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Saksbehandler: Lena Nilsen
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Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Referatsaker Næringsutvalget 23. april 2013
Rådmannens innstilling
Sakene er referert.

Saksopplysninger
1. Melding om vedtak: Mottakssituasjon for fisk i Nord-Troms – føringstilskudd, fra Kåfjord
kommune, datert 16.10.12
2. Tilbakemelding på henvendelse ang. spørsmål rundt etablering av fiskemottak, fra
Mattilsynet, datert 22.10.12
3. Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den 12.6.12 i Storfjord kommune, fra
Fylkesmannen i Troms, datert 02.11.12
4. Håndheving av boplikten, fra Storfjord Bondelag v/Kristen-Are Figenschau, datert 06.01.13
5. Melding om vedtak: Reiselivsplan for Lyngenfjorden og opprettelse av selskapet Visit
Lyngenfjord AS, fra Lyngen kommune, datert 07.01.13
6. Orienteringsbrev – Statsbudsjettets kap. 1062 – post 60 – Kystkommuner i Troms og
Finnmark – 2014, fra Kystverket, datert 08.01.13
7. Offentlig ettersyn og høring av planprogram for regional plan for landbruk i Troms, fra
Troms Fylkeskommune, datert 05.03.13
8. Tilsag om tilskudd over fylkeskommunalt næringsfond til prosjektet mobildekning i
Storfjord v/Storfjord kommune, budsjettår 2013, fra Troms Fylkeskommune, datert 13.03.13
9. Arctic Trail, fra Olsrud Adventure, datert 18.03.13
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Søknad tilskudd - Storfjord Auto

Vedlegg
1 Søknad - 00071H.pdf
2 Kostnad/finans - 00071V00001.pdf
3 Tegning/kalkyler - 00071V00002.pdf
4 Årsoppgjør 2010 - 00071V00003.pdf
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 08.10.2012

Behandling:
Endring i rådmannens innstilling:
På grunn av begrensede fondsmidler utsettes behandling av søknaden til første møte i 2013.
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På grunn av begrensede fondsmidler utsettes behandling av søknaden til første møte i 2013.

Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med kr. 50.000,- i tilskudd fra det kommunale næringsfondet.
Det settes følgende vilkår for tilskuddet:
1. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak.

2. Det kreves skatteattest. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.
3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Storfjord Auto AS søker om maksimalt tilskudd fra næringsfondet til videreutvikling av
bedriften. I vedlagte søknad er det beskrevet nærmere om investeringene. Det er vedlagt
kostnadsoversikt og finansieringsoversikt. Samlet kostnadsramme er drøyt 2 millioner kroner.
Det vil bli en økning av antall ansatte etter utvidelsen.
Behandling av søknaden ble vedtatt utsatt i møtet 8.10.2012.
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Storfjord Auto AS
Sommersetila
9143 Skibotn

Storfjord kommune
Plan- og næringsavdelingen
9046 Oteren

S knad om st tte til videreutviklin av i an værende bedrift.
StorfjordAuto AS holder til Skibotn,i område regulerttil formålet ved Sommersetlia
boligfelt.Virksomhetenholder til i lokalersom ble reist som bilverkstedi 1978, den gang
oppført og eiet av Steinar Furulyog med firma SkibotnAuto. Byggetgir arbeidsstasjonerfor
maksimalttre mekanikere, inklusiveplassfor oppretting og lakkering.Tomta er på 5,6 mål
og eiet av StatsskogSFmen på framleie via Storfjordkommune.
Etter 10 års drift solgte Furulyverkstedetfor å dra på hjelpearbeidtil Afrika. Neste eier drev
et par år før han gav opp. Byggetmed inventar ble stående ubenyttet den nærmestetiden
før det ble solgttil ny eier og driver.
I 1997 ble StorfjordAuto etablert og leide verkstedbyggetfram til det ble kjøpt i 2005.
Selskapetble omgjort til AS i 2005, med nåværendeeiere som aksjonærer.Drifta har vært
basert på aksjonærenesom fast tilsatte med inntak av midlertidighjelp i perioder.Tilgangen
på oppdragbåde på mekaniskog karosserihar de sisteårene overskredetkapasiteten,men
en økningav bemanningenhar vært begrensetav plass.Vi har til trossfor plassproblefnene
tilsatt en mekanikerog en kundemottakeri løpet av det sisteåret.
For å styrkeinntjeningenog imøtekomme markedetsbehovønskervi nå å gjøre en utvidelse
av byggetslikat vi får to —tre arbeidsstasjoneri tillegg. Behovetfor plassøker ogsåved at vi
i år ble godkjentsom opplæringsbedriftog skalta inn lærlingetter sommeren.
Tegningerog kostnadsoverslag
vedlegges.Utvidelsener planlagtpå så enkel måte og så lite
kostnadskrevendesom mulig uten å renonserepå funksjonalitetog miljø, samtidigsom det
gir ossnødvendigplassfor å kunne øke kundegrunnlagetog vår inntjening.Innredningav
rom i andre etasje lar vi utstå en tid, men bygningsmessig
vil det leggestil rette for bruk av
dissearealeneved en senere anledning.Arbeidsstasjonenei den nye delen vil ikke kreve nye
installasjoneri form av maskinereller større utstyr. Ved omflyttingav løftebukkerog
maskinervil vi forbedre verkstedetsindre logistikkog dermed øke effektiviteten. Dette
utfører vi selv uten finansieringskostnader.
Det er imidiertid behov for å ruste opp ventilasjonsanlegget
til dagensstandard,for å sikreet
godt arbeidsmiljøog for å spare medgått energi. Vi anser dette som en viktig del av
utbyggingenog har bedt om tilbud hvor vi er sikret arbeidstilsynetsgodkjenning.

Det er imidlertid behov for å ruste opp ventilasjonsaniegget til dagens standard, for å sikre et
godt arbeidsmiljø og for å spare medgått energi. Vi anser dette som en viktig del av
utbyggingen og har bedt om tilbud hvor vi er sikret arbeidstilsynets godkjenning.
Vi har hatt en tilfredsstillende utvikling av de økonomiske resultater av drifta men våre
muligheter begrenses av beskrevet plassmangel. Hver mekaniker har behov for minst to
arbeidsstasjoner, mens det ventes på deler og utstyr til en bil kan det tas fatt på neste
oppgave og uproduktiv tid unngås. For karosseri og oppretting er det ofte behov for å
alternere metlom tre oppdrag for effektiv utnyttelse av arbeidstiden.
Vedlagte tegninger og tilbud viser hva vi planlegger av tiltak. Ved å bygge som skissert
oppnår vi maksimal utnyttelse av eksisterende bygg, den nye delen av verkstedet får best
mulig plassering i forhold til det som er der fra tidligere. Som det vil framgå av tegningene
blir bygget ca. 80 rn2 større, mens antall meter yttervegger ikke økes i det hele tatt. Dette er
gunstig med tanke på kostnader til oppvarming og en viktig miljøfaktor.
Det søkes om maksimalt tilskudd fra Sametinget, Storfjord kommune og Innovasjon Norge,
fra sistnevnte søkes det også om lån til investeringen.
Spørsmål knyttet til denne søknaden kan rettes til Tor-Vidar Nystad i telefon 913 26 132.
Vi stiller opp til møte og bidrar med det vi har av opplysninger etter Deres ønske.

Skibotn, 4.juni 2012
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Tor-Vidar Nystad
Daglig leder

Samlet kostnadsramme for utbyggingen er
Tilbud fra Bygginor AS
WS/blikkenslagerarbeider
Saksbehandlingsgebyrer til off.inst.
Utomhusarbeider
rs
Maling og belegg
rs
Alle summer inkl. 25 % merverdiavgift

2 012 000 mill. kr.
1 550 000
282 000
20 000
100 000
60 000

kr
kr
kr

kr
kr

Dette tenkes finansiert slik:
Tilskudd fra Storfjord kommune

200 000 kr

Tilskudd fra Sametinget

300 000 kr

Tilskudd/lån innovasjon Norge

712 000 kr

Lån i bank

800 000 kr

Vedlagt regnskapstall viser årene 2009, 2010 og foreløpig regnskap for 2011. Utviklingen i
omsetning så vel som resultat er positive og gir sammen med pågangen i oppdrag grunnlag
for optimisme for årene som kommer. Vi ser ikke for oss noen øket konkurranse i området,
de to nærmeste verkstedene er i Olderdalen i Kåfjord og Nordkjosbotn i Balsfjord, hhv.. 65
km og 50 km borte.
Vi setter opp delbudsjett som tillegg til regnskapene og baserer dette på at det er mulig og
nå en omsetningsøkning på
Renter, avdrag og omkostn. 1 100 000 kr i lån
Driftsutgifter tilleggsbygg
Øket bemanning, 50 % stilling

690 000 kr ekski. mva.
143 000 kr
23 000 kr
204 000 kr

Kostnader inntak av lærling

84 000 kr

Vedlikeholdskostnader øker

9 000 kr

Forsikringer øker
Disponibelt/til egenkapital

11 000 kr

474 000 kr
216 000 kr

Siden dette er en bedrift som inne i sitt femtende driftsår baseres de økonomiske
forutsetninger på at det ikke vil være de store variasjoner i omsetning og resultater som man
kan vente ved nyoppstart. Vi velger derfor å legge fram et tilleggsbudsjett som ses i
sammenheng med regnskapstallene fra de tre siste år. Dette gir et trygt grunniag for å
vurdere forutsetningene i vår søknad.
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o
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Ekspedisjon

Lager
Mek. avdeling

Kontor

Garderobe

13000

Spiserom

Verksted
Lakkboks

Kompressorrom

Lakklager

Verksted

Tilbygg på første
etasjeplan
nytt verkstedlokale
medfull takhoyde

Lager

Ekspedisjon
Mek. avdeling
Trapp/gang

Garderobe

Kontor

13000

7600

sorøst
mot
Fasade

I:*

Nordvest
mot
Fasade

Fasademot Nordøst

Fasademot sørvest

Skibotn Blikkenslagerverksted
Postboks 2
9142 Skibotn
org nr.988 791 962
Tlf 77 52 36 60

Skibotn 26.03.12

Storfjord Auto AS
9143 SKIBOTN

Luftbehov for verksted , kontor ,spiserom , kundemottak , omldedning og
ganger L/sek 316 og 1137 m3
TILBUD

Ferdig montert
Kr 225.609,-

Prisene er eks. Mva.

Med hilsen

Svein Stamnes

cLgodkjenning frz arbeidstilsynet.

BYGGINOR AS
9046 OTEREN
Tlf. 94289000

gl4lig.

Storfjord Auto
9143 Skibotn

9

05.06.12

KOSTNADSOVERSLAG

PÅ UTVIDELSE/OMBYGGING

AV PRODUKSJONSANLEGG.

Viser til hyggelig kontakt og har herved fornøyelsen av å komme med tilbud på levering og
ombygging ihht til fremlagte skisser.
I henhold til ovennevnte tilbys følgende:
Utvidelse/ombygging

Forutsetninger

kr. 1.550.000,-

for prisberegningen;

Da det ikke er fremlagt beskrivelse for prosjektet, er det ikke mulig å prisberegne dette nøyakdg.
Prisen må derfor betraktes som kostnadsoverslag. Det er beregnet følgende;
Bærende konstruksjoner av stål i filbygg.
Støpt plate på mark i verksted.
Yttervegger i bindingsverk, kledd utvendig med liggende kledning, plater innvendig.
Flatt tak oppbygd på høyprofil stålplater, isolert og tekket med membranfolie.
Port med motorstyring til verksted.
Tak over eksisterende kontorfløy av takstoler. Tak tekket med korrugerte stålplater.
Forsterkning av opplegg for takstoler mot vegg til verksted.
Alle beløp er inklusive 25% mva.
Vi tar vanlig forbehold om prisendringer ihht Statistisk Sentralbyrå byggeindeks.
Prisen er å forstå som levert og montert byggeplass.

