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Sakstittel
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Arkivsaksnr

PS 1/12

Referatsaker 12. mars 2012

2012/1192

PS 2/12

Søknad tilskudd fra næringsfondet - Landbruk
Nord for 2012

2009/9817

PS 3/12

Søknad tilskudd næringsfondet kjøp av
melkekvote - Sten Nystad

2009/2075

PS 4/12

Søknad tilskudd næringsfondet til kursavgift Sten Nystad

2009/2075

PS 5/12

Søknad tilskudd næringsfondet til
kompetansehevende utdanning - Benedicte
Varvik

2011/4627

PS 6/12

Søknad tilskudd næringsfondet til kjøp av
melkekvote - Jonny Pedersen

2011/628

PS 7/12

Søknad tilskudd næringsfondet til nydyrking Leif Bjørnar Seppola

2011/628

PS 8/12

Søknad tilskudd næringsfondet - Skibotn
saubeitelag

2012/466

PS 9/12

Søknad tilskudd næringfondet til bruk til M/K
Sofie - E. Hemmingsen

2012/466

PS 10/12

Klage på avslag søknad tilskudd næringsfondet til
vedmaskin - Reidar Nilsen

2011/2470

PS 11/12

Søknad tilskudd næringsfondet til kompetansehe Ina Heiskel

2012/466

PS 12/12

Søknad tilskudd til markedsføring og utbedring
av trasé for Lavkarittet - Skibotn idrettslag

2012/466

PS 13/12

Søknad tilskudd til NNM bane- og feltskyting Storfjord skytterlag

2009/6366

PS 14/12

Søknad tilskudd til prosjekt utvikling
kompetanse, nettverk og interesse for bioenergi

2012/466

PS 15/12

Tilskudd fra regionalt næringsfond til strategisk
næringsplan for Tromsø-regionen

2009/7237

PS 16/12

Klage på avslag SMILl/NMSK-midler - Odd Geir
Fagerli

2009/9706

PS 17/12

Kommunal egenandel til tiltak – prosjekt
omdømmebygging i Nord-Troms

2010/4163

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/1192 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Veronica Davo Larsen
Dato:

02.03.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Referatsaker næringsutvalget 12.03.2012
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert

Saksopplysninger
1. Årsrapport 2011 Halti Næringshage AS

Møtedato
12.03.2012

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/9817 -17

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd fra næringsfondet - Landbruk Nord for 2012

Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med tilskudd fra næringsfondet med kr. 10.000,- til Landbruk Nord.

Saksopplysninger
Landbruk Nord søker om støtte for 2012. De har de siste årene mottatt 15.000 kr årlig, men for
2011 ble det redusert til 10.000 kr pga. redusert medlemstall fra Storfjord. De har 13
medlemmer fra Storfjord.
Vurdering

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/2075 -9

Arkiv:

242

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

25.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet kjøp av melkekvote - Sten Nystad
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad
2 Brev fra SLF
Rådmannens innstilling
Sten Nystad innvilges tilskudd fra næringsfondet med kr. 1.200,- til dokumentert kjøp av
melkekvote. Dersom kvota selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Saksopplysninger
Sten Nystad er innvilget kjøp av geitmelkekvote fra Statens landbruksforvaltning til en samlet
nettokostnad på kr. 3.374,50. Han søker om tilskudd til kjøpet.
Vurdering
I henhold til næringsfondets vedtekter kan det gis inntil 35 % tilskudd til kjøp av melkekvote.

Storfjord Kommune
Primærnæringsfondet
9046 Oteren

Sten Nystad
Signaldal
9046 Oteren

Signaldalen 21.11.2011

Søknadom tilskuddtil kjøp av melkekvote.

Viser til vedlegg fra Statens Landbruksforvaltning.
Søker om tilskudd til melkekvote for min driftsforetak. Det er viktig at min produksjon av
geitmelk gies tilskudd til kjøp av melkekvote.
Viser også til tidligere tildelinger, samt tildeling av tilskudd til kjøp av melkekvote.

Det søkes om makimalt tilskudd på av totalsummen fra primærnæringsfondet
storijord.

Med hilsen
Sten Nystad

i

Statens landbruksforvaltning
Norwestan Agricutturai Authority

STEN-EGIL NYSTAD
SIGNALDALEN
9046 OTEREN

Postadresse: Postboks 8140 Dep.
NO-oo33 Oslo, Norway
Besøksadresse: Startingsgt.

28

Telefon: +47 24 2.32.0oo
Telefaks: +47 24 13 2.005
E-post: postrnottak@slf.dep.no
Vår dato:
Vår referanse:

27.10.2011
200810958-8

Deres dato:
Deres referanse:

Int ernett: www.slf.dep.no

Foretaksregisteret:
Bankkonto:

NO 981 544 315
7694 05 02280

1939-52/4/0

Vedlegg:
Kopi til:

Kjøp av kvote - geit
Vi viser til Deres melding om ønsket kvotekjøp 2011 for geit. Vilkår for kjøp av
melkekvote og bestemmelsene om beregning av pris går fram av forskrift om
kvoteordningen for melk av 07.01.2003 nr. 14, senest endret som følge av
j ordbruksoppgjøret 2011.
Innmeldt kvotekjøp er kontrollert iht. forskriftens §18 Særlige bestemmelser om kjøp av
kvote fra staten.
Deres melding om kjøp av melkekvote godkjennes.
Kvotekjøpet er beregnet iht. § 19. Andelen hver enkelt kjøper får tildelt, avhenger av
forholdet mellom tilbud og etterspørsel innenfor hver omsetningsregion.
Ønsket kvotekjøp (ev. justert i henhold til regelverkets begrensninger) er 1 500 liter.
Eiendommen 1939-52/4/0 ligger i TROMS.
Beregningene viser at det i Deres omsetningsregion innvilges, i tillegg til 800 liter,
15,34% av ønsket kvotekjø over 8001iter.
907 liter å kr 3,50
3 174,50 kr
Innvilcretkvotek'ø
200,00 kr
Geb r
843,62 kr
Merverdiav.ift (25%)
4 218,12 kr
Sum å betale

Faktura følger vedlagt. Betalingsfrist 15.12.2011. Påminnelse om betaling vil ikke bli
utsendt. Dersom kvotekjøpet blir betalt innen betalingsfristen vil kvoten bli tilgjengelig
fra neste kvoteår. Kvoten vil bli bekreftet i ordinært kvotebrev for 2012. Hvis ikke
betalingsfristen overholdes, vil retten til å kjøpe den tildelte mengden falle bort.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/2075 -8

Arkiv:

242

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

25.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet til kursavgift - Sten Nystad
Henvisning til lovverk: Vedtekter for næringsfondet
Vedlegg
1 Søknad
Rådmannens innstilling
Sten Nystad innvilges tilskudd fra næringsfondet til kurs om hygienisk slakting og
kjøtthåndtering. Tilskuddet er 30 % av dokumenterte kostnader, men maksimalt kr. 1.000,-.
Tilskuddet kan ikke anmodes utbetalt før det er dokumentert at kurset er gjennomført.
Tilskuddet må anmodes utbetalt innen 12 måneder fra innvilgingsdato.

Saksopplysninger
Sten Nystad søker om tilskudd til kurs om sikrere og mer hygienisk slakting og kjøtthåndtering.
Kurset koster kr. 1.800,-.
I søknaden påpeker han følgende fordeler med et slikt kurs:





Sertifisering av kjøtt til salg til hotell og butikker
Godkjenning som feltkontrollør
Kan selge sertifisert og godkjent kjøtt fra egen gård
Kan godkjenne hjorteviltkjøtt for salg bl.a. elg som må avlives ved påkjørsel

Vurdering
I henhold til vedtektene for næringsfondet anses søknaden tilskuddsberettiget, men med
maksimalt 30 % av kostnadene, jf. fondsvedtektenes punkt E.

BS
Storfjord Kommune
Primærnæringsfondet
9046 Oteren

Sten Nystad
Signaldal
9046 Oteren

Signaldalen 23.11.2011

Søknad om tilskudd til kursavgift.

Søker om tilskudd til kurs om sikrere og mer hygienisk slakting og kjøtthåndtering.
Kurset vil gi meg en sertifisering av kjøtt til salg til hoteller restauranter og enkeltbutikker.
Jeg vil bli en godkjent feltkontrollør i storfiord.
Som gårdbruker vil ha stor nytte med et slikt kurs fordi jeg kan selge sertifisert og godkjent
kjøtt fra egen gård. Bruket vil derfor få flere "ben" å stå på.
Det kan også nevnes at jeg kan godkjenne hjorteviltkjøtt for salg, noe som blir mer populært i
fremfiden.
Da jeg også har godkjent ettersøkshund, vil jeg for fremtiden ha nytte for et slikt kurs i
kommunale ettersøksringen, og vil derfor kunne bidra med å godkjenne skadede elg som kan
brukes på institusjoner i storfiord, eller selges slik at pengene går til viltfondet i storfiord
kommune.
Et kurs koster 1800.-

Det søkes om tilskuddpå 1800. til kursavgiftfra primærnæringsfondeti storfjord.
-

Med sen
Ste ystad
Al

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/4627 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

29.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet til kompetansehevende utdanning - Benedicte
Varvik
Vedlegg
1 Søknad
2 Sak 44/11
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås. Søknaden anses ikke å være innenfor rammen for vedtektene for
næringsfondet.

Saksopplysninger
Benedicte Varvik søker om støtte til kompetansehevende utdanning. Søknaden gjelder for
hennes 3-årige utdanning ved BI i Oslo. Kostnadsoverslaget er 180.000 kr og det søkes om
tilskudd på kr. 154.000,-. Det vises til sak 44/11 hvor det ble gitt 30 % i tilskudd til
kompetanseoppbygging.
Vurdering
Rådmannen anser at søknaden omfatter et utdanningsløp som retter seg mot å bli kvalifisert på
arbeidsmarkedet. Kompetanseoppbygging i næringsfondssammenheng er i første rekke tenkt i
sammenheng hvor det er behov/ønskelig med kompetanse for å styrke den eksisterende
næringsvirksomheten eller kunne gi flere bein å stå på. En anser at søknaden faller utenfor en
slik ramme.

