr 90 000,- i sak 50/09 til grunnarbeider og bygging av
anlegget, og i sak 13/10 ble det bevilget kr 83 500,- til kaianlegg som skal bygges i forbindelse
med båtutleie i bedriften.
Det søkes om maks tilskudd fra næringsfondet.

Vurdering
Storfjord kommune har over flere år hatt stor utvikling av turisme som også er en av
kommunens satsingsområder i jf. strategisk næringsplan.
Lyngsfjord Geotur AS er kommet i gang med utbygging av hyttene som skal bære prosjektet
videre og som vil gi flere tilbud til reiselivet med overnatting. Det har vært viktig og få til flere
overnattinger da dette pr i dag er manglende i reiselivet.
Storfjord kommune ser det som svært positivt at bedriften satser på kvalitet med beplantning og
ønsker å være attraktiv for reiselivet i regionen.
Lyngsfjord Geotur AS oppfordres som ny oppstartet å søke kommunen om tilskudd til
markedsføring av sin bedrift.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/2469 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

19.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
03.10.2011

Søknad fra Folkets Hus Otertun om oppgradering av ventilasjonsanlegg
Vedlegg: Søknad
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Folkets Hus Otertun om oppgradering
av ventilasjonsanlegget.
1. Jf. de regionale vedtektene punkt. 14 investeringsstøtte, innvilges tilskudd på kr. 60 000,- til
oppgradering av ventilasjonsanlegget Folkets Hus Otertun.
2. Det stilles krav til dokumentasjon på innvilget tilskudd på kr 350 162,- Tilsagn har en
varighet på 12 måneder fra tilsagnsdato. Om tilsagnet ikke blir anmodet utbetalt av søker i
perioden tilfaller tilskuddet næringsfondet.

Saksopplysninger
Folkets Hus Otertun søker om tilskudd på kr. 100 000,- til oppgradering av varme- og
ventilasjonsanlegget på Otertun. Folkets Hus Otertun brukes som utleiebygg for
kulturarrangement, møter og kurs.
Det er sterkt ønskelig å få oppgradert ventilasjonsanlegget som gir betydelig bedre kvalitet på
arrangementene som avholdes på huset.
Folkets Hus Otertun har fått inn to tilbud fra tilbydere som kan levere anlegget.
Finansieringsplan:
Utgifter:
Tilbud

NOK

Skibotn Blikkenslagerverksted
Troms Kraft
Totalt

255 172,94 990,350 162,-

Finansiering:
Tilbud

NOK

Tilsagn om STUI midler
Tilskudd fra Storfjord kommune
Egenandel
Totalt

199 000,100 000,51 162,350 162,-

Vurdering
Storfjord kommune er bruker av bygget i form av kursing og andre møter, og er positiv til
oppgraderingen av ventilasjonsanlegget. Det vil gi bedre kvalitet på møter og kurs som avholdes
på huset. Folkets Hus Otertun brukes i mange sammenheng også av næringslivet eksempelvis
med kurs etc.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/3095 -4

Arkiv:
Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

11.08.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/11
42/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
19.08.2011
03.10.2011

Søknad om tilskudd - Vestersiadagan 2011
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 19.08.2011

Behandling:
Forslag fra Næringsutvalget:
Saken utsettes.
Behandles i følge ordinær søknadsfrist 01.09.11 dvs. neste møte i Næringsutvalget.
Regnskap 2010 ettersendes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Behandles i følge ordinær søknadsfrist 01.09.11 dvs. neste møte i Næringsutvalget.
Regnskap 2010 ettersendes.

Vedlegg: Søknad
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg er positivt til søknaden fra Vestre Storfjord Lysløypelag om søknad om
tilskudd til Vestersiadagan 2011
1. Jf. de regionale vedtektene under punkt 14., innvilges kr. 5 000,- til Vestersiadagan 2011.
Det må dokumenteres utgifter på kr 134 000,- som er gått med under Vestersiadagan 2011.
2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot
dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer.
3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides. Før utbetaling kreves skatteattest.