Med vennlig hilsen
Bygginor as
Bjørnar Elvemo (sign.)

Blå Boli

AS

Besøksadresse:

Telefon:

0

Sentrumsveien 4

Sentrumveien 4

75 00 97 00

NO 986 907 890 MVA

8920 Sømna

8920 Sømna

Telefaks:
75 00 97 10

www.blabolig.no

.nr:

E- ost:
post@blabolig.no

Kunde;

Storfjord Auto

Adresse;

Skibotn

Post.nr;

9143 Skibotn

Ev.tif;

g3
Olig
Dato;

77715121

Sign;

Totalkalkyle for utvidelse og ombygging;

Arkitekt

Kr.

0

Søknader/situasjonsplan

Kr.

25000

Prosjektering

Kr.

20000

Rigg og drift

Kr.

50000

Gulv, grunnmur

Kr.

100000

Materialer tilbygg

Kr.

195000

Arbeidstimer

Kr.

235000

Arbeidstimer ombygging av eksisterende

Kr.

215000

Matrialer ombygging
Rørlegger

Kr.
Kr.

160000

tilbygg

Elektriker

Kr.

85000

Diverse uforutsett

Kr.

100000

Kr.
Fjerning av nedgravd drivstofftank
Utgraving av tomt/maskinarbeid

Kr.
Kr.

15000
40000

Sum
25 % mva
Totalsum inkl mva

Kr.

1240000
310000
1550000

05.06.2012
8j. Elvemo

Arsoppgjør 2010
for
STORFJORD AUTO AS
Foretaksnr. 988701912

Innholdsfortegnelse:
Revisors årsberetning 2010
Styrets årsberetning 2010
Resultatregnskap
Balanseregnskap

31.12.10
Pr 31.12.10

Noter til resultatregnskap oa balanse

pwc
PricewaterhouseCoopers
Asbjorn ScibaneSgate
2
Postboks 853
NO-9488 Harstad
Tdefon 02316

Til generalforsamlingen

Storfjord Auto AS

Revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Storfjord Auto AS, som består av balanse per 31. desember 2010,
resultatregnskap som viser et overskudd pa kr 135 647 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forsknft og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
pfanlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn. herunder
vurderingen av nsikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Storfjord Auto AS per 31. desember 2010, og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og er I samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrenng og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag 1SAE 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon"
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger I samsvar med lov og god bokføringsskikk
Norge.

Harstad

juni 2011

PriciwaterhouseCoopers AS
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fORFJORD AUTO AS

Arsberetning2010

Virksomhetens art og lokalisering
Storfjord Auto AS driver bil- og landbruksverksted. Selskapets forretningsvirksomhet er
hovedsakelig rettet mot det lokale marked i Nord-Troms. Virksomheten drives i egne lokaler
Skibotn i Storfjord Kommune.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet hadde en omsetning på 3.142' i 2010 mot 2.348' i 2009. Driftsresultatet var 205'
2010 mot 158' i 2009. Resultatet var 135,6' i overskudd i 2010 mot 77' i overskudd i 2009
Egenkapitalen var 145,6' pr 31.12.10 mot 10' pr 31.12.09

Fortsatt dri.ft
Arsregnskapet

viser at over hatvparten av aksjekapitalen er tapt.

Selskapethar en positiv utviklingsom vlser at egenkapitalener forbedretmed kr 135.6' og
utviklinga ser veldig positivt hittil i 2011 Styret er veldig tilfreds med utviklinga i setskapet og
det ser ut tU at mesteparten av underskuddet vil bli inndekket inneværende år. Utifra dette er
forutsetningen for fortsatt drift til stede,og arsregnskapetfor 2010 er satt opp ihenholdtil det.
Arbeidsmiljn

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det hariregnskapsåret ikke
forekommet unormait sykefravær og det har heller ikke oppstått noen skadereller ulykker.
Ytre miljø
Bednften forurenser ikke det ytre mitje mer enn hva som er vanlig i bransjen.
Likestilling

Bedriften har tre mannlige ansatte hvor to av dem også sitter i styret. Styret vil ved
eventuelle nyansettelser forsøke å få inn kvinnelige ansatte.

Skibotn,

2.7..11411
31.12.10

Fi
Styrets leder

NA 7,9

canv adoryscas

T
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Styremedlem f daglig leder
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STORFJORD AUTO AS

Res ultatregns kap
Note

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter

2010

2009

OG DRIFTSKOSTNADER

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

3 142 487
29 386

2 348 126
5 615

Sum driftsinntekter

3 171 873

2 353 741

1 564 458
789 884
84 085
528 210

1 008 492
608 170
76 455
502 815

2 966 637

2 195 932

205 236

157 809

Annen renteinntekt

3 194

25

Sum finansinntekter

3 194

25

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

72 000
783

80 800

Sum finanskostnader

Driftskostnader

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

1,2
3
1

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER
Finansinntekter

OG FINANSKOSTNADER

Finanskostnader

72 783

80 800

NETTO FINANSPOSTER

(69 589)

(80 774)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

135 647

77 035

Skattekostnad på ordinært resultat

4

0

ORDINÆRT RESULTAT

135 647

77 035

ARSRESULTAT

135 647

77 035

OVERFØRINGER

Fremføring av udekket tap

135 647

77 035

SUM OVERFØRINGER

135 647

77 035

rirste nska for STORFJORD AUTO AS

Or anisas onsnr. 988701912

11.01.1*

Ari

Balanse pr. 31.12.2010
31,12.2010

31.12.2009

3,6
3,6

491 180
234 185
725 365

524 675
261 165
785 840

6
6

233 600
254 879
104 653
143 153
736 285
1 461 650

215 850
309 277
59 283
638 060
1 423 900

350 000
350 000

350 000
350 000

(204 383)
(204 383)
145 617

(340 0304
(340 030)
9 970

6

500 874
500 874

610 866
610 866

6

0
301 927
29 643
483 589
815 160
1 461 650

33 902
262 021
47 458
459 685
803 084
1 423 900

Note

EIENDELER
Anleggsmidler
VarIge driftsmIdler
Tomter. bygninger og annen tast eiendom
Driltsløsere. inventar, verktøy, kontorm
Sum anleggsmidler
Omlopsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter 0,1,
Sum omløpamidler
SUIVIEIENDELER

7

53 651

EGENKAPITAL
OG GJELD
EgenkapItal
Innekutt egenkapItal
Setskapskapital
Sum Innskutt egenkapital

5

Opptjent egenkapital
tidekket tap
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langslktig gjeld
Gjeld bl kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
KodslktIg gjeld
Gjeld til kredittinstausjoner
Leverandergield
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsIktig gjeld
SUNI EGENKAPITAL OG GJELD

7

9143 Skibotn, 27.06.11
31.12.10

Tor-VidarNystad
Styrets leder

Daglig leder i styrem
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STORFJORD AUTO AS

Noter 2010

Regnskapsprinsipper

:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovenog god regnskapsskikk. SeIskapet
har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprisipper.
Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester på leveringstidspunket.
Omlepsmidler

og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige drifsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når
grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.
Varebeholdning

Varebeholdning er vurdert til netto anskaffelseskost.
Fordringer

Kunderfordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til påregnelig tap. Pr 31.12 er det avsatt kr 72.000 til delkrederefond. avsetning
Pr 01.01 var på kr 22.500
Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og
forfaller til betaling i neste regnskapsår i tilleg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet
med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret ( 28% ) på grunnlag av skattereduserendeog
skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelle lignignsmessig framførbart
underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme perrode er utlignet og nettoført

Noter tor STORFJORD AUTO AS

Or anisas'onsnr. 988701912

STORFJORD AUTO AS

Noter 2010

NoteLønnskostnad

Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
OTP, Pensjonsforsikring ansatte
Annen personalkostnad
Sum

2010
692 500
83 100
0
8 557
5 727
789 884

2009
530 000
63 600
0
7 783
787
608 170

Selskapet har hatt 2,25 årsverk regnskapsåret
Ordinær lønn og annen godtgjørelse til daglig leder

2010
2009

Styreleder er ansatt i selskapet og har mottatt i ordinær lønn
og annen godtgjørelse
Forøvrig er det ikke utbetalt godtgjørelse til selskapets styre
Kostnadsført revisjonshonorar for

2010
2009

275 800
241 400
2010
2009

303 200
261 400

kr 14 000
kr 21 000

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordningetter lov om obligatonsk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsforsikring som tilfredsstiller kravene i loven

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomt og
bygning

Driftsløsøre

669 841
0

1 103 278
38 610
20 000
1 121 888

Sum

Anskaffelseskost pr 1/1
+ Tilgang iår
- Avgang iår
Anskaffelseskost pr 31112

669 841

433 437
38 610
20 000
452 047

Akk avskrivninger pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger iår
- Tilbakeført avskrivning
Akk avsknvninger pr 31/12

145 166
33 495
0
178661

172 272
50 590
5 000
217 862

317 438
84 085
5 000
396 523

Balanseført verdipr

491 180

234 185

725 365

31/12

Noter for STORFJORD AUTO AS

o

Or anisas-onsnr 988701912

STORFJORDAUTO AS

Noter 2010

Note 4 - Skattekostnad

Spesifikas'on avets

på ordinært

resultat - utsatt skattefordel

- betalbar skatt

skatteula

Resultat før skattekostnader
+ Permanente og andre forskjeller
+ Endring i midlertidige forskjeller

135 647
16 124
- 59 635

Inntekt

92 136

S esi ' as'on av årets ske

ostnad:

Beregnet skatt av årets resultat
+ Endring utsatt skattefordel (bokført)
0

= Ordinær skattekostnad

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

+ Driftsmidler inkl. Goodwill116
+ Utestående fordringer+ Andre forskjellerSum14

2009

2010

Endring

670
72 000
30 000

121 805
- 22 500
- 25 000

-5 135
- 49 500
-5 000

670

74 305

- 59 635

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

Utsatt skatt / uskatt

ford I

+ Driftsmidler inkl. goodwill
+ Utestående fordringer
+ Andre forskjeller
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes
Grunnlag utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel

-59 635

( ikke bokført )

Noter for STORFJORD AUTO AS

2009

2010

116 670
- 72 000
- 30 000
306 612

121 805
- 22 500
- 25 000
214 476

- 291 942

- 140 171

81 743

39 248

Or anisas onsnr 988701912

STORFJORD AUTO AS

Noter 2010

Note 5 - Selskapskapital

( 1 aksjeklasse )

350 aksjer å kr 1.000 som pr. 31 12.10 eies av•
Tor-Vidar Nystad, Signaldalen, 9046 OTEREN
Odd Idar Figenschau, KIrkenes, 9046 OTEREN

175 aksjer
175 aksjer

Note 6 - Pantsettelser
Av seIskapets gjeld er kr 500 874 pantsatt i selskapets driftsmidler, varebeholdning og kundefordnnger
tl en bokført verdi kr 1 213 844. I tillegg er gjelda sikret med kausjonsansvar av aksjonærene