U0
Benedicte Varvik
øvre Markedsplass 10
9143 Skibotn

17.10.2011

Storfjord Kommune
Næringsutvalget
9046 Oteren

SØKNADOM STØTTETIL KOMPETANSEHEVENDEUTDANNING.
Jeg har med interesse registrert at kommunen støtter opp om innbyggere som
tar kompetansehevende utdanning. Jeg synes det er meget prisverdig at
kommunen støtter opp om oss som tar en utdanning som kommunen nå eller
på sikt kan nytte godt av ved fremtidig næringsetablering.
Jeg begynte på BI i Oslo høsten 2010 hvor jeg tar en treårig utdanning innen
markedsføring. Utdannelsen avsluttes med en bachelor innen faget
markedsføring.
Vi må selv betale for utdannelsen. Årlig studieavgift er kr 52 000,-.
Utgifter til bøker og annet er ca kr 8000.00.
Årlige kostnader er kr 60000.- for en slik utdanning.
Jeg søker derfor om samme uttelling som gitt av dere i sak 44/11, som var 30%
av kostnadene.
Jeg har videre registrert at kommunen i framtiden ønsker å bruke mer midler
på markedsføring av kommunen for på denne måten å kunne skaffe flere
arbeidsplasser. Dette tror jeg er en riktig vei å gå.
På sikt ønsker jeg å komme hjem og bruke utdannelsen min i den kommune
som jeg er vokst opp i. Dette kan skje på mange forskjellige måter, hvordan har
jeg ikke tatt stilling til ennå.
KOSTNADSOVERSLAG
Skolepenger 52000 + 3 år
Bøker med mer 8000 + 3år
Totalt

kr 156 000.kr 24 000.kr 180 000.-

FINANSIERING
Storfjord kommune 30%
Egne midler- lån
Tota It

kr 54 000.kr 126 000.kr 180 000.-

I og med at jeg ikke var klar over denne støtten som kommunen kunne gi,
kommer ikke søknaden fra meg før nå. Kostnadene er som dere ser satt opp for
alle tre årene. Jeg håper at dere kan ta denne opp i deres første møte i
næringsutvalget.
I sakens anledning viser jeg til behandling av sak 44/11.

Håper på en positiv og rask behandling av min søknad.

Vennlig hilsen

Benedicte Varvik

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/3651 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

14.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato

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:

2011/628 -9

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet til kjøp av melkekvote - Jonny Pedersen

Vedlegg
1 Søknad
2 Vedlegg til søknad
Rådmannens innstilling
Jonny Pedersen sin søknad innvilges med kr. 56.000,- 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
Jonny Pedersen søker om tilskudd til kjøp av melkekvote. Han har inngått avtale med Kirsten
Lockert om privat kjøp av geitmelkekvote tilknyttet gnr. 54 bnr. 33. Kvotekjøpet gjelder for
21.082 liter til avtalt kjøpesum kr. 160.000,-.
Vurdering
I henhold til vedtektene for næringsfondet kan det innvilges inntil 35 % i tilskudd til
melkekvotekjøp.

Jonny Pedersen
Solvoll
9046 OTEREN

17.01.2012

Storfjord kommune
9046 OTEREN

SØKNAD TILSKUDD FRA NIERINGSFONDET
MELKEKVOTE

KJØP AV

Jeg har inngått avtale med Kirsten Loekert for kjøp av hennes melkekvote på 54/33. Kvoten
er på 21.082 liter geitmelk. Avtalt kjøpesum er kr. 160.000,-. Jeg ettersender kjøpeavtalen.
Vedlagt følger brev fra Statenslandbruksforvaltning.

IVIedhilsen

Jonny Pedersen

Statens landbruksforvaltning
NorivegianAgricultural Authority

JONNY EIVIND PEDERSEN
OTEREN
9046 OTEREN

Postadresse: Postboks 8140 Dep.
NO-0033 Oslo, Norway
Besoksadresse: Stortlngsgt. 28
Telefon: +47 24 13 10 00
Telefaks: +47 24 13 1005
E-post: postrnottak@slf.dep.no

Vår dato:
Vår referanse:

23.08.2011
200810997-8/457

internett: www.slf.dep.no
Foretaksregisteret: NO 981 544 315

Deres dato:
Deres referanse:

Bankkonto:

7694 05 02280

1939-56/6/0

Vedlegg:
Kopi til:

Privat kjøp av kvote 2011
Vi viser til innmelding om salg av kvote fra KIRSTEN JOSEFINE LOCKERT, gardsnr.

54 bruksnr. 33 i STORFJORD kommune. Salget er nå godkjent.
Vi har registrert at De har kjøpt 21 082 liter av KIRSTEN JOSEFINE LOCKERT.
Deres private kvotekjøp vil bli tillagt kvoten for 2012, jfr. forskrift om kvoteordningen
for melk.
Det gjøres oppmerksom på at eventuelt kjøpt kvote over kvotetak ikke vil kunne
disponeres.
Dette til orientering.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Nils-Einar Eliassen
seksjonssjef

Inger Anne Ringereide
seniorrådgiver

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/628 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet til nydyrking - Leif Bjørnar Seppola
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1
Søknad
2
Vedlegg til søknaden

Rådmannens innstilling
Leif Bjørnar Seppola innvilges tilskudd fra næringsfondet til nydyrking av inntil 100 dekar med
en sats på 700 kr per dekar – maksimalt kr. 70.000,-.
Tilskuddet kan ikke utbetales før feltet er oppmålt og godkjent av Storfjord kommune. Frist for
anmoding om utbetaling av tilskuddet settes til 1. oktober 2013.

Saksopplysninger
Leif Bjørnar Seppola søker om tilskudd til nydyrking av inntil 100 dekar i Skibotndalen. Per i
dag har han 140 vinterfora sau. Han er avhengig av å kjøpe rundballer fordi han har for lite
areal. Til søknaden er det vedlagt kostnadsoverslag fra Landbruk Nord på gjødsel og såvarer for
nydyrkinga samt kart.
Vurdering
Det er tidligere gitt tilskudd for oppdyrking av 50 dekar, jf. sak 12/11. Nå er det ytterligere 100
dekar som skal dyrkes opp. Det er satt opp rovviltgjerde rundt hele området slik at han kan
benytte dette til tidlig nedsanking av sauene som et tiltak mot rovdyrtap.
I følge vedtektene for næringsfondet kan det gis inntil 1.000 kr per dekar for nydyrking.

-

Leif Bjørnar Seppola,
Gammelveien,
9143 Skibotn

03.01.2012

Næringsutvalget

i Storfjord,

V/ Birger Storaas
9046 Oteren

S KNAD OM TILSKUDD TIL NYDYRKING

Jeg søker med dette om tilskudd til nydyrking av inntil 100 dekar i Skibotndalen.

Viser til at man kan

få inntil 1000 kroner i støtte per dekar. .
Jeg startet et gårdsbruk i 2010. Per i dag har jeg 140 vinterfora
jeg kjøpt rundballer.
del ugressiforet
seg omtrent

sau. I tillegg tii egen innhøsting har

70 fra Balsfjord og 35 fra Lyngen. De fra Lyngen er høstet i Storfjord. Det er en

fra Balsfjord. Man plages der med en del store vekster som formerer

slik Tromsøpalmen

gjorde i sin tid. Dette kommer også hit når rundballer

seg og sprer
skal hentes

langseisfra.
Jeg dyrket i 2011 50 mål som skal såes til til våren. Landbruk Nord har utarbeidet
hva det koster i såvarer, kalk og gjødsel og få 150 mål om til jordbruksareal.

et kostnadsoverslag

Vedlagt.

Kartet vedlagt viser området som skal dyrkes. Skogen er for det meste hugd ned allerede.

Med vennlig hilsen

N

r>"%tt-cr

Leif Bjørnar Seppola
Vedlegg
Kostnadsoverslag
Kart

i
mandag, 24. januar 2011

Landbruk Nord
PB 113
9059 STORSTEINNES

Leif Bjørnar Seppola
Gammelveien
9143 Skibotn

KOSTNAD VEDR. KALKING, SÅVARER OG GJØDSLING I SKIBOTNDALEN
149 DAA NYDYRKING

Såvarer
4 kg raigras/daa a kr 30,-/kg = kr 120/daa

Kalk
600 kg grovdolomitt/daa a kr 450/tonn =kr 270/daa
G'ødsel
55 kg fullgj 22-3-12 a kr 169/daa

Såvarer totalt 149 daa: 4 kg x kr 120,-/daa x 149 daa = kr 17 880,Kalk totalt 149 daa:

600 kg x kr 270/daa x 149 daa = kr 40 230,-

G.ødsel totalt 149 daa: 55 kg x kr 169/daa x 149 daa

= kr 25 181,-

SUM

kr 83 291,-

Priser grovdolomitt kalk i bulk er levert Skibotndalen. (Pris innhentetfra Felleskjøpet
Bergneset).
Såvarepriser: Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2010, NILF
Mineralgjødselpriser: Skijieplan 2011
Alle priser eks moms.

Med hilsen

John Grønås
Rådgiver

Landbruk Nord BA er bondens egen organisasjon, med et bredt og samordnet
tjeneste- og veiledningstilbud innen landbruk. Formidling og lønning av
arbeidskraft og rådgiving innen grovffir, grønnsaker, bær og potet er bare
noen av tilbudene. Se www.landbruknord.no for mer informasjon!

Landbruk
Nord

Veitedning

- Velferd

- Vekst
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -15

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

01.03.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
8/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet - Skibotn saubeitelag

Vedlegg
1 Søknad
Rådmannens innstilling
Skibotn saubeitelag innvilges kr. 10.000,- i tilskudd fra næringsfondet for beitesesongen 2012.

Saksopplysninger
Skibotn saubeitelag søker om driftsstøtte til laget for 2012 som går til gjeting. I henhold til
vedtak i sak 53/96 har de fått innvilget slik støtte hvert år md kr. 10.000,-

Side 1 av 1

Post Stortjord
Fra:

Birger Storaas

Sendt:

28. februar 2012 10:58

Til:

Post Storfjord

Emne:

VS: Søknad om tilskudd Skibotn saubeitelag.

-U

Vedlegg: søknad st. kommune beitel.docx
Hei, denne er eksportert til sak 2012/466 i ephorte, men et eller annet feil har skjedd, kfr. med Klara.
Journalføres på nytt.

Fra: Leif Bjørnar Seppola [mailto:lbseppola@hotmail.com]
Sendt: 27. februar 2012 21:41
Til: Birger Storaas
Emne: Søknad om tilskudd Skibotn saubeitelag.

Sender søknad som avtalt.
Mvh Leif Bjørnar

28.02.2012

SkibotnSaubeitelag, Kontonummer:4785.07.06529.
V /Leif BjørnarSeppola,
Gammelveien,
9143 Skibotn

27.02.2012

Storfjord KommuneNæringsfondet
Søknad om 10 000,-1 støtte for beitesesongen 2012.
Vi søker med dette om støtte for inneværende år.. Kommunen har tidligere vedtatt å støtte
beitelaget med 10 000,- hvert år.