Saksopplysninger
Vestersiadagan er etter hvert blitt et årlig arrangement som er arrangert 3 år på rad på Elvevoll.
Vestersiadagan har siden starten hatt som mål å skape aktivitet i bygda for å få utflyttede
Storfjordringer til å komme hjem for å skape stolthet til egen hjemplass. Vestersiadagan har hatt
en samisk profil med mål om å samles med stolthet omkring den sjøsamiske arven i dette
omradet.
Vestersiadagan vil bli arrangert torsdag 25. til lørdag 27.august 2011 og vil inneholder:
Fjelltur, familiekonkurransen "Hjerter i elva", fjordfiskekonkurranse, konserter og plattdans,
grilling og loddsalg.
“De 3 årene festivalen har vært arrangert har det gitt godt oppmøte blant folk i alle aldre. I
2011 ønsker Vestersiadagan å ha et enda større samisk /kvensk fokus i konsertprogrammet Det
er en økende interesse og stolthet blant unge i kommunen omkring den sjøsamiske kulturen,
særlig i denne delen av kommunen hvor man igjen har tatt i bruk kofter og luhkaer og
gjennomført språk-, kofte- og duodjikurs.”
Arrangøren har booket band som Intrigue og Violet Road samt lokalt band fra Hatteng Back in
Business.
Konserten på Vestersiadagan har kostnadsramme på kr 127.000,- Det søkes Storfjord kommune
om tilskudd Storfjord kommune på kr.10 000,- til markedsføring og annonser for arrangementet.
Arrangør av Vestersiadagan 2011 er Vestre Storfjord Lysløypelag.
Budsjett med utgifter og inntekter:
Utgifter
NOK
Artisthonorar
67.000,Lyd/lys/scene
35.000,Markedsføring
12.000,Reisekostnader artister
20.000,Totalt
134.000,Inntekter
Egenandel Vestre-Storfjord lysløypelag
Støtte til samiske artister, Sametinget
Storfjord kommune
Billettsalg annet
Totalt

NOK
30 000,30 000,10 000,64 000,134 000,-

Vurdering
Storfjord kommune har tidligere gitt støtte gjennom prosjektet “det gode liv på Vestersia” til
arrangementet Vestersiadagan. Festivalen har vist seg og være et veldig positivt arrangement og
som utvides med flere påmeldte til årets hjemkomstdager. Storfjord kommune er positiv til
søknaden og iveren fra personene som jobber med dette videre. Det innvilges kr 5 000,- til årets
arrangement.
Denne søknaden er kommet inn til kommunen utenom vanlige søknadsfrist. Søknaden blir
likevel tatt opp i næringsutvalgsmøte den 19.8.2011 med begrunnelse i at det er tillyst
ekstraordinært næringsutvalgsmøte for arbeid med strategisk næringsplan. I eventuelle senere
søknader til næringsutvalget vil søkeren måtte forholde seg til de ordinære søknadsfristene som
er annonser på kommunens nettsider.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/5343 -5

Arkiv:

991662766

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

19.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
43/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
03.10.2011

Søknad om tilskudd - Prosjekt Nordlysnatt
Vedlegg: Hovedsøknad, prosjektskisse
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Lyngsfjord Adventure AS om
oppbyggelse av” prosjektet Nordlysnatt”
1. Jf. vedtektene i det regionale fondet punkt 14. nettverk/samarbeidstiltak innvilges kr.
110 000,- til Lyngsfjord Adventure AS og oppbyggelse av prosjektet Nordlysnatt. Det stilles
krav til dokumenterte utgifter på kr 580 000,- i forhold til prosjektet Nordlysnatt.
2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra
tilsagnsdato. Det stilles krav til skatteattest.

Saksopplysninger
Lyngsfjord Adventure AS (L A) søker Storfjord kommune tilskudd på kr. 145 000,- oppbygging
av prosjektet Nordlysnatt.
L A ønsker å bygge opp ennå et nytt tilbud i sin portefølje for å kunne gi” en ny og bedre
dimensjon ved overnatting i villmarken, og gjøre eksisterende og nye pakketeringer med
betydelig forhøyet kvalitet”.
Jf. deres prosjektrapport opplyser de at:
Sitat …“i det siste har opplevelsesturismen i Nord-Norge i stor grad blitt dreid over til og med
økt fokus på nordlyset. Etter et meget populært tv-program med den kjente britiske skuespilleren
Lumbley i 2010, har trafikken til Tromsø, Alta og regionene rundt økt betydelig. Store aktører
som Hurtigruten og Visit Tromsø legger stor vekt på nordlyset i sin markedsføring, og L A har
et godt og tett samarbeid med disse”…
Dette prosjektet skal ha egen ansatt i L A som vil guide og ivareta gjestene. De vil være
disponibel for bevertning og informasjon.
Etableringen av selve området som skal brukes vil enten lokaliseres i Signaldalen, Kitdalen eller
Tamokdalen avhengig av totalheten i tjenesten og opplevelsespakkene som utvikles høsten
2011.