Note 7 - Bankinnskudd
I posten inngår innestående på skattetrekkskonto Kr 11 229
SkyIdig forskuddstrekk Pr 31.12.10 Kr 29 643

Noter tor STORFJORD AUTO AS

Or anisas onsnr. 988701912

Foreløpig
Arsoppgjør 2011
for
STORFJORD AUTO AS
Foretaksnr. 988701912

STORFJORDAUTO AS

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter

2011

2010

OG DRIFTSKOSTNADER

Salgsinntekt
Annen ciriftsinntekt

4 100 625
3 211

3 142 487
29 386

Sum driftsinntekter

4 103 835

3 171 873

1 919 972
990 130
88 170
556 640

1 564 458
789 884
84 085
528 210

3 554 912

2 966 637

548 923

205 236

Annen rentemntekt
Annen finansinntekt

2 821
73

3 194

Sum finansinntekter

2 894

3 194

54 600
0

72 000
783

Driftskostnader

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

1,2
3
1

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER
Finansinntekter

OG FINANSKOSTNADER

Finanskostnader

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

54 600

72 783

NETTO FINANSPOSTER

(51 706)

(69 589)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

497 218

135 647

100 028

0

ORDINÆRT RESULTAT

397 190

135 647

ARSRESULTAT

397 190

135 647

Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap

192 806
204 383

0
135 647

SUM OVERFØRINGER

397 190

135 647

Skattekostnad på ordinært resultat

4

OVERFØRINGER

Arsreonskao for STORFJORD AUTO AS

Or anisas'onsnr. 988701912

STORFJORDAUTO AS

Balanse pr. 31.12.2011
Note

31.12.2011

31.121010

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorrn.

3,6
3,6

457 685
204 510

491 180
234 185

662 195

725 365

233 600
190 847
160 818
502 061

Sum omløpsmidler

233 600
254 879
104 653
143 153

1 087 326

736 285

SUM EIENDELER

1 749 521

1 461 650

Sum anleggsmIdler
Omløpsmidler

Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter 0.1.

6
6
7

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Selskapskapital

5

350 000

350 000

350 000

350 000

Annen egenkapital
Udekket tap

192 806
0

0
(204 383)

Sum opptjent egenkapital

192 806

(204 383>

Sum egenkapital

542 806

145 617

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt

24 684

0

Sum avsetning for forpliktelser

24 684

0

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

6

Sum annen langsiktig gjeld

395 882

500 874

395 882

500 874

187 405
75 344
112 680
410 720

301 927
0
29 643
483 589

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

7

Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

786 149

815 160

1 749 521

1 461 650

9143 Skibotn, 30.03.12
31 12.11

d Idar i en ch u
Styrets leder
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Tor-Vidar Nystad
Daglig leder / styremedlem

Or antsas onsnr 988701912

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -60

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.09.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
32/12
3/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
08.10.2012
23.04.2013

Søknad tilskudd fra næringsfondet – A. Pedersen & Sønn bil & caravan bil &
caravan

Vedlegg
1 Søknad - 00047H.pdf
2 Brev av 10.1.13 - 00030H.pdf
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 08.10.2012

Behandling:
Endring i rådmannens innstilling:
På grunn av begrensede fondsmidler utsettes behandling av søknaden til første møte i 2013.
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På grunn av begrensede fondsmidler utsettes behandling av søknaden til første møte i 2013.

Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med tilskudd fra kommunalt næringsfond med kr. 100.000,-.
Det settes følgende vilkår for tilskuddet:
1. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak.
2. Det kreves skatteattest. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.

3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
A. Pedersen & Sønn bil & caravan AS søker om tilskudd i etableringsfasen. Det søkes om
500.000 kr i tilskudd over 2 år.
Det vises til søknaden for ytterligere opplysninger.
I brev av 10.01.2013 kommer søkeren med ytterligere opplysninger.
Behandling av søknaden ble vedtatt utsatt i møtet. 8.10.2012.

Es
rdia.
YK

A.PrffEifSEN

A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS
Hatteng Industriområde
9046 Oteren
Tlf. 77 52 07 52
Org.nr. 897 538 202 mva

AS
SONN

22.06.2012.

S knad til nærin sutval et i Storford kommune.
Søknad 1 gjelder: A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS. Org.nr 897 538 202
Søknad 2 gjelder: A.Pedersen & Sønn Lastebiltransport AS Org.nr 897 528 172

Søknad 1.)
Vi har nå hatt åpning av bil og caravan butikken på Hatteng Industriområde, og
det var gledelig å få besøk av Rådmannen Ellen Beate Lundberg Jensen på
åpningsdagen. Vi har brukt de siste 8 mnd. på å sette bygget i stand, ansette
lokale personer i bedriften, og få samarbeidsavtaler med lokale bedrifter i
kommunen.
Vi har brukt og gjort avtaler med Storfjord Auto som vår samarbeidspartner på
bil. Alt fra tilstandsrapporter,

EU godkjenninger, servicer.

Elektro nor på Skibotn er vår elektriker partner. Helges kontorservice på
kontorrekvisita/utstyr.
ventilasjonsanlegget.

Blikkenslageren på Skibotn har satt opp
Osv. osv.

Som jeg sa til dere på møtet jeg hadde med dere i desember 2011 kommer
herved søknad om tilskudd / økonomisk hjelp i etableringsfasen.
1.) Selve bygget har vi brukt ca kr 300.000.- på å sette i stand slik at det kan
godkjennes. Ventilasjonsanlegg montert, fuktskade ordnet, bygget malt
og pusset opp, el systemet gjennomgått.

Annonsering i Nordlys, Nye-Troms og Framtid i Nord Til nå har vi brukt kr
100.000.- i 2012!
Sikkerhet: Vi kommer til å bygge gjerde rundt tomten og asfaltere
området i løpet av 2012. Pris kr 250.000.I løpet av 2012 kommer vi til å søke om å få bygge ut bygget. Vi ønsker å
forlenge bygget 15 m sørover. Her vil vi ha utstillingshall for bil og
caravan + 1 kontor ekstra. Sørsiden og vestsiden/fronten vil bli bygget i
glass.Totale kostnader på dette er under utarbeidelse, men vil komme
på mellom kr 1.2 —kr 1.500.000.Kostnader på innkjøp av varelager. Vi har i løpet av disse 8 mnd. skaffet
oss et varelager som har kostet oss ca. kr 500.000.Som dere ser så har dette kostet masse penger for oss, og jeg håper at
dere ser at A.Pedersen & sønn bil og caravan AS vi være en ressursfor
kommu nen. Derfor søker vi om tilskudd på kr 500.000.- over en 2 års
periode. Jeg tror at kommunen vil få mye tilbake med å hjelpe oss i
startfasen.
S knad 2. A.Pedersen & S nn Lastebiltrans ort AS or .nr 897 538 172:

Vi ønsker å kjøpe tomt bak caravanbutikken med egen innkjøring.
Tomtestørrelsen vi ønsker å kjøpe er 7.000 m2 til 10.000 m2 Vi regner
med å ha totale utgifter på ca. kr 1.000.000.- med kjøp og opparbeidelse
av tomten. Derfor søker vi tilskudd på kr 500.000.- for å få gjennomført
dette. Veidekke er interessert å leie hos oss, når tomten er
opparbeidet!
Jeg håper dere ser nøye på disse to søknadene og virkelig ser hvor viktig
det vil være å hjelpe oss. A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS og
Lastebiltransport AS i oppstartsfasen. Hvis dere ikke kan hjelpe oss med de
summene som er skissert, så håper jeg dere kan se hvor mye dere kan hjelpe
oss med.
Med vennIig hilsen
Daglig leder bil og caravan AS
/

2.

C-

1(2-

it\

0 u

Styremedlem Lastebiltransport AS

e___
-7k,,
c,eev
c.-____

A.PutirEiSEN16

sst

SØNN
AS

Hatten

Til næringsutvalget

i Storfjord kommune.

I desember 2012 hadde jeg Morten
styremedlem
rådmann

Pedersen, daglig leder av A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS og

i de 3 selskapene i A.Pedersen & Sønn konsernet

møte med ordfører

Sigmund Steines og

Ellen Beate Lundberg. Møtet var nede på vårt anlegg på Hatteng Industriområde.

Etter en god samtale kommer
S knad

Industriområde 10.01.2013.

her en mer spesifikk søknad på vår søknad om tilskudd.

'eldende for A.Pedersen & S nn bil o caravan AS or
Annonsering. I 2012 brukte vi totalt
forskjellige

foreninger

nr 897 538 202:

kr 160.000.- på annonsering

med tilholdsted

i kommunen.

i aviser og for annonsering

I tillegg var vi en av sponsorene

i

til lavkarittet

2012. Her håper vi Storfjord kommune ser verdien for at vi blir kjent i landsdelen og derfor søker vi
om kr 140.000.- ang. annonsering.

Skilting / flagg ved E6.Vi kommer til å sette opp 1 stk stort lysskilt Hobby og 2 stk flaggstenger
tomten

vår rett ved E6. Dette for å gjøre oss mer synlig og gjøre trafikanter

holder på med. Her har vi brukt lokale aktører i innkjøp av flaggstenger

oppmerksom

på

på hva vi

og strøm kabler. Den totale

kostnaden ved dette vil komme på ca kr 180.000.- Her håper vi Storfjord kommune ser verdien for at
vi blir kjent i landsdelen og derfor søker vi om kr 130.000.- i tilskudd på dette.

Fasiliteter. Vi ønsker å bruke ca kr 300.000.- på fasilitetene

rundt området vårt. Her mener vi at dette

har veldig mye å si for at kundene skal se at dette er en seriøs bedrift. Alt fra strømkabler
som står på yttersiden,
området

til lysmaster som lyser opp området

hvor vognene og personbilene

på en fin måte. Asfaltering

står ol. Her søker vi om kr 100.000 I tilskudd.

Totalt søker vi om kr 370.000.- i tilskudd fra næringsutvalget.

til vognene

av deler av

S knad

"eldende for A.Pedersen & S nn AS or nr 960 894 022:
Qg

S knad

"eldende for A.Pedersen & Lastebiltrans ort AS or nr 897 528 172

Denne søknaden gjelder opparbeiding

av tomt og utbygging

Sist søkte vi om kr 500.000.- i opparbeiding
Vi søker om 1/5 del av totalkostnaden,

av butikken.

av tomta som nå er kjøpt og fylt ut.

utgiftene

for dette kommer til å bli ca kr 1.200.000.-

Derfor

søker vi om kr 240.000.- i tilskudd på kjøp og opparbeiding av tomt.
Utbygging av bygget. Vi ønsker å bygge ut bygget for å få 300 m2 til visningshall
ønsker å forlenge

bygget 15 meter sørover. Totale kostnader

ca kr 1.500.000.-

for vogner og biler. Vi
Her søker vi om et

tilskudd på 1/5 del av kostnadene som utgjør
kr 300.000.-

Totalt søker vi om kr 540.000.- i tilskudd fra næringsutvalget.

Vi håper på positiv tilbakemelding

fra næringsutvalget

verdien for at vi er de første som har etablert

på disse to søknadene. Og vi håper dere ser

oss på Hatteng industrlområde.