Beitesesongen2011.
Vi har bak ossen sesongmed stor aktivitet i vårt lille saubeitelag.Vi har vært representert
ved flere møter med andre lag og myndigheter.Ved møte i Balsfjordi februar holdt Jan Koht
et flott foredrag om virksomheteni laget vårt. Lageter blitt lagt merke til i fylket. Det var tv
dekningda vi slappsauene på beite i vår.
Investeringsprogram 2012.
1.Utbedringav samlegjerdet bak Atle sitt støkkev- Øverstevannet-Nordlysobs..
2.Mobile samlegjerderfor sau. Innkjøptil laget.
3.Brua til hytta. Reparasjon. Her mangler det en stolpe.Somsnø og is har brukket.
4.Reparasjonav bruer over bekker og våtområder. Det fins en del bruer. Noen gangerpaller over
bekker.
Med vennlighilsen
Leif BjørnarSeppola

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringfondet til bruk til M/K Sofie - E. Hemmingsen
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad
2 Vedlegg til søknad
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Erling Hemmingsen.
1. Jf .de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr. 47 000,- til kjøp av oppgitte
garnbruk.
2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak.
3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i
henhold til vedtak og retningslinjer.
4. Det kreves skatteattest og HMS plan m. m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.
5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnperioden utvides.
Selges garnbruket før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med
15 % for hvert år

Saksopplysninger
Erling Sigurd Hemmingsen søker om tilskudd til kjøp av garnutstyr til sin båt M/K Sofie. I
kjøpet inngår torskegarn, seigarn, kveitvad samt diverse tilbehør til garnbruket. Samlet
investering utgjør kr. 158.934,-.

Vurdering
I sak 5/11 fikk Erling Hemmingsen 80.000 kr i tilskudd til kjøp av båten. I henhold til
vedtektene til næringsfondet kan det gis inntil 30 % i tilskudd til garnbruket.
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PO Box 4404, Eidkjosen

9282 TROMSØ, NORWAY

www.nofi.no
Telephone:

4-47 77 69 80 00

Telefax:+47

77 69 80'01

e-mall:post(nofi.no
Enterprise

NO 986 374 317 MVA

ERL1NGHEMMINGSEN
NEDRE ÅSEN
9046 OTEREN

TILBUD
Produkt nr

Enhet

Benevnelse

Pris I nok eks mva

UNE SCAN L. 4,5- 45 sv 12nn 540m KVEITEVAD

stk

1214,-

712060

GARNBLÅSE A3 60"

stk

316,-

714035

ANKER 35 KGS M/RING

stk

1078,5,-

716180

FLØYT BPB 8000 OPPDR.CA. 8 KG

stk

105

716003

BØYESTANG GLASSFIBER3 M.28 MM

stk

195

716102

LODD 2,5 KGS FOR 28 MM M/RF.SKRU

stk

105

716294

BØYEFLAGG GUL M/REFLEX

stk

34

611112

SCANLINE/SILVER TAU 12 MM

349015

KRABBE TEINE LOFOTEN

stk

1790,-

torskegarn

stk

736,5,-

stk

705,-

5104554

3,72

montert

100 MM 5X3 55/40 GUL M/DJUPTRÅD
DANLINETAU M/BLY

8 MM

FLYTELINE FLEX DANLINE 6 - 15 MM 47 GR.
(TiHegg for løkker)
seigarn montert
66 MM 0,55-55/50

BLÅ

DANLINETAU M/BLY

8 MM

FLYTELINE FLEX DANUNE 6 - 15 MM 47 GR.
(Tillegg for løkker)

Alle priser er regnet med en nettopris

Vennlig Hiisen
Gunnar Kupen
NOF1TromsøAS

eks mva, levert tromsø

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/2470 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

01.03.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Klage på avslag søknad tilskudd næringsfondet til vedmaskin - Reidar Nilsen
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Klagen
Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Reidar Nilsen har påklaget gitt i sak 32/11 vedrørende tilskudd til vedmaskin.
Ytterligere saksopplysninger, vurdering og rådmannens innstilling vil bli lagt fram på møtet.
Vurdering

W
E--B4,

Skibotn 12.Jan.2012
Næringsutvalget

Reidar Nilsen

Klage på avslag
Saken gjelder avslag på Søknad om tilskudd til
Kjøp av vedmaskin, Saknr.32/11
Det vises til at avslag til sak 10/11 og sak 30/11
Der ble det klaget på vedtaket
Møtet i desember-11 ble begge sakene behandlet,
Sak 49/11 og 50/11
Disse fikk da innvilget sine søknader
Søker om å få innvilget min søknad da den er
identisk med de 2 søknadene-49,50/11
Er registrert som Enkeltmannsforetak i Altinn
Org.Nr. 997 191 005
NB. Fikk svar fra næringsfondet at det var slutt på
tilskudd til slike formål,derfor klagde jeg ikke.
Ser i etterkant at de andre som søkte,klagde og fikk
Tilskudd innvilget
Med hilsen

Reidar Nilsen

&tjen, 71)(i4AA-

.7--

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -11

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

29.02.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Søknad tilskudd næringsfondet til kompetanseheving - Ina Heiskel

Vedlegg
1 Søknad
2 Vedlegg til søknad
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås. Søknaden anses ikke å være innenfor rammen for vedtektene for
næringsfondet.

Saksopplysninger
Ina Heiskel og hennes samboer søker om tilskudd til kompetansehevende kurs innenfor geithold.
Hun er odelsjente på hjemgården som drives av hennes far, Asgeir Heiskel. Bruket er basert på
geithold. Hun oppgir i søknaden at de har til hensikt å involvere seg i større grad i gårdsdrifta.
De har meldt seg på studiet Geitehøgskolen som er 20 studiepoeng ved Høgskolen i NordTrøndelag. De henviser til næringsfondets vedtekter punkt F paragraf 2.
Kostnadsramma er 100.700 kr, og de søker 30 % tilskudd dvs. kr. 30.210,-.
Vurdering
Kompetanseoppbygging i næringsfondssammenheng er i første rekke tenkt i sammenheng hvor
det er behov/ønskelig med kompetanse for å styrke den eksisterende næringsvirksomheten eller
kunne gi flere bein å stå på. En anser at søknaden faller utenfor en slik ramme.

Page 1 of 2
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Post Storfjord
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Fra:

Birger Storaas

Sendt:

1. februar 2012 10:03

Til:

Post Storfjord

Emne:

VS: Søknad storfjord kommune, næringsfondet

Vedlegg: Faglig program Emne 2 -1.doc; Program emne 3 og 4.doc; Geithøgskolen Emne 1. Driftsledelse

og økonomi.pdf
Til journalføring.

Fra: Ina Marie Heiskel [mailto:ina.heiskel@gmail.corn]
Sendt: 1. februar 2012 09:55
Til: Birger Storaas
Emne: Søknad storfjord kommune, næringsfondet

Søknadom tilskuddtil kompetanseheving
; Jeg , Ina Heiskel, søker på vegne av meg og min samboer, Markus Belter, på midler til
kompetanseheving innen landbruk, og geitehold.
Vi søker i henhold til næringsutvalgets vedtekter, vedtak F, paragraf 2

Bakgrunnfor søknaden.
Jeg og Markus Belter bor sammen i Steindalen i Storfjord kommune, og jeg er odelsjente til
et geitebruk på Elvevoll.
For at vi skal kunne videreføre drifta en gang i fremtiden på en forsvarlig måte, søker vi nå
kunnskap om geitehold både i praksis hjemme i praksis, men også teori. I januar 2012 ble
vi derfor studenter ved Høgskolen i Nord Trønderlag, på studiet Geitehøgskolen, 20
studiepoeng.
Som vedleggene viser er studiet delt opp i 4 samlinger, på fire forskjellige plasser i landet.
Studiet er meget kostnadskrevende med reising midt i ukene, noe som gir oss begge
betydelig inntektstap.
I dag jobber jeg som lærervikar på Eidebakken Skole, kontaktlærer for 6. Klasse. Markus
har fast vikariat i ambulansetjenesten på Vollan. Vi bor sammen i Steindalen og ser for oss å
bo i Storfjord! Vi har lyst å involvere oss mer i drifta på Elvevoll, og Geitehøgskolen er en
måte å bli bedre kjent med både næringa, kunnskapen og bli kjent med andre som driver
med geit.

KOSTNADSOVERSLAG
Studieav *ft
Reisekosnader:
Reise 1, Steink.er
Reise 2, S
Reise 3, Sen'a

01.02.2012

18 000
Fl o to
Fl o buss
E en bil

4 000
4 000
700

Page 2 of 2

Reise 4, JølsterFl
OvernattinReise
Ta av arbeidsforreneste12

, leiebil
1,2,3,4
arb.da er
Markus 2500*12
Ina 1000* 12

SUM
30 % av sum

17 000
15 000
30 000
12 000
100 700,30 210

Vi søker dermedom maksbeløp,30 % av total kostnadsramme,kr.30 210,-

For yttligereinformasjonom studietkan du kontakteHanne Storteig,tlf: 90 11 37 67

Spørsmålom søknadenkan du ringe undertegnedepå mobil.

Håper på positivbehandlingav vår søknad.

Vennlighilsen
Ina Heiskel
997 49 375
MarkusBelter
95818180
Vedlagt finner du programfor alle 4 emnene, og linken nedenfor er til studiets hjemmeside ved
Eløgskoleni Nord Trønderlag

att ://www.hint.no/studietilbud/?S OBJECTID= eit

01.02.2012

GEITHØGSKOLEN,Modul 2. FYSIOLOGI,FCMING OG MELKEKVALITET
Tidspunkt: 17. —19. april 2012
Sted: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
SAMLING 2. Dag 1: 17. april 2012, kl 12.00-18.30, ved UMB, Ås
TidspunktTema

ArbeidsformHvem

12.00Velkommen.