Prosjektet Nordlysnatt skal være sluttført innen 01.01.12, hvor L A er eier av prosjektet.

Finansieringsplan:
4.1 Kostnader
Oppgave
Innledende prosesser
Fase 1
Planlegging, prosjektstyring
Fase 2
Fase 3

Bygge og produktutvikling
Bygningsmateriell
KS, markedsføring

4.2 Finansiering
Aktør
Storfjord kommune
Egeninnsats: arbeidstimer
Egenkapital, lønnsarbeid
Sum

Kost
145 000
203 400
232 000
580 400

Detaljer
Arbeidstimer
Lønnskost, arbeidstimer

Kostnad
70 000
50 000

Arbeidstimer, lønn
Materiell
Visningstur, guiding m.m.
Totalt

170 000
140 000
150 000
580 000

% fordeling
25%
35%
40%
100,0

Det søkes tilskudd på kr. 145 000,- fra Storfjord kommune ut fra et totalbudsjett på NOK
580 400.
Vurdering
Lyngsfjord Adventure AS har hatt en eventyrlig utvikling av sitt produkt som reiselivsaktør i
regionen. Det har hatt stor betydning at flere små bedrifter slo seg sammen og utvikler dette
selskapet så bra i regionen. Storfjord kommune oppfordrer også andre til å ha dialog i
oppbyggelse av reiselivet i og stiller seg positivt til søknaden i forhold til “Nordlysturisme”.
Reiselivet er ennå i startfasen for vår region og det ligger store potensielle muligheter for å
kunne utvikle det videre i samarbeid med våre lokale bedrifter inne reiselivet.
Det er laget en ny reiselivsplan for Lyngenområdet som vil kunne være en nøkkel videre for
suksess. En annen nøkkel er også å heie på hverandre når noen opplever suksess som ikke har
kommet av seg selv, men med masse arbeid.
Bedrifter som samarbeider om prosjektet med: Snøskuterutleie Tor Vidar Nystad, Utleie av
Rein- sleder Roar Nyheim, Guiding Morten Pedersen, Båtservice/utleie Inge Koht, Utleie av
hundesleder Tom-Frode Johnsen og Tomas Lambella, Matservice Lars Ingvald Larsen mfl.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/3651 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

14.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
03.10.2011

Søknad om støtte til kompetanseheving / utdanning
Vedlegg: Søknad
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune stiller seg positiv til søknaden om kompetanseheving fra Odd Geir Fagerli.
1. Jf. vedtektene fra regionalt fond punkt E. opplæring, innvilges kr. 13 000,- til utgifter som
beskrevet i finansieringsplan for kompetansehevingen.
2. Det stille krav til søker i form av dokumenterte utgifter på kr. 62 940,- samt bevitnelse av
eksamen i forbindelse med beskrevet NKI- kurs.

Saksopplysninger
Odd Geir Fagerli søker Storfjord kommune om tilskudd på kr 18 882,- til
utdanning/kompetanseheving gjennom NKI – kurs som beskrevet i søknad.
“NKI-kurset gir kunnskap innen tegneteknikk, mekanikk, AutoCAD, byggetegning, byggeteknikk,
materiallære bygg og bruk av DAK program. Kurset også gir yrkeskompetanse som teknisk
tegner – bygg. Beregnet studietid er 1 år, med 39 innsendinger og 4 eksamener”
Odd Geir Fagerli har i dag et enkeltmannsforetak og driver hovedsakelig med planting av juletre
for framtidig salg.
Hans primærjobb gir muligheter til å kunne drive med andre ting på fritiden, og han ønsker
derfor å ta utdanning innen teknisk tegning for eventuelt oppstart av eget kontor med et slikt
tilbud til innbyggerne
Det er i dag ikke mange som har denne kompetansen i kommunen og han ser et marked for
oppdrag innen tegning og planlegging i regionen.