Med vennlig hilsen
Morten

Pedersen

A.PflitifSEN
Daglig leder A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS.
Og styremedlem

i selskapene til A.Pedersen & Sønn

A. Pedenten Sønnbil og caravanAS
HattengIndustnområde
- 9046Oteren
Telefon77 52 07 52
Org.nr.897 538 202 MVA

SØNN
AS

Storfjord kommune
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Søknaden - 00047H.pdf
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Behandling:
Endring i rådmannens innstilling:
På grunn av begrensede fondsmidler utsettes behandling av søknaden til første møte i 2013.
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På grunn av begrensede fondsmidler utsettes behandling av søknaden til første møte i 2013.

Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med kr. 25.000,- i tilskudd fra kommunalt næringsfond.
Det settes følgende vilkår for tilskuddet:
1. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak.
2. Det kreves skatteattest. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.

3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport søker om 500.000 kr i tilskudd til kjøp av tomt bak
caravanbutikken. De anslår total kostnad til en million kroner til kjøp og opparbeidelse av tomta.
Det vises til søknaden for ytterligere opplysninger.
Behandling av søknaden ble vedtatt utsatt i møtet 8.10.2012.
I brev av 10.1.2013 skriver søkeren at utgiftene kommer til å bli 1,2 mill.
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A.PrffEifSEN

A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS
Hatteng Industriområde
9046 Oteren
Tlf. 77 52 07 52
Org.nr. 897 538 202 mva

AS
SONN

22.06.2012.

S knad til nærin sutval et i Storford kommune.
Søknad 1 gjelder: A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS. Org.nr 897 538 202
Søknad 2 gjelder: A.Pedersen & Sønn Lastebiltransport AS Org.nr 897 528 172

Søknad 1.)
Vi har nå hatt åpning av bil og caravan butikken på Hatteng Industriområde, og
det var gledelig å få besøk av Rådmannen Ellen Beate Lundberg Jensen på
åpningsdagen. Vi har brukt de siste 8 mnd. på å sette bygget i stand, ansette
lokale personer i bedriften, og få samarbeidsavtaler med lokale bedrifter i
kommunen.
Vi har brukt og gjort avtaler med Storfjord Auto som vår samarbeidspartner på
bil. Alt fra tilstandsrapporter,

EU godkjenninger, servicer.

Elektro nor på Skibotn er vår elektriker partner. Helges kontorservice på
kontorrekvisita/utstyr.
ventilasjonsanlegget.

Blikkenslageren på Skibotn har satt opp
Osv. osv.

Som jeg sa til dere på møtet jeg hadde med dere i desember 2011 kommer
herved søknad om tilskudd / økonomisk hjelp i etableringsfasen.
1.) Selve bygget har vi brukt ca kr 300.000.- på å sette i stand slik at det kan
godkjennes. Ventilasjonsanlegg montert, fuktskade ordnet, bygget malt
og pusset opp, el systemet gjennomgått.

Annonsering i Nordlys, Nye-Troms og Framtid i Nord Til nå har vi brukt kr
100.000.- i 2012!
Sikkerhet: Vi kommer til å bygge gjerde rundt tomten og asfaltere
området i løpet av 2012. Pris kr 250.000.I løpet av 2012 kommer vi til å søke om å få bygge ut bygget. Vi ønsker å
forlenge bygget 15 m sørover. Her vil vi ha utstillingshall for bil og
caravan + 1 kontor ekstra. Sørsiden og vestsiden/fronten vil bli bygget i
glass.Totale kostnader på dette er under utarbeidelse, men vil komme
på mellom kr 1.2 —kr 1.500.000.Kostnader på innkjøp av varelager. Vi har i løpet av disse 8 mnd. skaffet
oss et varelager som har kostet oss ca. kr 500.000.Som dere ser så har dette kostet masse penger for oss, og jeg håper at
dere ser at A.Pedersen & sønn bil og caravan AS vi være en ressursfor
kommu nen. Derfor søker vi om tilskudd på kr 500.000.- over en 2 års
periode. Jeg tror at kommunen vil få mye tilbake med å hjelpe oss i
startfasen.
S knad 2. A.Pedersen & S nn Lastebiltrans ort AS or .nr 897 538 172:

Vi ønsker å kjøpe tomt bak caravanbutikken med egen innkjøring.
Tomtestørrelsen vi ønsker å kjøpe er 7.000 m2 til 10.000 m2 Vi regner
med å ha totale utgifter på ca. kr 1.000.000.- med kjøp og opparbeidelse
av tomten. Derfor søker vi tilskudd på kr 500.000.- for å få gjennomført
dette. Veidekke er interessert å leie hos oss, når tomten er
opparbeidet!
Jeg håper dere ser nøye på disse to søknadene og virkelig ser hvor viktig
det vil være å hjelpe oss. A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS og
Lastebiltransport AS i oppstartsfasen. Hvis dere ikke kan hjelpe oss med de
summene som er skissert, så håper jeg dere kan se hvor mye dere kan hjelpe
oss med.
Med vennIig hilsen
Daglig leder bil og caravan AS
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Til næringsutvalget

i Storfjord kommune.

I desember 2012 hadde jeg Morten
styremedlem
rådmann

Pedersen, daglig leder av A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS og

i de 3 selskapene i A.Pedersen & Sønn konsernet

møte med ordfører

Sigmund Steines og

Ellen Beate Lundberg. Møtet var nede på vårt anlegg på Hatteng Industriområde.

Etter en god samtale kommer
S knad

Industriområde 10.01.2013.

her en mer spesifikk søknad på vår søknad om tilskudd.

'eldende for A.Pedersen & S nn bil o caravan AS or
Annonsering. I 2012 brukte vi totalt
forskjellige

foreninger

nr 897 538 202:

kr 160.000.- på annonsering

med tilholdsted

i kommunen.

i aviser og for annonsering

I tillegg var vi en av sponsorene

i

til lavkarittet

2012. Her håper vi Storfjord kommune ser verdien for at vi blir kjent i landsdelen og derfor søker vi
om kr 140.000.- ang. annonsering.

Skilting / flagg ved E6.Vi kommer til å sette opp 1 stk stort lysskilt Hobby og 2 stk flaggstenger
tomten

vår rett ved E6. Dette for å gjøre oss mer synlig og gjøre trafikanter

holder på med. Her har vi brukt lokale aktører i innkjøp av flaggstenger

oppmerksom

på

på hva vi

og strøm kabler. Den totale

kostnaden ved dette vil komme på ca kr 180.000.- Her håper vi Storfjord kommune ser verdien for at
vi blir kjent i landsdelen og derfor søker vi om kr 130.000.- i tilskudd på dette.

Fasiliteter. Vi ønsker å bruke ca kr 300.000.- på fasilitetene

rundt området vårt. Her mener vi at dette

har veldig mye å si for at kundene skal se at dette er en seriøs bedrift. Alt fra strømkabler
som står på yttersiden,
området

til lysmaster som lyser opp området

hvor vognene og personbilene

på en fin måte. Asfaltering

står ol. Her søker vi om kr 100.000 I tilskudd.

Totalt søker vi om kr 370.000.- i tilskudd fra næringsutvalget.

til vognene

av deler av

S knad

"eldende for A.Pedersen & S nn AS or nr 960 894 022:
Qg

S knad

"eldende for A.Pedersen & Lastebiltrans ort AS or nr 897 528 172

Denne søknaden gjelder opparbeiding

av tomt og utbygging

Sist søkte vi om kr 500.000.- i opparbeiding
Vi søker om 1/5 del av totalkostnaden,

av butikken.

av tomta som nå er kjøpt og fylt ut.

utgiftene

for dette kommer til å bli ca kr 1.200.000.-

Derfor

søker vi om kr 240.000.- i tilskudd på kjøp og opparbeiding av tomt.
Utbygging av bygget. Vi ønsker å bygge ut bygget for å få 300 m2 til visningshall
ønsker å forlenge

bygget 15 meter sørover. Totale kostnader

ca kr 1.500.000.-

for vogner og biler. Vi
Her søker vi om et

tilskudd på 1/5 del av kostnadene som utgjør
kr 300.000.-

Totalt søker vi om kr 540.000.- i tilskudd fra næringsutvalget.

Vi håper på positiv tilbakemelding

fra næringsutvalget

verdien for at vi er de første som har etablert

på disse to søknadene. Og vi håper dere ser

oss på Hatteng industrlområde.

Med vennlig hilsen
Morten

Pedersen

A.PflitifSEN
Daglig leder A.Pedersen & Sønn bil og caravan AS.
Og styremedlem

i selskapene til A.Pedersen & Sønn

A. Pedenten Sønnbil og caravanAS
HattengIndustnområde
- 9046Oteren
Telefon77 52 07 52
Org.nr.897 538 202 MVA
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Søknad tilskudd næringsutvikling på gårdsbruk (NUG) - Landbruk Nord

Vedlegg
1 Søknaden - 00028H.pdf
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune bevilger kr. 5.000,- i tilskudd per deltaker bosatt i Storfjord kommune, men
maksimalt kr. 15.000,-. Tilskuddet dekkes over det kommunale næringsfondet.
Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og
vedtak.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Landbruk Nord søker 25.000 kr i tilskudd til opplæringsprogrammet for næringsutvikling på
gårdsbruk.
Det vises til vedlagte søknad for nærmere informasjon om prosjektet.
Vurdering
Etter prosjektbeskrivelsen synes det som at dette kan være et godt tilbud til gårdbrukere for å
videreutvikle gårdsbruket. I Storfjord er mange av brukene små og vil ha behov for å ha flere
bein å stå på.

Landbruk Nord
P.b. 113
9059 Storsteinnes

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren
Storsteinnes 17.12.12

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDSBRUK (NUG)
Søknad om midler til prosjekt i Troms 2013 —2014
Bakgrunn
Næringsutvikling på gården (NUG) er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet
mot bønder. NUG er utviklet av Norsk Landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets
Forsøksringer) og Det Kg1 Selskap for Norges Vel. Målet med programmet er å gi en
helhetsforståelse for hvordan en kan utvikle gården ut fra markeds- og
bedriftsøkonomisk helhetstenkning. Fra ide til kommersialisering.
NLR på Sunnmøre var først ute og tilbøy 'Næringsutvikling på gårdsbruk' (NUG) i
2007. Prosjektet går videre i 2009 og 2010. Hordaland, Agderfylkene og østafjells
tilbyr NUG fra 2009 og 2010.
Landbruk Nord gjennomførte NUG i 2010-2011. Tilbakemeldingene så langt er gode
både fra gårdbrukere og forvaltning. Vi satser derfor på å kjøre en ny runde i 20132014.
Vi søker med dette om kr 25 000 kr,- EraNæringsfondet i Storfjord kommune til dette
opplæringsprogrammet for næringsutvikling på gårdsbruk.
Utfordringer i Tromslandbruket
Produksjonsomfanget på landbrukseiendommene i Troms er moderat, og de fleste er
avhengige av tilleggsinntekt for å få "hjulene" til å gå rundt. Dette har nok bidratt til
at avskallinga i landbruksnæringa har hatt et bekymringsfullt høgt tempo av aktive
gårdsbruk i Troms de siste årene. Fra 1998 til 2009 har 44% av brukene i Troms lagt
ned produksjonen (Kilde: SLF). TINE opererer med prognoser som tilsier at de
gårdsbrukene som er igjen i Troms om 10 år må produsere dobbelt så mye som i dag
for å opprettholde melkeproduksjonen på samme nivå som i dag.
Gjennom utviklingsprogrammet Næringsutvilding på gårdsbruk (NUG) ønsker
Landbruk Nord å bidra til å dempe nedleggingstakten og styrke produsentene som tar