Innledning
Presentasjon av deltakerne

12.15
12.30-14.00

Geitas fysiologi
Fordøyelseskanalens
funksjon

Foredrag

Knut Hove

Foredrag

Harald Volden &
Åshild T. Randby

Foredrag og
spørsmål

Harald Volden

Foredrag

Helga Kvamsås

anatomi og

Nedbrytning og opptak av
næringsstoffene i fordøyelseskanalen
Blod og immunsystem
Regulering av kroppstemperatur
14.00-14.30

Pause

14.30-16.00

F6rmiddelvurdering og næringsbehov
Fårfraksjonering
Fårets energi- og proteinverdi
Næringsbehov
Fåropptak

16.15-17.45

F6ropptak og vommiljø

17.45-18.00

Pause

18.00-18.30

Introduksjon av TINE's fôrplanleggingsverktøy
for geit

Grovfårkvalitet
Samspillet grovfår-kraftfår

SAMLING 2. Dag 2: 18. april 2012, kl 08.30-18.30, ved UMB, Ås
Tidspunkt

Tema

Arbeidsform

Hvem

08.30-10.30

Omsetning av næringsstoffene i kroppen
og melkeproduksjonsfysiologi
Næringsstoffenes omsetning
Jurets anatomi og laktasjonsfysiologi

Foredrag

Knut Hove

10.45-12.00

Fikingas betydning for mjølkas kjemiske
sammensetning

Foredrag

Margrete Eknæs

12.00-12.45

Lunsj
Foredrag

Margrete Eknæs

Ragnhild Aabøe

13.45-14.30

Fåring og mjølkekvalitet

med spesiell vekt på

frie fettsyrer
14.30-15.00

Pause

15.00-17.00

Melkas betydning for produktkvaliteten.
Demonstrasjon av ystbarhet

Foredrag og
demonstrasjon

17.30-18.30

Øvelse fôrplanlegging

Øvelse

19:00-

Felles middag og sosialt samvær

Inglingstad & Tove
Gulbrandsen
Devold
Helga Kvamsås &
Harald Volden

SAMLING 2. Dag 3: 19. april 2012, kl 08.30-15.00, ved UMB, Ås
Tidspunkt

Tema

Arbeidsform

Hvem

08.30-10.30

Gjennomgang øvingsoppgave

Øvelse

Helga Kvamsås &
Harald Volden

10.45-12.00

Fewingsstrategier igeitemjølkproduksjonen
f6ring i oppdrettet
-f6ring
i sinperioden

Foredrag

Helga Kvamsås/
Margrete Eknæs/
Harald Volden

12.00-12.45

Lunsj

12.45-14.00

Fesringsstrategier i geitemjølkproduksjonen
-f6ring
i oppdrettet
f6ring i sinperioden
f6ring i laktasjonsperioden

Foredrag

Helga Kvamsås/
Margrete Eknæs/
Harald Volden

14.15-15.00

Oppsummering og diskusjon

Diskusjon

Helga Kvamsås,
Margrete Eknæs,
Harald Volden og
Knut Hove

-f6ring

i laktasjonsperioden

Geitehøgskolen
Program for emne 3 og 4 er under utarbeiding, men her ser
du punktvis emner som vil berøres.
Emne 3. 18-20. september 2012 ved Senja videregående skole
Tema: HELSE OG MELKEKVALITET
Fagansvar : Liv Sølverød, TINE
Læringsutbytte:
ha forståelse for sammenhengen mellom dyrehelse og melkekvalitet
ha forståelse for sammenhengen mellom melkingsrutiner og melkekvalitet
kjenne de vanlige sjukdomssymptmene hos geit
ha forståelse for kontrolltiltak for smittsomme sykdommer på besetningsnivå
ha forståelse for hvordan produksjon, miljø og sykdom har betydning for dyrevelferd
Innhold:
dyrevelferd - rutiner for observasjon
sjukdomslære
vanlige sjukdommer hos geit
parasittkontroll
kjeing
smittevernrutiner i geiteflokker
smittevernrutiner mellom geiteflokker
kontroll med livdyrhandel
friskere Geiter - bekjempelse og kontroll av smittsomme sjukdommer hos norske
geiter
avisarbeid og helse
mjølking, mjølkingshygiene og mjølkekvalitet
sjukdom og mjølkekvalitet
jurhelsekontroll i mjølkegeitbesetninger

Emne 4. 9.-11. november 2012 —på Vestlandet
Tema: BYGNING OG DYREVELFERD
Fagansvar : Inge Lise Andersen, UMB
Læringsutbytte:
-

ha kjennskap om geitas adferd og miljøkrav
ha kunnskap om ulike typer bygninger ,teknisk utstyr og innredninger
ha kunnskap om hvordan fysisk miljø påvirker adferd og velferd hos geiter.

Innhold:
Adferd og velferd hos geiter

Dyretetthet og gruppestOrrelse
Hvordan planlegge fremtidas driftsbygninger? Ombygging eller nybygg?
Enklere driftsbrygninger for framtida. Isolert eller uisolerte bygg?
Ulike typer innredning og fOringssystem

SAMARBEIDSPARTNERE
For å sikre en best mulig kvalitet på opplæringen har vi inkludert organisasjoner og fagmiljøet
i landbruket. Skole, geitefaglig miljø, produsenter, mottaksbedrift, veiledningstjeneste og
forvaltning er representert og består av følgende aktører:
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Troms Sau og Geit og NSG
Senja videregående skole
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Kompetansesenter geit

TINE rådgivning
Fylkesmannen i Troms
Geit i Vekst
BSF Natur og Næring
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Geitehøgskolen
Emne1. Driftsledelseog økonomi
Dato 3. 4. og 5. januar 2012, ved Høgskolen i Nord Trøndelag
SAMLING 1. Dag 1: 3. jan, kl 12.00-18.00,

ved HiNT, Steinkjer

Tidspunkt

Tema

12.00

Velkommen. Bakgrunn for Geitehøgskolen.
Presentasjon av deltakerne

Arbeidsform

Hvem
Rolf Wensbakk,
HiNT

12.15
12.45

Bruk av Fronter
Studieteknikk

13.30

Pause /kaffe

13.45

Grunnleggende økonomiske begreper

14.45

Skatteregnskap, driftsregnskap
Hvorfor driftsregnskap?

16.00-16.30

Pause / noe å bite

16.30-18.00

Regnskapet som ledelsesverktøy.
Leasing eller lån?
Serielån/Annuitetslån?
Avskrivning
Pensjonsgivende inntekt
Rettigheter sykepenger

Foredrag

Sonja Ekker,
HiNT

Foredrag og
spørsmål

Gunnar Nossum,
Trøndelag FoU
Gunnar Nossum

Einar Sørmo
Sparebank 1 SMN
Regnskap A/S

SAMLING 1. Dag 2: 4. jan, kl 08.30 -17.30, ved H1NT, Steinkjer
Tidspunkt

Tema

Arbeidsform

Ansvar

08.30

TINE geitekontroll og Effektivitetskontroll

Foredrag og

Knut Hovet
TINE Nord

Økonomisk Rådgivning TINE (ØRT) på geit

Øving
Foredrag

10.00
12.00

Knut Hovet

lunsj

12.45

Driftsplanlegging

14.15

Pause /kaffe

14.30

Bygdeutviklingsmidlene og investeringer 1

Knut Hovet

Foredrag

Morten Overrein
Råde,
Innovasjon
Norge.

Øvelse

Rolf Wensbakk

husdyrproduksjon. Hvilke prosjekter lykkes,
og hvor ligger flaskehalsene for sunn
økonomisk drift?
1530 -16.00

Pause m/noe å bite 1

16.00 -17.30

Ledelse

SAMLING 1. Dag 3: 5. jan, kl 08.30-12.00,

ved HINT, Steinkjer

Tidspunkt

Tema

Arbeldsform

Hvem

08.30

Hvor god er din likviditet? Likviditetsbudsjett

Foredrag

Gunnar
Nossum

Foredrag
m/spørsmål

I HMS

Foredrag
m/spørsmål

Berit Verstad
HiNT

10.00

Pause /kaffe

10.15

Grunnleggende innføring i HMS.
Utfordringer/dilemma for geiteprodusenten
Informasjon om aktuelle rådgivningstjenester

11.00

Pause

11.15

Ledelse: Nettveket rundt deg, støttespillere og
fagfolk i div. instanser.

12.15-12.30

Avslutning og orientering

Ta gjerne med eget regnskap, resultater fra TINE Effektivitetsanalyse,

11.10.2011, Rolf Wensbakk, Sonja Ekker og Hege Overrein, HiNT

Rolf Wensbakk
eller ØRT om du har.
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Søknad tilskudd til markedsføring og utbedring av trasé for Lavkarittet Skibotn idrettslag

Vedlegg
1 Søknad
Rådmannens innstilling
Rådmannen delegeres å fatte vedtak til søknaden straks fordelingen av regionale
næringsfondsmidler er klar fra fylkeskommunens side. Det bør innvilges med omsøkte tilskudd
– samlet kr. 100.000,-.

Saksopplysninger
Skibotn idrettslag søker om økonomisk bistand til markedsføring av Lavkarittet med tilskudd på
75.000 kr. Det søkes også tilskudd på 25.000 kr til utbedring av løypetraséen. God
markedsføring av rittet anses som en nøkkelfaktor for å lykkes å bygge det opp for å få bygget
Storfjord opp til en sykkeldestinasjon.
Det er viktig også å ruste opp deler av traséen pga. sikkerhetsmessige årsaker.
Vurdering
Dette arrangementet har et meget god markedsverdi for Storfjord kommune. Det blir gjort en
god del arbeid rundt infrastruktur som kan brukes i flere sammenhenger. Løypetraseen kan også
være et alternativ for scootertraseen ned Skibotndalen på vintertid. Lavkarittet har allerede gjort
seg bemerket på Nordkalotten som flere ønsker deltakelse i.
Storfjord kommune har gjennom strategiske næringsplan ønsket en utvikling av reiseliv, noe
Lavkarittet gir gjennom sin organisasjon og oppbyggelse som foregår fra år til år. I tillegg er

arrangementet god inntekt for næringslivet i kommunen. Det må anses at arrangementet også
har en regional effekt.
Det var søkt og innvilget tilskudd med 100.000 kr til Lavkarittet i 2011.
Rådmannen vil derfor foreslå at tilskudd bevilges fra regionalt næringsfond. Problemet er at
fylkeskommunen ennå ikke har foretatt fordeling av disse midlene til kommunene. Dermed vet
vi ennå ikke hvor mye midler Storfjord har til disposisjon for 2012. Storfjord fikk 500.000 kr til
regionalt næringsfond for 2011. Rådmannen vil derfor foreslå at dette løses ved at
næringsutvalget delegerer til rådmannen å innvilge tilskuddet når fylkeskommunen har fordelt
midlene.