Finansieringsplan:
Kostnader:
NOK
53 740,4 200,5 000,-

Modul 1+3 39 innsendinger
4 stk. Eksamen
Programvare Tegneprogram
Totalt

62 940,-

Finansiering:
NOK
18 882,9 441,34 617,-

Støtte Storfjord kommune 30%
Støtte Industri Energi
15%
Egenkapital
Totalt

62 940,-

Storfjord kommune har også tidligere støttet andre bedrifter i kommunen med
kompetanseheving i form av kurs/skole
Vurdering
Storfjord kommune er positiv til at innbyggerne tar kompetansehevingen som vil være viktig for
utviklingen av kommunen. Det er ikke mange bedrifter i kommunen i dag som driver med
prosjektering av bygg og anlegg. I fremtiden ligger et stort potensiale for oppstart av
konsulenttjenester innen næringen i kommunen.
Storfjord kommune er positiv til søknaden fra Odd Geir Fagerli om kompetanseheving.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/3778 -1

Arkiv:

283

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

21.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
45/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
03.10.2011

Arbeidslivsdagen på UiT - 2011
Vedlegg: mail og aktivitetsoversikt
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til arrangementet “Arbeidslivsdagen i Tromsø 2011”
1. Jf. de regionale vedtektene i punkt 14. nettverk/samarbeidstiltak innvilges et tilskudd med
inntil kr. 5 000,- til deltakelse fra Storfjord kommune. Det stilles krav til bevilgningen i form
av rapportering til næringsutvalget fra arrangementet.
2. Storfjord kommune deltar på Arbeidslivsdagene i Tromsø for årene 2012 – 2016. I denne
perioden bevilges det årlig med inntil kr. 5 000,- fra regionalt fond til arrangementet
“Arbeidslivsdagen i Tromsø” før en evaluering av videre deltakelse i arrangementet.

Saksopplysninger
Storfjord kommune deltok sammen med næringslivet (reiseliv) i 2010 på arrangementet med
stor suksess. Det var mange som besøkte vår stand og vi fikk markedsført kommunen godt.
Næringssjefen deltok på fjorårets arrangement kvelden i forveien hvor man servere pizza gratis
for å treffe ungdommene i en mer uformell setting. Nord Troms kommunene fikk fort inntrykk
av at arrangementet må fortsette i fremtiden med begrunnelse i mer bekjentskap av kommunene
de hører til og “hva nord troms driver med” innen næring og annen utvikling. Studentene fikk
også mer kontakt med hverandre når de oppdaget at kjentfolk fra deres hjemkommune var
tilstede.
Storfjord kommune har også tidligere deltatt på arrangementet i 2009. Det er tidligere laget
brosjyrer og en roll-up til bruken. Fra næringslivet har tidligere Lyngsfjord Adventure deltatt
innen reiseliv.
Fra de tidligere år har dette arrangementet hatt utgifter på mellom kr. 3 000,- og 5 000,- i form
av standleie på UIT og diverse andre kostnader som fordeles Nord Troms kommunene seg i
mellom.
Programmet for Arbeidslivsdagen 2011 ved UiT
Arbeidslivsdagen 2011 foregår som tidligere i kjelleren av Teorifagbygget (hus 1) sentralt på
universitetsområde.

Programmet består av 3 hoveddeler: stands, bedriftspresentasjoner og foredrag:
• Stands fra
kl. 10.00-14.00
• Bedriftspresentasjoner fra kl. 11.00-14.00
• Foredrag fra
kl. 14.00-16.00

Vurdering
Arrangementet “Arbeidslivsdagen i Tromsø” med besøk av studenter på UiT, har gjort at
studenter på UiT får god opplysning om hva som rører seg av utviklingen utenfor Tromsø by.
Om Nord Troms og andre kommuner skal klare og rekrutter mer fagfolk til områdene må vi ut
og reklamere for hva det jobbes med av næringsutvikling i vår region. Det har også vært veldig
positivt at Nord Troms kommunene samarbeider om arrangementet og står i lag på samme stand
med like T – skjorter.