ansvaret for landbruksproduksjonen i Troms. Målene gjennom NUG er at bondens
beslutningsgrunnlag skal avklares og handlingskompetansen styrkes. Nettverket skal
utvides og i sterkere grad benyttes. Tilhørigheten i et fagmiljø, gjerne på tvers
avbygder skal etableres/styrkes. Bonden lærer og benytter et verktøy for å ta tak i, og
utnytte, de mulighetene som resurssene knyttet opp mot familien, gården og bygda gir
mulighet for. Kurset munner ut i en forretningsplan som gjenspeiler fremtidig satsing
for gårdsbruket. Kravet til bonden som bedriftsleder har økt, og tydeliggjøres i dag på
en annen måte enn før da det var en gård på hvert nes, og myndighetene spilte en mer
overordnet rolle for tilrettelegging og utvikling i landbruket. Vi mener at landbruksnæringa i dag styres i større grad av bondens egne profesjonelle avgjørelser for
utvikling av produksjonen eller ny produksjon. Rammevilkår og marked er i stadig
endring. Produsentene skal forholde seg til kortreist mat, særegen kvalitet, minikraftverk, gården som pedagogisk ressurs, inn på tunet, gårdsturisme, bygdeservice,
bioenergi, klimatiltak, osv i tillegg til tradisjonell volumproduksjon av mat. Det
krever jevnlig vurderinger av drifta med hensyn til kostnader, inntjening, investeringer og produktutvikling. I mange bygder i Troms er det svært få aktive
gårdsbruk igjen. I enkelte bygder er for eksempel melkeproduksjonen helt borte, og i
andre (særlig innlandsbygder) er småfenæringa lagt død. Mange av de valgene
gårdbrukeren tar (eller ikke tar) blir således svært synlig. Det skal mot og kunnskap til
for å bære dette ansvaret, og bondens nettverk må være helt annerledes i dag enn for
10 år siden.
Uansett om bonden vil utvikle eksisterende virksomhet, eller satse nytt, kreves det en
god utviklingsprosess for å lykkes. Prosessen gjennom NUG starter med en god idé
og avsluttast med en ferdigstilt plan.

Tilbud til bønder i utvikling
Målgruppa er bønder som har bestemt seg for å utvikle nåværende drift eller starte ny
produksjon/virksomhet. Deltakerne ledes gjennom en prosess for forretningsutvikling
parallelt med etablering av en støtte- og rettledningsfunksjon. Grunnlaget kan være et
ønske om utvidelse av nåværende produksjon, etablering av samarbeid bønder i
mellom eller utvikling av parallell produksjon på gården.
Landbruk Nord eies og styres av medlemmene (bøndene). Vi tror at dette er et godt
utgangspunkt for våre rådgivere til å fungere som prosjektleder (sparringspartner og
motivator) i slike utviklingsprosesser. I de ulike stadiene i prosessen legges det opp til
tett samarbeid med lokale/regionale fagpersoner.

Gjennomføring
Landbruk Nord ønsker å tilby NUG til 1 gruppe i 2013-2014 for kommunene Bardu,
Målselv, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø. Vi håper at dette tilbudet treffer et
behov hos bøndene, og budsjettet legger opp til 1 grupper i Troms fylke i 2013 og 1
grupper i 2014

Prosjektprogrammet inneholder 2 hovedfaser. Disse utvildes i samarbeid med
fagpersoner i prosjektets styringsgruppe, prosjektleder i Landbruk Nord, Det Kgl.
Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving. Hovedlærere under Fase 2 vil
være representanter fra disse to organisasjonene.
Prosjektleder administrerer, organiserer og er ansvarlig for framdriften i
utviklingsprogrammet. Prosjektleder skal fungere som kontaktperson og
samtalepartner/rådgiver for deltakerne før under og etter hver samling.
Lokale/regionale resurs- og fagpersoner knyttes opp mot samlingene avhengig av
hvilke produksjoner (eksisterende eller nye) deltakerne skal utvikle en forretningsplan
for.

Fase 1 avklaring:
Dette er en viktig fase som foregår hjemme på gården hos den enkelte deltaker. I
samarbeid med prosjektleder avklares hvor godt gjennomtenkt ideene til deltakerne er,
hvor sterkt ønsket om forandring er, og om ideene er realistiske og mulig å
gjennomføre. Familiens holdning til endringer, økonomi, totale ressurser på gården,
kompetanse og markedsgrunnlag kartlegges og vurderes. For å systematisere og
dokumentere dette arbeidet benyttes et skjema under samtalene, utviklet av Norges
Vel og Norsk Landbmksrådgiving. Etter dette skal deltakeren møte et
"avklaringspanel" der han/hun får anledning til å markedsføre sine ideer. Deretter
inviteres gårdbrukeren med til Fase 2 hvor deltakerne utarbeider sine
forretningsplaner.
-

Deltakere som har gjennomført Bygdekompasset og ønsker å gå videre med det
arbeidet som ble gjort der, har muligheten til å gå rett til Fase 2.

Fase 2 fra idé til utarbeidelse og gjennomføring av forretningsplan:
Denne fasen inneholder 5 samlinger å 2 dager, med ulike emner for hver samling. I
tillegg til hovedlærere fra NV/NLR blir det lagt vekt på å samarbeide med
lokale/regionale veiledere/forvaltning. Denne fasen av programmet minner om "Fram
Agro", men er mindre omfattende og ressurskrevende. Det blir lagt mer vekt på
forretningsplan og gjennomføring av denne.
—

samling introduksjon og konkretisering av forretningsplanen:
Innledning og presentasjoner. Bli kjent med hverandre, bygge nettverk. Forståelse av
hovedelementene i en bærekraftig forretningside, ressursgrunnlag, produktgrunnlag
og markedsgrunnlag, eget ønske og visjon, verdigrunnlag, livssituasjon, kompetanse,
nettverk, konkretisering av forretningsi& (produkt, marked) og kundegrunnlag,
organisering, selskapsformer, selskapsetablering, SWOT-analyse, verdikjede og
organisering. Arbeidet med forretningsplan starter.
—

samling —dypdykk i forretningsplanen:

Målsetting, strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, marked og kundegrunnlag
(kjøpekriterier, konkurransefaktorer, profil og posisjonering), verdikjede,
markedsføringsstrategi (pris, distribusjon, kommunikasjon), markedsplan og
milepeler. Fortsette med forretningsplan.
samling - økonomi:
Kalkulasjon, bedriftsøkonomiske nøkkeltall og utregninger (salg, kostnader, drift,
resultat, fmansiering, likviditet), fmansielle emner, budsjett, arbeid med
forretningsplan.
samling —ferdigstillelse og presentasjon av forretningsplan:
Aktører fra bransjen, Innovasjon Norge, Landbruksavdelinga i kommunen og lokal
bank fungerer som et panel for presentasjon av forretningsplanen.
samling —implementering av forretningsplanen:
Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektsøknader for finansiering for hver
enkelt deltaker. Prosjektgjennomføring/kommersialisering med utgangspunkt i
verdikjedetenkning. Start på prosjektsøknad for fmansiering.
I etterkant av kurset tilbys den enkelte gårdbruker videre hjelp i sitt prosjekt av lokal
rådgiver, Norges Vel eller andre. Erfaringsmessig blir det en del positivt arbeid for
kommunalforvaltninga med tanke på driftsplaner etc.

NUG —skjematisk framstilling

KommersIallserIng
Fra Id til utarbeldelse
og gjennomføring
av forretningsplan

CoachIng/
vellednIng

= Gkdbrukere,

enkeltstående eller I nettverk, som har nye forretnIngsldeer— og
eller I ferd med å utvIde —forskjelliggjøre sln eksIsterende vIrksomhet

0

= Lokale rådgIvIngsenheter/rådgIver

®

= Kommunale landbrukskontorer

Kilde:
Norsk Landbruksrådgiving
og Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Organisering av NUG i Troms
Styringsgruppe (forslag):
Landbruk Nord v/representant fra styret
Representant fra landbruksforvaltninga i aktuelle kommuner
Prosjektleder (rådgiver Landbruk Nord) er sekretær for styringsgruppa
Bekjentgjering
Prosjektledere for NUG som er gjennomført andre steder i Norge, understreker
betydningen av et bredt informasjonsarbeid mot forvaltning (landbrukskontor) og
andre veiledningsorganisasjoner (TINE, Nortura) for å nå ut til bøndene med
informasjon om kurstilbudet.
I planleggingsfasen ønsker vi derfor å invitere til et åpent møte der vi orienterer om
NUG. Videre vil NUG bli presentert på aktuelle hjemmesider, og
informasjonsbrosjyre utviklet av NLR/NV blir distribuert.

Søknaden omfattet i utgangspunktet årene 2013 -2014 og 1 kurs i fylket. Troms
Fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Innovasjon Norge anbefaler
og støtter i første omgang èn kursserie som avholdes innen våren 2012. Denne
evalueres før eventuelle videre kursaktivitet finansieres fra disse.
Vi ser fram til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen
For Landbruk Nord

a

T14.7

ii7/4

Arnulf Hole
rådgiver

Vedlegg:
Budsjett

Landbruk Nord er et resultat av det nasjonale veiledningsprosjektet som ble satt i gang i 2004 og ble
avsluttet i 2006 (samordning av veilednings#enesten i Norge). Troms Landbrukstjeneste (som bestod
av 8 avløserlag i Tromsfrlke) og 4forsøksringer (Norsk Landbruksrådgiving) i Tromsfusjonerte i
2006. I 2009 ble Teknisk byggeplanlegging ved FMLA i Nordland og Troms også en del av Landbruk
Nord. Landbruk Nord har kunder/medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark Hovedaktiviteten
foregår i Tromshlke, hvor vi u#ører tjenester for gårdbrukere i 22 av kommunene. Hovedkontoret
ligger på Storsteinnes, og vi har avdelingskontor i Bode, Tromse og Storslett. Det er 15 ansatte ..

Regnskap og budsjett
Prosjekt 18042- NUG 2 . (Næringsutvikling på gården 2. kursserie)
Kostnader:

Budsjett:

1 Forberedelse- søknad, markedsføring

Regnskap:

og utvelgelse a kr

65 000,00

kr

2 NV og NLR - honorar reise og opphold

kr

200 000,00

kr

3 Andre foredragsholdere

kr

20 000,00

kr

4 Lokale og bespisning deltakere og kursledere

kr

70 000,00

kr

kr 200 000,00

kr
kr

5 LN -rådgivning
6 Arbeidsgruppe

kr

25 000,00

Etterarbeid

kr

20 000,00

Sum kostnader:

kr

Finansieringsplan:

Budsjett:

600 000,00 kr

Regnskap:

21 Innovasjon Norge

kr

100 000,00

kr

22 Troms Fylkeskommune

kr

100 000,00

kr

23 Fylkesvise BU-midler

kr

100 000,00

kr

kr

150 000,00

kr

kr

100 000,00

kr

Kommuner

kr

50 000,00

Sum Inntekt:

kr

24 Deltakeravgift

15 deltakere

10.000,- per pers

25 Egenandel Landbruk Nord og NLR

600 000,00 kr

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/1001 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

02.04.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Søknad om tilskudd til grønnsaksprosjekt i Storfjord - Landbruk Nord

Vedlegg
1 Søknaden - 00004H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås. Søkeren oppfordres å fremme ny søknad for prosjektet et seinere år.