Skibotn Idrettslag
Lavkarittet
9143 Skibotn
Skibotn15.2.2012

Storflord kommune
Næringsutvalget
9046 Oteren

Søknadom støtte til markedsføringav Lavkarittet.
Vi søker med dette om økonomisk bistand fra kommunens midler til næringstiltak.
Støtten er beregnet på bruk i vår satsning på å utvikle rittet i kvalitet og omfang. I forutsetter
at rittet er tilstrekkelig kjent gjennom tidligere kontakter og mediedekning. Men vi stiller
selvfølgelig opp med informasjon om forhold som ønskes belyst.
Vi fikk tildelt kr 100-,000,- fra næringsfondet i fjor, disse midlene fordelte seg på kr 75.000,til markedsføring og kr 25.000,- til utbedring av trase. Ved hjelp av den økte markedsføringen
fikk vi økt deltakelsen på rittet med ca 50 %. Mesteparten av midlene ble brukt til annonsere i
dagspressen i Nord-Norge og sentralt i Sykkelmagasinet. Vi har også deltatt på sykkelmesser
og sportsarrangement i Troms fylke. Vi deltok også på næringslivsdagene for Nord-Norge.
Dette vil vi fortsette med i år og i tillegg vil det komme en egen Lavkaavis som bilag i
Nordlys i løpet av våren. Denne avisen blir også distribuert til alle landets MX-sport butikker.
Traseen opp Kitdalen ble flyttet fra Midterdalen til Norddalen og der brukte vi mesteparten av
midlene på utbedring av veien. Det ble leid inn gravemaskin til dette formålet. Noen midler
bie også brukt på ny trase fra Lullesletta til Olderbakken. Det er også lagt ned et stort antall
dugnadstimer på dette arbeidet.
Behovet for ytterligere opprusting av traseen er påkrevet. På flere steder må traseen utbedres
på grunn av sikkerhetsmessige grunner. Siden Lavkarittet har vokst mye i antall deltagere, og
vi håper på fortsatt økning, så oppstår farlige situasjoner oftere. Da er en god trase viktig for å
redusere farene.
Vi søkte i fjor om kr 200.000,- fra DnBs gavefond til utbedring av traseen, men vi fikk ikke
innvilget noe fra dem.
Markedsføring vil være en nøkkelfaktor til fortsatt økning av antall deltagere og for å bygge
opp Lavkarittet til å bli en viktig faktor til den lokale satsningen på reiseliv som næring. Dette
vil også være med på bygge opp Storfl ord kommune som en viktig sykkeldestinasjon i NordNorge. Vi satser på at Lavkatraseen skal være merket slik at alle som ønsker det kan benytte
ses av den i sommerha1våret,

Andre i Storflord vil også nyte godt av vår markedsføring, etter hvert tror vi hele servicenæringen vil merke ringvirkningene. Vi har økt samarbeidet med Storfjord idrettslag og også
med Skibotn Motorsportklubb. Dette er med på å bedre økonomien til flere lag i kommunen.
Med den økningen vi satser på vil behovet for frivillige funksjonærer på rittdagen være på ca
100 personer. Dette medfører at vi må kjøpe mer tjenestene fra andre lag og foreninger i
kommunen. Vi ønsker spesielt å ha kommunen med fordi vi vet dette styrker oppslutningen om
Lavkarittet lokalt, vi mener at Lavkarittet er noe positivt som skal forbindes med Storfjord.
I år som i fior vil vi i samarbeid med vår generalsponsor få opp nasjonale toppsyklister og vi
fortsetter med satsningen på rekruttering av syklister fra Sverige og Finland. I tillegg til dette
vil vi også satse på å raflere bedriftslag og ikke minst vanlige mosjonistsyklister.
I planene for i år ligger det også inne at vi skal arrangere et barneritt for de fra 0-9 år.
Nordlysrittet som ble arranger i flor vil bytte navn til Lavka30, dette er et tilbud til barn 10-15
år og trimerne som fmner Lavkarittet for krevende.
På bakgrunn av dette søker Lavkarittet om følgende støtte fra Næringsfondet:
Støtte markedsføring
Støtte til utbedring av løypetrase

Med hilsen
Ct4A/)C:1‘
Hans-Erik Steinnes
Rittleder Lavkarittet

kr 75.000,kr 25.000,-
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Søknad tilskudd til NNM bane- og feltskyting - Storfjord skytterlag

Vedlegg
1 Søknad
Rådmannens innstilling
Rådmannen delegeres å fatte vedtak til søknaden straks fordelingen av regionale
næringsfondsmidler er klar fra fylkeskommunens side. Det bør innvilges med kr. 75.000,- i
tilskudd.

Saksopplysninger
Storfjord skytterlag søker tilskudd til nordnorsk mesterskap i felt- og baneskyting som
arrangeres i juni 2012 på Brenna skytesenter. Arrangementet skjer i samarbeid med Lakselvdal
skytterlag. Det søkes om bidrag til markedsføring, forberedelser og tilrettelegging.
Vurdering
Storfjord skytterlag arrangerte NNM også i 2009. Det ble da gitt 75.000 kr fra regionalt
næringsfond. Det må anses at arrangementet har en regional effekt.
Rådmannen vil derfor foreslå at tilskudd bevilges fra regionalt næringsfond. Problemet er at
fylkeskommunen ennå ikke har foretatt fordeling av disse midlene til kommunene. Dermed vet
vi ennå ikke hvor mye midler Storfjord har til disposisjon for 2012. Storfjord fikk 500.000 kr til
regionalt næringsfond for 2011. Rådmannen vil derfor foreslå at dette løses ved at
næringsutvalget delegerer til rådmannen å innvilge tilskuddet når fylkeskommunen har fordelt
midlene.

•
111

Storfjord
skytterlag
9046 Oteren
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Til Storf jord kommune
SØKNAD OM ARRANGEMENTSTØTTE FRA NÆRINGSFONDET
Storfjord skytterlag er igjen tildelt arrangementet av Nord-norsk mesterskap i bane- og
feltskyting. I tilknytning til feltskytingen arrangeres det også NNM i skogsløp.Arrangementet vil
foregå på Brenna skytesenter i tiden 27. - 30. juni 2012 og avvikles denne gang med hjelp fra
Lakselvdalskytterlag.
I den forbindelse, søker vi om arrangementstøtte fra nceringsfondet i Storfjord kommune.Det
søkes om bidrag til markedsføring, forberedelser og tilrettelegging av årets stevne.
All skyting, inkludert felthurtig, stang- og feltskyting, skjer i ncerområdet til Brennaskytesenter
og på elektroniske skiver. Det betyr at vi opparbeider nye felthold for bruk av elektronikk. Nytt
av året satser vi på at det ogsåarrangeres finaler i felthurtig- og stangskyting, noe som har vist
seg å ha stor publikumstekkepå landsskytterstevnet.
Det er et stort løft arrangementsmessig,og krever mye innvesteringer, forberedelser og innsats
i forkant. Det investeres også i telt, rammer og elektronisk utstyr i tillegg til utallige timer med
traktorarbeid og dugnadsinnsats.
Vi regner med at det kommer rundt 600 deltakere, og totalt ca 1800 tilreisende til Storfjord i
forbindelse med stevnet. Vi ønsker også denne gang, å gi de besøkende et best muliginntrykk av
vår kommuneog vårt ncermiljø.
På samme måte som sist, tar vi sikte på å bidra til markedsføring av Storfjord kommuneved å
informere om muligheter når det gjelder natur og opplevelsersom våre flotte turstier, toppturer,
Lavkarittet, Skibotn marked og Lassagammi,
Helga før NNM arrangerer vi det tradisjonsrike Midtsommerstevnet, som normalt trekker rundt
200 deltakere. Det er sammehelg som Skibotnmarkedet og andre aktiviteter i området. Vi ønsker
i den forbindelse å reklamere for dette, for å få skytterne til å bli her hele uka og bruke dagene
fram mot NNM til å oppleveStorfjord.
Som de fleste kjenner til, arrangerte vi NNM i 2009 med stor suksess.Vi fikk mange
tilbakemeldinger om at det var et flott bidrag som bidro til mye positiv omtale av vår kommune.
Med andre ord; omdømmebygging
i praksis. Vi anser NNM 2012 som en ny, stor mulighet til
bidra til et positivt fokus på Storfjord kommune.
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Enkelt o sett over noe av det som er 'ort av forberedelser:
Produsert 1000 stk informasjonsbrosjyre som ble delt ut på NNM 2011
Kjøpt inn 4 stk partytelt
Kjøpt ca 170 m impregnert material, 2x4", til feltrammer
Dugnadstimer, produksjonav feltrammer, 2 dagsverk
Gravemaskin,3 dager
Traktorarbeid, 7 dager
Dugnadsarbeid,i feltløypa og med feltrammene, 30 dagsverk
Forelø i oversikt over arbeid som "enstår:
Dugnadsarbeid;Klargjøring av skivemateriell til bane, felthurtig og stangskyting, ca 25 dagsverk
Traktorarbeid 1-2 dager
Dugnadsarbeid:Utplassering og oppriggingav skiver, figurer og elektronikk i feltløypene 3-5 dv
Dugnadsarbeid:Henting og oppmonteringav innleide elektroniske skiver, 1-2 dv

Dersom søknadenanses som ufullstendig for å kunnebehandlesav nceringsutvalgetber vi om en
tilbakemelding så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Randi Rognli
Leder
Storfjord skytterlag

Søker: Storfjord skytterlag
Kontaktperson: Randi Rognli, tlf 913 12574

Skytterlagets hjemmeside:htt ://storf ord.sk tterla .no
E-postadresse: storf" ord@sk tterla .no
Kontonummer:4785 0705751
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Søknad tilskudd til prosjekt utvikling kompetanse, nettverk og interesse for
bioenergi

Vedlegg
1 Søknaden
Rådmannens innstilling
Rådmannen delegeres å fatte vedtak til søknaden straks fordelingen av regionale
næringsfondsmidler er klar fra fylkeskommunens side. Det bør innvilges med omsøkte tilskudd
kr. 20.000,-.

Saksopplysninger
Skogbrukssjefen i Nord-Troms søker Næringsfondet i Storfjord kommune om
kr. 20 000,- til prosjekt for utvikling av kompetanse, nettverk og interesse for bioenergi i
Nord-Troms. Det blir søkt om tilskudd fra næringsfondene i Lyngen, Storfjord og
Kåfjord.
Det vises til vedlagte søknad som gir en grundig bakgrunn for søknaden.
Vurdering
Rådmannen vil derfor foreslå at tilskudd bevilges fra regionalt næringsfond. Problemet er at
fylkeskommunen ennå ikke har foretatt fordeling av disse midlene til kommunene. Dermed vet
vi ennå ikke hvor mye midler Storfjord har til disposisjon for 2012. Storfjord fikk 500.000 kr til
regionalt næringsfond for 2011. Rådmannen vil derfor foreslå at dette løses ved at
næringsutvalget delegerer til rådmannen å innvilge tilskuddet når fylkeskommunen har fordelt
midlene.