Saksopplysninger
Landbruk Nord søker 51.575 kr i tilskudd til grønnsaksprosjekt i Storfjord. Det vises til vedlagte
søknad for nærmere saksopplysninger og budsjett.
Vurdering
Rådmannen vurderer at søknaden er et tilskuddsverdig formål, men pga. begrensete midler samt
at Landbruk Nord har flere søknader inne til behandling, vil en tilrå at det søkes for et annet år
for dette prosjektet.
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Post Storrjord
Fra:

Natalia Nemytova [Natalia.Nemytova@lr.no]

Sendt:

8. mars 2013 09:49

Til:

Post Storfjord

Kopi:

Hilde V. Nøstvik

Emne:

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

Vedlegg: Søknad til næringsfond Storfjord.doc
Søknad i vedlegg

Vennlig hilsen
Natalia Nemytova
LandbrukNord
Pb 113
9059 Storsteinnes
906 72 1921777 22 540

08.03.2013

BS

Landbruk
Nord

Veiledning

- Velferd

- Vekst

Storfiord kommune
Hatteng
9046 Oteren
Deres ref.

Vår ref. 959/2013 NN8.03.2013

Søknadom støtte fra kommunaltnæringsfondtil grønnsaksprosjekti
Storfiord.

Bakgrunn
Hovedvekten innen landbruksproduksjonen lokalt ligger på grovf6rbaserte
produksjoner, som kjøtt- og melkeproduksjon. De tre siste årene har det imidlertid
vært en økende interesse for lokalproduserte grønnsaker og potet.
Landbruk Nord ser det som naturlig å tilby gårdbrukere kompetansehevende tjenester
innen grønnsaks- og potetproduksjon. For grønnsaksproduksjon i arktiske strøk vil en
av hovedfaktorene for å lykkes være investering i kunnskap. Vekstsesongen er kort,
og innhøstingsforholdene ofte vanskelige. Når produsenten kjenner de ulike
grønnsakenes biologi og vekstkrav, kan dette nyttes for å legge forholdene til rette for
et best mulig resultat.
Norsk Landbruksrådgiving har etablert en intern kjernegruppe med fagkompetanse på
grønnsaks- og potetrådgiving. Dersom Landbruk Nord evner å etablere seg i dette
miljøet vil det korte ned veien fra ny viten til nytte for produsent.
Mål
Styrke og øke grønnsaksproduksjonen i Storfiord og bidra til kunnskapsøkning innen
fagområdet, fra oppal av planter til omsetning, hos gårdbrukere og veiledere.

Målgruppe
Grønnsaksprodusenter, potetprodusenter og potensielle grønnsaksprodusenter i
Storfiord. Hage- og hobbydyrkere er også velkommen.

Gjennomføring
Landbruk Nord tenker å etablere to demonstrasjonsfelt i Storfiord kommune. Et felt
med ulike potetsorter i Skibotn hos Svein Eriksen og et felt med grønnsaker og urter

Posttroks 113 - 9059 Storsteinnes - telefon 77 72 25 40 - telefaks 77 72 65 10 - post9landbruknord.no

- www.landbruknord.no

Landbruk
Nord

Veitedning

- Velferd

- Vekst

hos Atle Aronsen i Stortjord.
I demonstrasjonsfeltene vil ulike sorter og dyrkingsmetoder bli prøvd ut. For å få til
dette, er det aktuelt å bruke plast eller fiberduk. Feltene vil også være utgangspunkt
for markdager.
Det er planlagt innkjøp av aktuelle såfrø og oppal av planter på Fagerlidal Gartneri
på Bardufoss.
Såing/planting av følgende arter i grønnsaksfelt:
Hodekål ( 5 sorter)
Nepe (Målselvnepe)
Gulrot ( 4-5 sorter)
Knutekål ( 2 sorter)
Blomkål ( 3sorter)
Brokkoli ( 2 sorter)
Urter: Dill, persille, timian, basilikum, sitronmelisse, mm.
Andre sorter etter ønske fra gårdbruker
Sortene i grønnsaksfeltet følges opp i løpet av vekstsesongen med notater om
utvilding, sykdommer og skadedyr, avling, høste eller salgstidspunkt og fortjeneste
ved direkte/torgsalg. Markdagen på dette demonstrasjonsfeltet vil være en viktig del
av opplegget.
Registrering av kålflue.
Landbruk Nord har de siste årene registrert kålflueangrep i Troms til V1PS. Det blir
satt opp kålfluefeller i kanten av demofeltet.
I potetfeltet er det aktuelt med både nye industrielle og gamle nordnorske potetsorter,
blant annet
Troll, Berber, Arielle, Gulløye, Van Gogh, Asterix, Franceline, Mozart, Folva, Godiva
og Mandel.
Det blir lagt inn flere besøk i feltet for observasjon av vekst utvikling og tørråte. En
markdag skal gjennomføres i slutten av vekstsesongen og en enkel
avlingsregistrering gjøres ved opptak.
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Budsjettog finansiering.
Kostnader

Forarbeid og prosjektsøknad
Annlegg og stell av demofelter
lordarbeid tilrettelegging av felt, bonde
Kjøring
Innkjøp av fiberduk

5000
52000
3150
16000

Innkjøp av såvarer, gjødsel, oppal
Markdager

2000
3500
10000

Dyrkingsrådfor feltverter
Rapporter

1500
10000

Sum kostnader

103150

Finnansiering

Næringsfond Storfjord

51575
51575

Egenandel LandbrukNord

Time sats: 750 kr.
Vi søker med dette om kr 51 575
positivt svar!

-

til gjennomføring av prosjektet og håper på

Natalia Nemytova
Rådgiver
Landbruk Nord
Postboks 113
9050 Storsteinnes.
Tlf. 777 22540/906 72192
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Arkivsaknr:

2009/9817 -22

Arkiv:
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Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.03.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Søknad tilskudd fra næringsfondet - Landbruk Nord
Vedlegg
1 Søknaden - 00023H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges kr. 10.000 i tilskudd fra det kommunale næringsfondet til Landbruk Nord.

Saksopplysninger
Landbruk Nord søker om 15.000 kr i støtte for å drive rådgivning og veiledning for bønder i
Storfjord i 2013.
Det vises til søknaden for ytterligere opplysninger.

Landbruk
Nord
Veiledning

- Velferd

- Vekst

Storfjord kommune
Rådhuset, Hatteng
9046 OTEREN
Vår ref: 899/2012 hvn

12.11.2012

SØKNAD OM STØTTE TIL TJENESTER, RÅDGIVNING OG VEILEDNING
FOR BØNDER I KOMMUNE 2013
Landbruk Nord BA søker med dette Storfjord kommune om kr 15.000 i støtte for å
drive rådgivning og veiledning for bønder i Storfiord kommune for året 2013.
Landbruk Nord har 522 medlemmer i 2012. Av disse er 9 medlemmer fra Storfjord
kommune.
Landbruk Nord BA har hovedkontoret på Storsteinnes, avdelingskontor på Storslett,
Tromsø og Bodø. De to sistnevnte avdelingskontorene ble opprettet i 2009 da vi
overtok Fylkesmannsembetet for teknisk byggeplanlegging for Nordland og Troms.
Denne tjenesten er ikke medlemsbasert, men gjelder for alle bønder i Nordland,
Troms og Finnmark.
Rådgivning og veiledning foregår i hovedsak innen grovfôr og plantedyrking. Det
gjennomføres dyrkingsforsøk, registreringer, gjødslingsplanlegging og
jordprøvetaking på gårder i kommunen.
Vi ser på lokal basert kunnskap som viktig for landbruket, og tilrettelegger dermed
vår rådgivning og veiledning etter lokale forhold og utfordringer. Med utgangspunkt i
lokal basert kunnskap utarbeides dyrkings- og gjødselplaner for den enkelte
gårdbruker.
Det har vært en betydelig satsing på å øke omfanget av potet- og
grønnsaksproduksjonen i Troms de siste årene. Dette er viktige bidrag for å sikre
inntekten på den enkelte gård. For å holde på denne positive utviklingen er det viktig
at vi fortsatt har en ekstra innsats på rådgivnings- og dyrkingsforsøk for å gi
gårdbrukerne den kunnskap de har bruk for.
Vi arrangerer markdager/markvandringer hos forskjellige bønder. Det har vært egne
dager med ulike tema, fordelt rundt om i distriktene. Oppmøte og interesse blant
gårdbrukerne er god.
Fra 2003 ble Miljøplan innført på alle gårdsbruk. Vi har rådgivning også innenfor
dette som omhandler riktig bruk av gjødsel og plantevernmidler, registrering av
kulturminner på gården, miljøtiltak som for eksempel klima- /leplanting og stell av
beiteområder.
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Landbruk
Nord
Veitedmng

- Vetterd

Vekst

Medlemmene betaler serviceavgift (tidl. grunnkontingent) på kr 600,-. I tillegg betaler
medlemmene ut fra de tjenester/råd de ønsker ut fra drifta på gården.
Landbruk Nord BA formidler og rekrutterer arbeidskraft/avløsere til bøndene. I tillegg
har vi ansvaret for å ivareta beredskapsavløsning i de tilfeller hvor bonden blir syk,
denne beredskapen gjelder for alle bønder i kommunen uavhengig om de er medlem i
Landbruk Nord eller ikke. Vi gir veiledning og råd i forhold til regelverk og rundskriv
for velferdsordningen i landbruket som helhet. Vi har organisert klauvskjæring hvor
vi har en fast ansatt som har hovedfokus på dette fagfeltet. Riktig klauvskjæring er
svært viktig med tanke på helse til kyrne, har kyrne god klauvhelse produserer de
mere melk.
Støtten fra kommunen brukes til vårt arbeid med rådgivning, veiledning og tjenester
spesielt for bønder i deres kommune.
For å kunne opprettholde aktiviteten på rådgivning og veiledning i Storfjord
kommune håper vi at kommunen kan fortsette med den svært verdifulle støtten som er
gitt tidligere år.
Se også vår hjemmeside www.landbruknord.no for mer informasjon.
Vårt kontonummen 4710 04 06892 bes brukt for overføring, dersom vi får innvilget
denne søknaden. Vi imøteser positivt svar fra dere.

Med hilsen
Landbruk Nord

JUnni Furumo
Daglig leder

Postboks

113

9059

Storsteinnes

- telefon

77 72 25 40

telefaks

77 72 65 10

post@landbruknord.no

- www.landbruknord.no
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Utvalgssak
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Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Søknad tilskudd til markedsføring - Skibotnhallen AS

Vedlegg
1 Søknaden - 00066H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med kr. 30.000,- i tilskudd fra det kommunale næringsfondet.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Skibotnhallen AS søker om tilskudd til markedsføring av sine arrangementer i 2013. Totalt har
de beregnet sin markedsføring å beløpe seg til 150.000 kr i 2013.
Det vises til søknaden for ytterligere opplysninger.
Vurdering

35
Storfjord Kommune
Rådhuset
9046 Oteren
1990

Skibotnhallen AS

Skibotn 28/01-13

9143 Skibotn

Søknad Storfjord Næringsfond
Skibotnhallen AS søker herved næringsfondet
Årets sommermarked

om støtte til markedsføring av våre arr i 2013.

i juni skal vi markedsføre med fokus på 3 stammers møte, med satsing

på det kulturelle basert på dette, vi planlegger markedsavis i samarbeid med Bladet Nordlys
Estimert pris kr 100 000.Vår årlige Dansegalla avikles lørdag 14 september musikk ved årets arr er Saturn fra alta og
Martinez fra Sverige.
Estimert markedsføring 30 000.Itillegg planlegger vi Julebord i november og romjuls fest.
Estimert total markedsf rin kr 150 000.Felles for våre arrangementer

er at det trekker mye tilreisende til kommunen og bygda vår.

Som har ringvirkninger til næringslivet i kommunen vår.

vi håper på positivt svar
Med vennlig hilsen

Herleif Nikolaisen

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -82

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

26.03.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Søknad tilskudd til scene - Skibotnhallen

Vedlegg
1 Søknaden - 00002H.pdf
2 Søknadsvedlegg - 00002V00001.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges tilskudd fra kommunalt næringsfond med 30 % av dokumentert kostnad,
men maksimalt kr. 18.000,-.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Skibotnhallen AS søker tilskudd til kjøp av scene til hallen. Samlet kostnad er 58.684 kr.
Det vises til vedlagte søknad for ytterligere informasjon.

Storfjord Kommune
Rådhuset
9046 Oteren

1990

Skibotnhallen

AS

Skibotn 29/10-12

9143 Skibotn

Søknad Storfjord Næringsfond
SkibotnhallenASsøker herved næringsfondetom støtte kr 17605.- til kjøp av Scenetil
hallen.Totalkostnadenpå Scenenlevert Skibotner kr 58684.Vedlagtfølger ordrebekreftelsekr 54934.Itillegg kommer frakt kr 3750.Vi håper på positivtsvar.

Med vennlig hilsen

Herleif Nikolaisen
SkibotnhallenAS

Ordrebekreftelse

Pro Systemer AS
Hvamsvingen 24
NO-2013 SKJETTEN
Telefon+
47 63846700

Bank1286

Side
Ordrenr.
Kundenr.
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform
Lev.betingelser
Valuta
Ordredato
Leveringsdato
Bet. betingelser

42 48487

E-post: post@prosystemer.no
www.prosystemer.no
Org.nr.985231605MVA

SKIBOTNHALLENAS
S kibotn
NO-9143 SKIBOTN
Telefon

Vår ref.
Deres ref.
Referanse

Leveringsadresse
Skibotn
NO-9143 SKIBOTN

1
14915
12028

Mottaker betaler frakt
NOK
24.10.2012
29.10.2012
Netto 26 dager

99 63 85 77Telefaks

Runar Holen
Herleif Nikolaisen
Salg

Produktnr.

Produktbeskrivelse

Leveringsdato Leveres

Rabatt

Mva.

Sum

SALGSVARE

ProlyteStage DEX Basic
rectangle200x100cm black
Scenebein30 cm
Scenebein80 cm
Scenelås
ProlyteStage DEX Scenelås
skrutrekker4mm umbraco

29.10.2012

18,00

2 700,00

30,00%

25,00%

34 020,00

29.10.2012
29.10.2012
29.10.2012
29.10.2012

72,00
72,00
36,00
2,00

59,00
90,00
84,00
215,00

30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

2 973,60
4 536,00
2 116,80
301,00

SALGSVARE
SALGSVARE
SALGSVARE
SALGSVARE
Mva. %

Mva-grunnlag

Mva.

25,00 %

43 947,40

10 986,85

Enhetspris

Pro SystemerAS har salgspanti gjenstanden(e),og de blir underalle forholdselgerenseiendominntilfull betaklinger mottatt,evnt. med renterog
påløpendeomkostningerer infridd,selv om det ikke foreliggerregistrertpant i løsøre eller annen eiendom. Dette iht. Panteloven§3-14 til 3-22.
Det vil løpe på kr 60,- i purregebyrog 12,75% rente p.a. ved for sen betaling.

Tilleggsavgift

Netto
43 947,40

Rabatt
18 834,60

Mva.
10 986,85

Sum inkl. mva.
54 934,00

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/934 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

02.04.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Søknad tilskudd til lyd- og lysanlegg - Skibotn samfunnshus venner

Vedlegg
1 Søknaden - 00010H.pdf
2 Tilbud - 00010V00001.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges med 100.000 kr i tilskudd fra det regionale næringsfondet til oppgradering
av lyd- og lysanlegg ved Skibotn samfunnshus.
Det settes følgende vilkår for tilskuddet:
1. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Skibotn samfunnshus venner søker om 169.000 kr i tilskudd til finansiering av oppgradering av
lyd- og lysanlegget ved Skibotn samfunnshus. Kostnadene er 389.000 kr.
Det vises til vedlagte søknad for nærmere saksopplysninger.

Skibotnsamfunnshusvenner
v Geir Varvik
9143 Skibotn

28 februar 2013.

Storfjord Kommune
næringsutvalget
9046 Oteren

Søknadom støtte tillyd og lysanlegg.

Skibotnsamfunnshusvenner består i dag av lag og foreningeri Skibotnsom ønskerå
oppgradereSkibotnsamfunnshusmed lyd og lysutstyr.
Utstyrer som vi har ønskerå skaffe skal kunne bli brukt ved arrangementi samfunnshuset,
idrettshalleneller ute ved andre arrangement.
En av bakgrunnenefor ønsketer at ved alle arrangementsomforegår i og rundt
samfunnshusetså må en leie inn lyd og lys utstyr,dette kosterganskemye hver gang
Når det er for eksempelskoleavslutningeri samfunnshusetså er det nesten kun de som
sitter helt foran ved senensom i det hele tatt hører hva barna fremfører.
Det er veldig syndfor alle de som har øvd og øvd.
Gjennom de tre sisteårene har Geir Varvik og LarsEinarGardenjobbet med prosjektet lyd
og lys.Vi har et ønskeom å kunne kjøpe inn utstyr som kan bli brukt over alt hvor en har
tilgang på elektrisitet,utstyr som er av meget høy kvalitet og som tåler en støyt.
Vi har innhentet priserpå dette fra et meget anerkjentTromsøfirma.
Kostnadenefor dette er på ca 389 000.
Pr dagensdato har vi klart å skaffe finansieringmed kr 220 000.00.
Vi er i den sistetid blitt gjort oppmerksompå at Storfjord kommunevil sørgefor at de på
kommunensregningvil bli innkjøpt noe lignendesom dette til flerbrukshallen på Hatteng.
Videre er vi kjent med at en allerede har lagt kabler og lignendeklart i gulvet på hallen, noe
som selvsagter meget fornuftig.
I og med at dette anleggetblir betalt 100% av kommunen,så håper vi på en meget velvillig
behandlingav vår søknad.

Videre vil vi gjøre dere oppmerksommepå en meget viktigdetalj, det er at en del av de
midlene vi har skaffe har en dato som vi må overholde.
Vi bør være i mål med hele finansieringeninnen sommeren.
Håper at søknadenkan bli behandlet i det første møtet som er i næringsutvalget.

For
SkibotnsamfunnshAvenne
Geir Varvik

Kopi
SkibotnII
Skibotnskytterlag
SkibotnBygdeutvalg
FAUv skolen
SkibotnHallen as

Lydproduksjon Tromsei AS

Strandveien73
Postboks 2196
9268
TROMSØ
Telefon: 40001918

1200

Organisasjonsnr
Bankgiro

no 989653695MVA
50810666126

Faks: 93375160

10803

Tilbudsdato
28-01-2011
Gyldig til
27-02-2011
Vår referanse
Eirik
Deres referanse

Sandunnshusets
Venner
V/ Geir Varvik
9143

TILBUD nr

SKIBOTN
Selger

Varenr.Varetekst

Antall

Pris Rab%

Eirik Haua

MvaSum

BACKLINE SCENE
Gitar
AC3OCC2VOX
AC3OCC2COMBO FORSTERKER
DSL50Marshall
DSL 50W forsterker topp med ECC83 og EL-34 rei
Mar1960AMarshall
1960A kabinett
KTWCHMP-1LP Amp Kit Tweed Champ 1x12 " u/ Høytalerellementer.
P 12RJensen
Vintage P 12R høytalerellement

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

stk
Stk
stk
stk
stk

7160,00
9320,00
7196,00
7558,54
1212,88

7160,00
9320,00
7196,00
7558,54
1212,88

1,00
1,00

stk
stk

6636,00
6636,00

6636,00
6636,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

stk
stk
stk
STK
stk
sett
stk
stk
stk
stk

5999,20
3996,00
2800,00
2928,00
396,00
3996,00
1856,00
1199,20
8676,00
476,00

5999,20
3996,00
2800,00
2928,00
792,00
3996,00
1856,00
1199,20
8676,00
476,00

1,00
1,00

stk
stk

20796,00
879,20

20796,00
879,20

2,00
2,00
2,00

stk
stk
stk

7800,00
13750,00
551,00

15600,00
27500,00
1102,00

4,00

stk

8940,00

35760,00

1,00
1,00

stk
stk

21400,00
3510,00

21400,00
3510,00

1,00
4,00
1,00
3,00
4,00
3,00

stk
stk
stk
stk
stk
stk

1244,00
1044,00
1276,00
2852,00
980,00
1030,00

1244,00
4176,00
1276,00
8556,00
3920,00
3090,00

2,00
5,00
10,00
7,00

stk
stk
stk
stk

224,00
248,00
276,00
312,00

448,00
1240,00
2760,00
2184,00

6,00
6,00

sfic
stk

646,00
601,00

3876,00
3606,00

Bass
SVT450HAmpeg
SVT450H Bass Head 450W
SVT41OHLF Ampeg cabinet 4x10" hom 4 ohm

Trommer
PDLCTMPKO:PACIFIC PLATINUM SERIES 3PC TOM PACK (10-12-14:
PDLC1620KKPACIFIC PLATINUM SERIES BASS DRUM NO MOUNT
PDLC1416LT PACIFIC PLATINUM SERIES FLOOR TOM 16X14 LAQL
PDSX6514RR PDP RAT ROD SNARE 14X6,5
PDPAC991PDP Tamholder for stativ
DWCP5000PEDW HARDWAREPACK5000 SERIES
DW5000AD3 Enkel Stortrpedal Inld.Bag
DW5100DW
5000 series Standard frommestol
SMATSabian
AAX stage perf sett
GE13130ROADBAG
PREMIUM LINE TROMMETEPPE

Tangent
88EXNord
SMATNordstage

Stage 88 EX
Stands

ANLEGG FLYTTBART
Høyttalerflate
PRX612MPRX612M
12" og horn aktiv høyttaler
PRX618SXLF JBL PRX618XLF 18" Aktiv Subhøyttaler 1000W
KM21337Kønig
& Meyer DB justerbar med M20 gjenge

Monitor
E0N515JBL

E0N515 bærbar aktiv høytaler med 15" og horn

Mikser
GB224Soundcraft
MX400Lexicon

GB2 24+2 ch mficser6 aux 4 grp.
MX400 effekttprosessor

Mikrofonpakke
E602SennheiserCardioid
Dynamic microphone for bass instrumeni
E604Sennheiser
E604 Cardioid dynamisk mikrofon,
E905Sennheiser
E905 Mikrofon dynamisk for trommer
E914Sennheiser
E914 Mikrofon kondensator
E606Sennheiser
Super cardioid dyn. mik for guitar cabs
D5AKG
D5 Vokahnikrofon, dynamisk supernyre