SKOGBRUKSSJEFEN I DISTRIKT VI

Deresref:

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy

Vårref:
2011/44083
Saksbeh:
ÅsmundAustarheim,Direkteinnvalg:40028515

Kontoradresse: Kjosveien 12, 9060 Lyngseidet

Dato:
30.01.2012
Arkivkode:
S81

1,(1-gc
Storfjord kommune v/Næringsfondet
Hatteng
9046 OTEREN

6pk::
Ncois Ldintij

Søknad om tilskudd til prosjekt for utvikling av kompetanse, nettverk
og interesse for bioenergi
Kommunene i Nord-Troms ønsker å motivere skogeiere til å satse på flere anlegg for
varmeproduksjon basert på skogsvirke. St.meld.nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk
(Klimameldingen) har en målsetning å øke bruken av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Den
interkommunale klima og energiplanen for Nord-Troms har målsetning at det skal jobbes for økt
bruk av fornybar energi i regionen, og bioenergi blir trukket frem som en viktig bidragsyter.
Skogbrukssjefen ønsker å gjennomføre en mobiliseringsprosess i primærleddet gjennom et
toårig prosjekt.
Formålet med dette prosjektet er å motivere skogeiere til å sette i gang prosesser som munner ut
i varmeleveranser basert på fyring med skogsflis. Planen er at dette skal oppnås gjennom
oppbygging av kunnskap og nettverk, og dermed økt interesse blant skogeiere og andre aktuelle
deltakere. Gjennom arbeidet ønsker vi å dekke mye av kompetansebehovet man har i startfasen
ved etablering av foretak for varmesalg. Prosjektet vil således fungere som støtteprosjekt for
konkrete forstudier og utredninger av enkeltanlegg i tillegg til å øke den generelle interessen.
Bakgrunnen for prosjektet er todelt. På den ene siden så er ønske om å bruke mer klimavennlig
oppvarming. På den andre så er det ønskelig å legge til rette for bedre utnytting av
skogressursene. Særlig næringsmessig bruk av skogsvirke er en utfordring etter at
sponplatefabrikken i Sørreisa er nedlagt. Dette begrenser mye av akitviteten og verdiskapingen i
skogbruket både på kort og lang sikt. På kort sikt så er bruk av skogen til bioenergi det mest
nærliggende anvendelsesområdet som kan være økonomisk bærekraftig. Det er etablert anlegg
for flisfyring i Nordreisa og Tromsø som kan ta i mot virke fra store deler av Nord-Troms, men
det er fortsatt et stort potensiale for videre utvikling på dette feltet. I dag hogges bare en liten del
av tilveksten og vi har etter hvert bygget opp store volum med virke i skogen. Det er særlig
lauvvirke man kan ta ut betydelige volum av i den nærmeste fremtid. Barskogen er i hovudsak
ikke moden for sluttavvirking, men det er et stort potensiale for tynning i furuskogene og i en
del granplantefelt. I forbindelse med hogst kan man også legge grunnlag for å etablere mer
verdifull skog dersom man går inn med målrettet skjøtsel fra starten av det nye omløpet. Et
utvidet marked for skogsvirke vil dermed ha positive effekter med flere former for verdiskaping
både på kort og lang sikt.
Vi har erfart at der det startes opp flisfyringsanlegg skapes det et stort engasjement og
optimisme i skogbruket lokalt. Dette har vi sett eksempel på i forbindelse med anlegget på
Storslett. Vi har også sett at kunnskap er viktig. Ved å samkjøre disse prosessene i et felles
prosjekt så vil det totalt sett bli billigere og man vi få en stor gevinst i form av et bredere
nettverk innenfor regionen.
Postadresse:
Kjosveien12
9060 Lyngseidet

Telefon:
Sentralbord:77 70 1000
Mobil:
48 07 70 97

Telefaks: 77 70 1002
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Skogbrukssjefdistriktet omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og
Nordreisa. Hovudfokuset i prosjektet blir rettet mot Lyngen, Storfjord og Kåfjord, da det er det
er store skogressurser her og vi mangler et bioenergimiljø. Nordreisa har bygd opp et miljø med
mye kompetanse rundt anlegget som ble etablert i 2009. Vi satser likevel på å involvere miljøet i
Nordreisa da det er viktig å bygge nettverk og knytte sammen hele miljøet i Nordtroms. En
viktig del av arbeidet blir å lære av det som er gjort i Nordreisa samtidig som vi videreutvikler
miljøet i hele regionen. På Skjervøy ligger de bygningsmessige forholdene til rette for å ta i bruk
flisfyring, men skogressursene foreløpig nokså små. Det vil være nødvendig å samarbeide med
miljøet i Nordreisa dersom man skal basere seg på lokal skogsflis. Deltakere fra Nordreisa og
Skjervøy kommer til å bli invitert med på arrangementene, men skogbrukssjefen kommer til å
jobbe mer offensivt i de tre andre kommunene.
Lyngen kommune er arbeidsgiver for skogbrukssjefstillinga og Lyngen kommune blir formell
eier av prosjektet. Prosjektperioden er satt til to år med oppstart i november 2011. Det foreligger
i dag tanker om flisfyring i flere kommunale bygninger. De mest sannsynlige prosjektene på
kort sikt er skolen i Sør-Lenangen med nærliggende bygningsmase, Sykehjemmet i Birtavarre
og Hatteng Skole. Dersom disse blir realisert får man en svært gunstig geografisk fordeling både
med tanke på fordelingen av skogressursene og med tanke på verdien av å ha et skogsmiljø i
hver kommune. Videre så regner vi med at det kommer frem flere aktuelle tiltak i løpet av
prosjektperioden.
Gjennom prosjektperioden skal det gjennomføres åpne informasjonsmøter i Lyngen, Storfjord
og Kåfjord. Dette både for å informere om prosjektet og om bioenergi generelt. Det er likevel
utflukter til eksisterende anlegg og deltakelse på kurs og seminar som vil utgjøre hovudtyngden
av arbeidet. Slike utflukter er ofte kostbare og det er ønskelig at dette prosjektet skal kunne bidra
økonomisk slik at skogeiere og andre ressurspersoner fra regionen kan delta på slike samlinger. I
tillegg er det ønskelig at saksbehandlere innen kommunal drift, næringsutvikling og plan samt
politikere i blir med på aktivitetene.
Det er tenkt at vi skal reise på minst to turer til anlegget i Nordreisa for å knytte kontakter og
lære av det som er gjort der. I den forbindelse blir det også gjennomført et faglig opplegg med
presentasjoner. Videre legges opp til nettverksbygging ved at utfluktene skal være sosiale i
tillegg til det rent faglige innholdet.
Energigården på Brandbu er også en naturlig destinasjon i løpet av prosjektperioden, og det
legges opp til en utflukt dit med et todagers kursopplegg som er tilpasset behovet vårt. De har en
standard kurspakke som går over to dager som vi tar utgangspunkt i, men vi tilpasser dette
kurset til våre behov.
Siden bioenergi er et nasjonalt satsingsområde der man ønsker vekst så blir det regelmessig
arrangert ulike kurs og seminarer rundt i landet. Norsk bioenergiforening er inne på arrangørsida
på de aller fleste arrangementene. Disse seminarene er samlingsplasser for bioenergimiljøet og
en god arena for å knytte kontakt med personer og miljø som kan være svært nyttig i prosessen
med å bygge et anlegg.
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Aktivitetsplan
TidTiltak
Januar 2012-desember 2013Gjennomføre
informasjonsmøter
i Lyngen, Kåfjord og Stortjord.
-Informere om prosjektet.
-Generelt om bioenergi.
-Aktuelle tema
April-november 2012

Tur til Nordreisa Dagstur
-Presentasjon om Nordtroms Bioenergi
AS og Nordtroms Skogsflis AS.
Oppstart og organisering.
-Informasjon om fyringsanlegget
-Presentasjon av hogst og logistikk
-Omvisning på anlegget
-Middag

Antall deltakere

20

Tur til Energigården, 2- overnattinger
-Spesialtilpassa ferdigvarmekurs som
omfatter et todagers intensivkurs om
bioenergi med skogeiere som
målgruppe.
20
April-november 2013

Tur til Nordreisa, Dagstur
-Omvisning på anlegget med grundig
teknisk gjennomgang
-Faglig diskusjon
-Middag
20

November 2011- desember 2013

Deltakelse å aktuelle seminar/kurs

35

Det er store kostnader forbundet med studieturer, kurs og konferanser. Tidlig i prosessen er det
usikkert om man vil få realisert de ulike anleggene, og skogeierne ønsker ikke å pådra seg store
utgifter før det er tilstrekkelig sikkert at man vil kunne starte opp næringsvirksomhet som
genererer inntekter. Det er derfor ønskelig at prosjektet har sterk nok økonomi til å kunne dekke
det meste av faktiske utgifter som påløper gjennom de ulike aktivitetene. Egeninnsats omfatter i
hovudsak tiden som blir brukt på å delta på de ulike arrangementene samt lønnsutgifter
kommunene har på den tiden skogbrukssjefen bruker på prosjektet. Det legges også opp til at
utgifter som kjøring til og fra samlingspunkt for fellestransport ved større arrangement og
lignende blir dekket av den enkelte deltaker.
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Kostnadsoverslag
Antall
deltakere Kostnader

Tiltak

Informasjonsmøter,10 stk.

Tur til Nordreisa,Dagstur

Husleige
Mat og kaffi
Reise utg.*
Tapt
arbeidsforfeneste

500
1000
500

20 Transport
Middag
Tapt
arbeidsforfeneste**

150
300

3000
6000

1500

30000

3300
2400
1500

66000
10000
48000
60000

4500

90000

150
300

3000
6000

1500

30000

Reisetil
20 Gardermoen***
Leie minibuss
Kursavgift
Kost og losji
Tapt
arbeidsforfeneste**

Tur til Energigården
2 overnattinger

Tur til Nordreisa,Dagstur2

20 Transport
Middag
Tapt
arbeidsfort.eneste**

Deltakelsepå aktuelle
seminar/kurs

35 Transport
Kursavgift
Kost og losji
Tapt
arbeidsfort.eneste**

Annonserin
Diverseuforutsett
SUM

Kostnad Sum
r stk ut • er

5000
10000
5000
30000

3300 115500
2000 70000
1500 52500
3000 105000
5000
20000
770000

*Reiseutgifter kommune og ekstern kompetanse.
**Tapt arbeidsfortjeneste er satt til kr. 200 per time. 7,5 timer per dag på utflukter som går over
hele dager.
***Reise til og fra Gardermoen inkluderer kjøring, parkering og flybiletter.
Finansierin s lan
Finansierinkilde
TilskuddFMLATTFK
Kommunale
næringsfond
NMSK-midler
E enandel*
Sum

Sum
385000
60000
20000
305000
770000

*Tapt arbeidsfortjeneste, lønnsutgifter skogbrukssjefen og diverse utgifter til kjøring, ferje,
parkering før eventuell fellestransport starter.

Skogbrukssjefen i Nord-Troms søker med dette Næringsfondet i Storfjord kommune om
kr. 20 000,- til prosjekt for utvikling av kompetanse, nettverk og interesse for bioenergi i
Nord-Troms. Det blir søkt om tilskudd fra næringsfondene i Lyngen, Storfjord og
Kåfjord.

Med hilsen

A
Åsmund Austarheim
skogbrukssjef

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/7237 -9

Arkiv:

C00

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

01.03.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/12

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
12.03.2012

Tilskudd fra regionalt næringsfond til strategisk næringsplan for Tromsøregionen
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Sak 23/11 Nord-Troms regionråd
Rådmannens innstilling
Rådmannen delegeres å fatte vedtak til søknaden straks fordelingen av regionale
næringsfondsmidler er klar fra fylkeskommunens side. Det bør innvilges med omsøkte tilskudd
kr. 4.720,- per år i 3 år.

Saksopplysninger
I vedtak 23/11 i Nord-Troms regionråd står det følgende:
Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å gjøre følgende vedtak for å finansiere
egenandelen i realiseringen av Strategisk næringsplan for Tromsøregionen:
"hver kommune bevilger kr 2,50 pr innbygger pr år til gjennomføring av
Strategisk næringsplan for Tromsø-området i 3 år."
I henhold til dette vil det for Storfjord utgjøre kr. 4.720 per år i 3 år.
Rådmannen vil foreslå at tilskudd bevilges fra regionalt næringsfond. Problemet er at
fylkeskommunen ennå ikke har foretatt fordeling av disse midlene til kommunene. Dermed vet
vi ennå ikke hvor mye midler Storfjord har til disposisjon for 2012. Storfjord fikk 500.000 kr til
regionalt næringsfond for 2011. Rådmannen vil derfor foreslå at dette løses ved at

næringsutvalget delegerer til rådmannen å innvilge tilskuddet når fylkeskommunen har fordelt
midlene.

Nord-Troms
Inevå

Regionråd DA

Stufxrd

Til
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune

Sak til behandling i kommunene:
SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
STED:
TIDSPUNKT:

Reisafjord hotell, Sørk'osen
30. au ust 2011 kl 1200

Sak 23/11 Oppfølging av strategisk næringsplan for Tromsø-regionen
Saksdokumenter:
Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen
Søknad om prosjektmidler fra RDA-ordningen
Tidligere vedtak, blant annet sak 06/11 og oppsummering fra fellesmøte
med Tromsø-områdets regionråd mars 2011

Bakgrunn:
Våren 2007 tok Tromsø kommune, ved daværende ordfører, initiativ til å utforme
en felles strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Sommeren 2007 inviterte
Tromsøs rådmarm kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord,
Nordreisa, Skjervey og Kvænangen til å delta i arbeidet med en felles
næringsplan. Responsen var ubetinget positiv. Gjennom Næringsforeningen i
Tromsøregionen og Nord-Troms Næringsforum bidro det regionale næringslivet.

Følgende hovedmål ble utmeislet for Tromso-regionen:
"Tromsø-regionen skal utvikles til den ledende bærekraftige vekstregionen i
nordområdene hvor ressursmangfold, ny kunnskap og kompetanse utnyttes i et
aktivt samspill."

r.st-P NÆRINGSHAGER. ET NETrVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Nord-Troms Regionred DA, Hovedveien 2, 9151 Storstett.
TIT 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
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Målet skal nås gjennom følgende strategier:
I . øke samarbeid og nyskaping mellom næringsliv, FoU og offentlig sektor
videreutvikle næringsområder med vekstpotensial og
nyskapingsmuligheter
profilere og markedsføre Tromse-regionens fortrinn og mangfold av
muligheter og næringsaktiviteter
Planen har tre hovedsatsingsområder:
mat fra hav og land
kultur, reiseliv og opplevelse
energi
Planen er kortfattet og strategisk orientert som en felles plattform for
kommunenes lokale initiativ. Planen hadde også intensjon om oppfølging
gjennom et videre samarbeid. Planen er godkjent av alle kommunestyrene i
deltakerkommunene.

o

føl in av strate isk nærin s lan:
Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd har høsten 2010 og våren
2011 diskutert en oppfølging av næringsplanen. Nord-Troms Regionråd behandlet
saken på møte i Skibotn i januar 2011, hvor det ble gjort følgende vedtak;
"Viderefering av strategisk næringsplan for Tromse-regionen:
I. Det gjennomføres et tre måneders forprosjekt, som skal utrede følgende to
alternativer:
Alternativ I:
Strategisk næringsplan legges til grunn.
Utarbeide handlingsplan på bakgrunn av foreliggende plan.
Alternativ 2:
Vurdere om foreliggende plan bør revideres før utarbeidelse
av handlingsplan
2 Forprosjektet skal ferdigstilles innen 15. mars 2011.
3 Prosjektet søkes finansiert gjennom kommunale egenandeler på kr, 2,50
per innbygger i de respektive de1takende kommuner (til sammen kr
249.150). For Nord-Troms kommunene utgjør dette:
Lyngen: kr 2,50 x 3152
kr 7.880
Storfjord: kr 2,50 x 1888
kr 4.720
Kåfjord: kr 2,50 x 2207
kr 5.520
Skjet-vøy: kr 2,50 x 2881
kr 7.200
Nordreisa: kr 2,50 x 4757
kr 11.890
Kvcenangen: kr 2,50 x 1316
kr 3.290

z

c:
NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Nord-Troms Regionted DA, Hoveciveien 2, 9151 Storstett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
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Styringsgruppen foreslås å bestå av et medlem fra hvert av regionrådene,
en repr. fra hver av de to nceringsforeningene, de to sekretariatslederne og
en adm, leder fra hver av regionene. Styringsgruppens leder velges/pekes
ut av regionrådene.
Forprosjektet presenteres på fellesmøtet mellom regionrådene 28.-29.
mars 2011. Nceringslivsforeningene inviteres til møtet.
Et eventuelt hovedprosjekt bør strekke seg over 3 år, og bør kunne
finansieres gjennom RDA II-midler og RUP-midler, samt egenandeler."

I etterkant ble det enighet om å gå for alternativ 1, hvor man la til grunn
eksisterende plan som var godkjent av alle kommunestyrene.
I mars 2011 ble det avholdt felles møte mellom de to regionrådene i Malangen.
"Oppsummering fra møte i Malangen:
Enighet om å gå videre med arbeidet.
Det må lages en prosjektskisse med presisering av oppdraget/forprosjektet.
Nord-Troms Næringsforum ved Halti næringshage får i oppdrag å utarbeide
en konkret prosjektskisse.
Prosjektskissen/saken sendes regionrådene til behandling før iverksetting."

Status:
Arbeidet med utarbeidelsen av prosjektskissen er startet opp, og det foreligger et
foreløpig utkast. Med basis i den foreløpige prosjektskissen har Tromsø-områdets
regionråd søkt om RDA-midler for realisering av strategisk næringsplan for
Tromsø-regionen, gjennom identifisering og gjennomføring av 3 tiltak innen hvert
hovedsatsingsområde, til sammen ni tiltak. Det er søkt om kr 1.646.000 over 3 år.
Prosjektets totalramme er kr 3.292.000,-.
Finansiering:
Som det framgår av vedlagte RDA-søknad legges det opp til 50 % ekstern
finansiering (RDA-midler). Egenfinansieringen skal bestå av eget arbeid og
midler fra næringsfondene i deltakerkommunene. Tromsø kommune har satt av
kr 400.000,-. Egenfinansiering fra de andre 8 kommunene er foreslått med kr 2,50
pr innbygger fra kommunal næringsfond.
Forsla til vedtak:
Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å gjøre følgende vedtak for
å finansiere egenandelen i realiseringen av Strategisk næringsplan for Tromsøregionen: "hver kommune bevilger kr 2,50 pr innbygger pr år til gjennomføring av
Strategisk næringsplan for Tromsø-området i 3 år."
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NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Nord-Troms

Regionråd DA, 1-lovedveien 2, 9151 Storstett.
Tlf. 77 77 05 86
Fax. 77 77 05 71
E-post: regionraealti.no
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NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Nord-Troms Regionrad DA, Hovedveien Z 9151 Storstett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@hatti.no
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Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg
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Klage på avslag SMIL/NMSK-midler - Odd Geir Fagerli
Vedlegg
1 Søknaden
2 Særutskrift - Søknad om SMIL-midler - Opparbeiding av juletrefelt
3 Søknad om SMIL midler til opparbeiding av juletrefelt - vedtak
4 Klagen
Rådmannens innstilling
Klagen tas ikke til følge og avslag gitt i delegert vedtak 12/11 opprettholdes.
Klagen oversendes til klageutvalget for endelig behandling.

Saksopplysninger
I delegerte vedtak 12/11 ble søknad om SMIL-midler avslått med følgende vedtak:
I henhold til gjeldende vedtekter for SMIL-midlene kan en ikke se at et tiltak som omfatter
tilplanting av et juletrefelt, kan gis tilskudd.
Søkeren oppfordres til å heller søke om tilskudd fra det kommunale næringsfondet.
I brev av 4.1.12 påklager søkeren vedtaket.
I klagen forbeholder han seg rett til å klage selv om han har oversittet klagefristen. Videre viser
han til at næringsutvalget tidligere har gitt NMSK-midler til etablering av plantefelt. Han mener
at etablering av ordinært plantefelt gir liten avkastning i forhold til plantefelt til juletrær. Han
ber om at et eventuelt nytt avlslag gis en begrunnelse sett i forhold til vurderinger med hensyn
på avkastning.

Vurdering
Det er utvilsomt at søkerens klage er mottatt for seint og normalt skal avvises, jf.
forvaltningsloven. Men forvaltningsloven åpner for at klageorganet kan på selvstendig grunnlag
vurdere om man skal behandle klagen selv om den er mottatt for seint.
Rådmannen har funnet å kunne behandle klagen selv om den er mottatt for seint ut fra følgende
forhold:
Saken er behandlet administrativt etter delegasjon. Det kan forventes lignende søknader seinere.
Det kan dermed antas at avgjørelsen i saken kan skape presedens.
En kan ikke se at klagen inneholder noen nye opplysninger. Tilskudd til etablering av juletrefelt
er helt klart utenfor rammen for SMIL-midler. Det er tidligere uttalt fra fylkesmannen og nylig
er skogbrukssjefen forespurt om det kan gis NMSK-midler til etablering av juletrefelt. Svaret
har vært et klart nei. Det kan bare gis NMSK-midler til ordinær tilplanting til hogst som har en
vesentlig lenger omløpstid enn et juletrefelt.
Det er nok riktig som klageren påpeker at et areal tilplantet med juletrær normalt vil ha langt
større økonomisk avkastning enn tilplantet for ordinær skogsbruk. Det er nettopp derfor at det er
etablert tilskuddsordninger som skal stimulere skogeierne til planting av barskog til ordinær
skogsdrift for sagtømmer.
Skogbrukssjefen opplyste at det kan være mulighet å søke til Innovasjon Norge for etablering av
juletrefelt. Det vil også være mulig å søke kommunens næringsfond til samme formål.

Odd Geir Fagerli
Kitdal
9046 Oteren

1 november 2009

Storfiord kommune
Hatteng
9046 Oteren

SØKNAD OM SMIL MIDLER TIL OPPARBEIDING AV JULETREFELT.
Etablerte for noen år siden et juletrefelt, målet er å plante 1000 trær hvert år framover. Siden
det er svært få rene juletrefelt i nærområdet har jeg brukt noe tid på å prøve ut ulike tresorter
og plantegrunn. I de første feltene ble kun skogen ryddet og plantene satt ned uten at noe ble
gjort med grunnen Senere felt har blitt ryddet for skog og all torv blitt fjernet.
Ingen av disse metodene har vært helt vellykket, og jeg har derfor i år forsøkt å dyrke opp et
område. Dette gir næringsrik grunn og gress som virker isolerende for plantene. Bestilte
planter fra skogmesteren, men fikk dessverre ikke levert planter i høst som forventet. Disse
må derfor plantes til neste år. Området som er opparbeidet vil dekke arealbehovet til planting
for 2-3 år framover.
Jeg søker med dette om SMIL midler til dekning av kostnader til oppdyrking av plantefeltet.
Kostnader:

Skogrydding
Opparbeiding
Fresin /d rkin
Totalt

Odd Geir Fagerli

30 timer å 250
Ryeng anlegg
5 timer å 650

7 500 kr
13 750 kr
3 250 kr
24 500 kr
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Søknad om SMIL-midler - Opparbeiding av juletrefelt
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 28.06.2010
Behandling:
Odd Geir Fagerli er inhabil i saken.
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.
Rådmannens innstilling
I henhold til gjeldende vedtekter for SMIL-midler og NMSK-midler avslås søknaden for
tildeling av slike tilskuddsmidler.
Saksopplysninger
Odd Geir Fagerli søker om SMIL-midler til opparbeiding av juletrefelt. Han startet etablering
for noen år siden. Planen er å tilplante 1000 trær årlig. Han har dyrket opp et felt for å kunne
tilplante og regner med at dette vil holde i 2 – 3 år framover.
Det er vedlagt kostnadsoversikt på til sammen 24.500 kr.
Vurdering
Opparbeiding av juletrefelt er et område som en ikke kan se vil falle inn under SMIL-ordningen.
Etter rådføring med fylkesmannen så ser det heller ikke ut til at søknaden kan gis midler etter
NMSK-ordningen heller.
Søknaden vil eventuelt kunne gis midler under det kommunale næringsfondet.

Storfjord kommune
Plan- og næringsavdelingen

Odd Geir Fagerli
Kitdal
9046 OTEREN

Delegert vedtak
Storfjord delegert næringsutvalg - nr. 12/11
Deres ref:

Vår ref:

2009/9706-5

Løpenr.

Arkivkode

Dato

31488/2011 223

25.08.2011

Søknad om SMIL midler til opparbeiding av juletrefelt - vedtak
Saksopplysninger:
Søknaden var behandlet i sak 29/10 hvor det ble vedtatt å utsette saken.
Odd Geir Fagerli søker om SMIL-midler til opparbeiding av juletrefelt. Han startet etablering
for noen år siden. Planen er å tilplante 1000 trær årlig. Han har dyrket opp et felt for å kunne
tilplante og regner med at dette vil holde i 2 – 3 år framover.
Det er vedlagt kostnadsoversikt på til sammen 24.500 kr.
Vurderinger:
Opparbeiding av juletrefelt er et område som en ikke kan se vil falle inn under SMIL-ordningen.
Etter rådføring med fylkesmannen så ser det heller ikke ut til at søknaden kan gis midler etter
NMSK-ordningen heller.
Søknaden vil eventuelt kunne gis midler under det kommunale næringsfondet.
Vedtak:
I henhold til gjeldende vedtekter for SMIL-midlene kan en ikke se at et tiltak som omfatter
tilplanting av et juletrefelt kan gis tilskudd.
Søkeren oppfordres til å heller søke om tilskudd fra det kommunale næringsfondet.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Birger Storaas
jordbrukssjef
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Odd Geir Fagerli
Kitdal
9046 Oteren

4 Januar 2012

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

KLAGE PÅ AVSLAG SMIL/NMSK-MIDLER.
Forbeholder meg retten til å klage selv om klagefristen på 3 uker satt i svarbrev er
overskredet. Bakgrunnen for dette er at Storfjord kommune brukte nærmere 2 år på å
behandle søknaden min og komme med et svar.
Avslaget er begrunnet med at opparbeidelse av juletrefelt ikke faller inn under SMIL eller
NMSK ordningen.
Dette finner jeg noe forunderlig da Næringsutvalget flere ganger de siste årene har gitt opp
mot 70% av kostnader til etablering av plantefelt. Og dette er også et plantefelt.
Etablering av ordinært plantefelt (for sagtømmer) i vårt område gir svært liten avkastning og
undersøkelser viser at tømmer av gran i vårt område holder en relativt dårlig kvalitet. Bruk av
områder til juletre vil ha 5 ganger så høy omløpstid og mye større avkastning. Jeg ber derfor
om at et eventuelt nytt avslag begrunnes sett i forhold til de vurderinger som er gjort med
hensyn på avkastning i forhold til investeringer.

Medhilsen

Odd

OddGeirFagerlf

Storfjord kommune
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Kommunal egenandel til tiltak – prosjekt omdømmebygging i Nord-Troms
Henvisning til lovverk:
Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Ref.:
Prosjektbeskrivelse prosjekt omdømmebygging i Nord-Troms

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune bevilger kr 50.000,- for årene 2012, 2013 og 2014. Midlene dekkes av det
regionale utviklingsfondet, jfr. prioriteringer i retningslinjenes punkt 3.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Storfjord kommunestyre fattet 23. februar 2011 følgende vedtak:
1. Storfjord kommune viderefører satsingen på prosjektet "Omdømmebygging i NordTroms" i regi av Nord-Troms Regionråd DA, gjennom et hovedprosjektet hvor
målsettingen er å "gjennomføre tiltak som fremmer bolyst og boglede, entrepenørskap og
grunderutvikling". Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med kommunene Skjervøy,
Nordreisa, Kvænangen, Lyngen og Kåfjord.
2. Prosjektet organiseres på samme måte i hovedprosjektet som i forprosjektet.
3. Storfjord kommune forlenger avtale, og bidrar med en 20 % stilling som
prosjektmedarbeider ut året 2012. Dette inngår som del av egenfinansiering i
hovedprosjektet og dekkes av konsesjonsavgift, kroner 90.000 pr år.
4. Det søkes om prosjektmidler til hovedprosjektet fra Troms fylkeskommune for å dekke
en 50 % prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet. I tillegg søkes midler til
gjennomføring av tiltak.

5. For å fullfinansiere enkelte av tiltakene vil det være aktuelt å søke kommunale
næringsfond i Nord-Troms i størrelsesorden 50.000.- fra hver kommune hvert år.
6. Prosjektet forankres tydeligere hos politikerne ved orientering på hvert tredje
kommunestyremøte.
Storfjord kommune har ikke fattet vedtak om egenandel til tiltak jfr. punkt 5. Prosjektets
styringsgruppe (regionrådets rådmannsutvalg) har bedt om at prosjektmedarbeiderne legges
saken fram for de kommunale næringsutvalgene snarest.
Kort sammendrag av prosjektetplanen
Prosjektet er en videreføring av forprosjektet “Omdømmebygging i Nord- Troms “ som blei
gjennomført over ett år i perioden 2009-2010. Prosjektet har en tidsplan på tre år f.o.m.
september 2011. Hovedmålet er å styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt
omdømme utad.
Aktivitetsmål:
 Intern mobilisering av regionens innbyggere (identitetsbygging): Gjennomføre tiltak som
skaper stolthet og øker bevissthet om regionens muligheter
 Eksternt fokus (omdømmebygging): En felles forståelse og profilering av regionens
fortrinn. Finne fram til de unike ”prosjekter” som kan danne basis for omdømmebygging /
profilering av regionen
 Tiltakene skal øke bolyst og boglede og stimulere til entreprenørskap og grunderutvikling
Delmål:
1. Finne felles identitetsutrykk (”skattekiste”/markedsføringselementer) som kan danne
grunnlag for både identitetsbygging og omdømmebygging.
2. Lage en felles nettportal for Nord-Troms der regionenpresenteres og der man bruker
erfaringer og materiale fra de andre delmålene til å lage en attraktiv portal.
3. Unge i Nord-Troms. Finne mer ut om hvordan ungdom identifiserer seg med regionen
og hvordan de beskriver nordtromsidentiteten. Hvordan ønsker de at Nord-Troms skal
framstå for å gi et godt inntrykk som bidrar til godt omdømme. Dette skal konkretiseres i
hva som skal til for å øke bolyst og entreprenørskap – at man vil slå seg ned her og ser
muligheter for å skape noe for seg sjøl.
4. Læring og erfaring – spredning
Målgrupper:
På bakgrunn av at regionen preges av nedgang i folketall og aldersskjevhet i befolkningen, har
vi valgt å prioritere flere segment, og ha et spesielt fokus på ungdom innenfor alle disse:
 Potensielle tilbakeflyttere
 Potensielle innflyttere
 Regionens innbyggere og næringsliv
 Potensielle næringsetablerere
Prosjektet har fått kr 2,577 mill. fra kommunal- og regionaldepartementet, og 170.000 fra
Universitetet i Tromsø. Som kommunal egenandel for hver av de seks kommunene inngår 20 %
stilling som omdømmemedarbeider, samt de aktuelle kr 50.000,- per år til tiltak.

Vurdering
I henhold til retningslinjenes punkt 3 skal utviklingsprosjekter, samarbeidsprosjekter og
prosjekter og tiltak der målgruppa er kvinner og ungdom prioriteres. Dette prosjektet anses å
falle inn under alle disse punktene.
Midlene skal ikke gå til investeringer i og ordinær drift av kommunal tjenesteproduksjon, men
dette prosjektet anses ikke som en del av ordinær drift.