Kabelpakke
XLRO3PLP
XLRO5PLP
XLRO7PLP
XLR1OPLP

Pro Mik / Signalkabel XLR 3M
Pro Mik / Signalkabel XLR 5 M
Pro Mik / Signalkabel XLR 7 M
Pro Mik / Signalkabel XLR 10 M

Stativer
KM25960K&M
KM21040K&M

Milcrofonstativlite m/teleskopgalgerund fot
Mikrofonstativ med galge og korte bein

Lydproduksjon Tromso AS

Strandveien 73
Postboks 2196
9268
TROMSØ
Telefon: 40001918

TILBUD nr

1200

Organisasjonsnr
Bankgiro

no 989653695MVA

10803

Tilbudsdato
28-01-2011
Gyldig til
27-02-2011
Vår referanse
Eirik
Deres referanse

Samfunnshusets
Venner
V/ Geir Varvik
9143

50810666126

Faks: 93375160

SKIBOTN
Selger

Varenr.Varetekst

Antall

Eirik Haua

Pris Rab%

Mva

Sum

Multi
SMATWhirlwind

MEDUSA 30 meter

1,00

stk

7800,00

7800,00

8,00
2,00
2,00
2,00
1,00
16,00
1,00
2,00

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

4850,00
180,00
2150,00
214,13
4174,30
214,00
495,00
700,00

38800,00
360,00
4300,00
428,26
4174,30
3424,00
495,00
1400,00

LYSPAKKE
LYSElation
LYSST-132
LYSST-132
LYSDoughty
LYSElation
LYSAES/EBU
LYSAES/EBU
STR11010m

Opti TRI par Black
tv-ADAPTER
Wind Up Stand
M10 Female TV Spigot Euro Spec
Scenesetter-48
Binaly 234, svart 0,5 meter
Binary 20 meter
Skjøtekabel 3x1,5mm med 3-veis stikk

Lysbordet er stort nok til
Sum eks.mva
+ 25% m.v.a. av kr 302542,4

Totalsum

302542,40
75635,60

378178,00

Tilbudet skal ikke under noen omstendighet utleveres til tredjepart.
Hver utsendt faktura belastes med et fakturagebyr kr. 45,- eks. mva til delvis dekning av omkostninger.
Lydproduksjon Tromsø AS har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt
i sin helhet. Etter forfall belastes 12,25 % rente p.a.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/456 -2

Arkiv:
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Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

27.03.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Søknad tilskudd til markedsføring og utbedring av trasé Lavkarittet Skibotn idrettslag

Vedlegg
1 Søknaden - 00089H.pdf
Rådmannens innstilling
Skibotn idrettslag, Lavkarittet innvilges som omsøkt 25.000 kr i tilskudd til utbedring av
løypetraséen og 75.000 kr i tilskudd til markedsføring. Tilskuddene tas fra regionalt
næringsfond.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Det søkes om 25.000 kr til utbedring av løypetraséen og 75.000 kr til markedsføring av rittet.
Det henvises til søknaden for ytterligere saksopplysninger.

1.. ••

Skibotn Idrettslag
Lavkarittet
9143 Skibotn
Skibotn 29.1.2013

Storfjord kommune
Næringsutvalget
9046 Oteren

Søknad om støtte til markedsføring og utbedring av trase Lavkarittet.
Vi søker med dette om økonomiskbistandfra kommunensmidler til næringstiltak.
Støtten er beregnet på bruk i vår satsingpå å utvikle rittet i kvalitet og omfang. Vi forutsetter
at rittet er tilstrekkeligkjent gjennomtidligere kontakter og mediedekning.Men vi stiller
selvfølgeligopp med informasjonom forhold som ønskesbelyst.
Vi har i takt med utviklingenav arrangementet stadighøynet våre ambisjonerpå rittets
vegne. Vi satserpå at Lavkarittetvil bli en viktigfaktor i utviklingenav den lokale satsingen
på reiselivsom næring.Vi ønskerå være med å bidra til at Storfjordsomdømme blant annet
skalvære at det er her du som reisendekan oppleveting, store eller små aktiviteter, når som
helst på året og fra fjord til fjell.
Den viktigstefaktoren i jobben med å gjøre Lavkarittetkjent er markedsføring.Vi har et
omfattende samarbeidmed våre sponsorer,og da spesieltmed vår generalsponsorTromsø
ski & sykkel.Vi vil kommendeår profilere ossunder diversesportsarrangementog messer,
hvor vi har stand med roll-up,foldere og div profileringsprodukter.I 2012 fikk vi ogsålaget
ossen sponsorroll-up hvor vi har logoenetil alle våre sponsorer.Vi vil ogsåha annonser
ukentligi dagspresseni løpet av sommeren.Vi ønskerspesieltå ha kommunen med, fordi vi
vet at det styrkeroppslutningenom Lavkarittetlokalt, en viktig sakfor oss,vi mener at
Lavkaritteter noe positivtsom skalforbindes med Storfjord.
Andre i Storfjordvil ogsånyte godt av vår markedsføring,etter hvert tror vi hele servicenæringavil merke ringvirkningene.Direkte samarbeidmed StorfjordIdrettslager etablert og
gir tiltrengte midler i kassatil dem og. Slikønskervi å samarbeidemed lokale lag/foreninger
og bedrifter etter hvert som det bli behov for det. Lavkarittethadde i 2012 på rittdagen ca
100 frivillige/innleidepersoneri sving,å i tillegg har vi en arrangementskomitesom legger
ned et stort antall dugnadstimeri forkant av rittet.

Vi kan nevne at vi foran kommendeLavkaritthar intensivertvårt arbeide mot Finlandog
Sverige.Vi jobber med å få satt opp hjemmesidenvår med oversettelseav det viktigste
innholdettil finsk og engelsk. Vi arbeider ogsågodt mot landsdelenfra nordre Nordlandog
nordover. De sistepar årene har vi lyktesi å skaffe deltakere fra den fremste eliten av
landetsterrengsykelister.Ogsåi år satservi på å hente opp toppryttere som vil være med på
å profilere rittet. Samtidigmister vi ikke av synede mange mosjonistersom har valgt sykkel
som treningsredskapog deltakelsei sykkelrittsom fritidssyssel.Antallet sykkelryttereer
sterkt økende og behovet for tilbud til disseøker tilsvarende.Vi ønskerå benytte de fortrinn
vi har her i Storfjordtil å gjøre Lavkarittettil et treningsmålbåde for mosjonisterog
konkurranseryttere.Vi jobber fortsatt med at Storfjordskalbli terrengsykkeldestinasjonen
i
Nord.
I tilleggtil markedsføringså vil vi forsette å utbedre traseen. Vi la ned mye ressurseri fjor for
å utbedre trassen,så traseen begynnerå bli så bra at den jobben vi vil gjøre i år er å grøfte
traseen opp Nordalenslik at vannet ikke får gjort så stor skadepå veien. Dessutenmå vi
leggeom ca 100 m av traseen, pga at vi tidligere har sykletover en hyttetomt, men fra neste
år er nektet å bruke den. Har hatt møte med hytteeier hvor vi er blitt enig om å flytte
traseen før rittet i 2013. Vi må ogsåforsterke et brufundamentved Overelvcamping,som
har tatt skadeetter vårflommen i 2012. Dette er en bru som vi har bygdi egen regi. Vi har
ogsåen strekningnedenfor søppelplasseni Skibotndalensom er myrIendt, hvor vi har tenkt
å kjøre på grusslik at vi garderer osshvisdet skullebli regn på rittdagen.

På bakgrunnav dette søker Lavkarittetom følgende støtte fra Næringsfondet:
Støtte til markedsføring

kr 75 000.-

Støtte til utbedringav løypetraseen

kr 25 000.-

Med hilsen
~—
Hans-ErikSteinnes
Rittleder Lavkarittet

\
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Søknad tilskudd til Finsktango festival 2013 ved Helligskogen fjellstue

Vedlegg
1 Søknaden - 00009H.pdf
2 Budsjett - 00009V00001.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden innvilges kr. 24.000,- i tilskudd fra regionalt næringsfond.
Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og
vedtak.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan
tilsagnperioden utvides etter søknad.

Saksopplysninger
Det nyetablerte interimsstyret for Finsktango festival 2013 som skal arrangeres ved
Helligskogen Fjellstue søker om 30.000 kr i tilskudd til gjennomføring av festivalen i slutten av
august.
Hovedfokus i festivalen skal være tradisjons-tango, men også film, litteratur og beslektede
musikalske uttrykk er tiltenkt en plass. Av aktuelle aktiviteter nevner fiske i fjorden, turer på
snaufjellet, nordnorske mattradisjoner (fisk og kjøtt), kursvirksomhet og finsk tango. Det legges
til rette for aktiviteter for de yngste. Band skal bookes fra Norge og nabolandene. Målgruppa er
definert til kultur- og naturelskere i alle aldere fra Norge, Sverige og Finland. Antall
festivalbilletter for salg i 2013 er satt til 500 stk.
Det vises til vedlagte søknad og budsjett for nærmere beskrivelse av festivalen.

Vurdering
Søknaden er grundig og god. Det er et spennende opplegg. To av medlemmene i interimsstyret,
Kari Nilsen Overelv og Anita Overelv, har vært i møte med kommunen for å informere nærmere
om den planlagte festivalen. Det er innvilget 6.000 kr i tilskudd fra kommunens kulturmidler til
festivalen.
Anita Overelv, som er festivalsjef for den velrenommerte Trænafestivalen, har god erfaring med
å arrangere festival og et stort kontaktnett som kan benyttes i en slik sammenheng. De har
allerede knyttet til seg dyktige folk både fra Sverige og Finland til arrangementet.
Storfjord har behov for at det skjer mer som kan gjøre at Storfjord blir kjent på en positiv måte.
En slik festival kan skape aktivitet som kan komme næringslivet og innbyggerne til gode.
Dersom årets festival blir vellykket, kan dette spore til at festivalen blir et fast årlig arrangement.
.
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Helligskogen Fjellstue —arena for Finsktango festival 2013

Søknadom støtte til arrangementetFinsktangofestival 2013.
Dato for arrangement, 30. og 31. August 2013.
Sted for arrangement, Helligskogen Fjellgård, Skibotn i Nord Troms/ Storfjord kommune.
Helligskogen Fjellgård ligger ca 3 mil fra Treriksrøysa, der Norge, Sverige og Finland møtes.
Vi søker herved Stofflord kommune NEeringsfondom kr 30 000 i støtte for å gjennomføre
verdens første Finsktangofestival i Norge.
Finsktangofestivalens visjon.
Finsk tragedie er en del av an hel generasjon nordmenns kulturelle identitet.
Gjennom dans og spetakkel skal vi alle lære å elske finsk tangol
Være en nordisk kulturhistorisk smeltedigel gjennom de ulike lands karakteristiske
kunst —uttrykk med særlig vekt på finsk/norsk kven historie.
Sette Storfjord kommune på det internasjonale kultur —kartetl
Norge + Finland santl
Finsk tango har en sterk tradisjon og oppslutning i Finland. For «utenforstående» kan
uttrykket virke noe mørkt og melankolsk, kanskje litt dystert til tider, men det er alltid håp
og det er dans. I Norge er en hel generasjon fostret på Finsk fjernsynsteater (NRKpå
tirsdager gjennom deler av 70/80 tallet) og som naboland har Finland alltid konunet i
skyggen av våre bedre kjente og mindre dystre naboer fra Sverige. Vår påstand er at
1
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språldig, kulturelt og kunstnerisk vet de fleste lite om samtids - Finland. Men fakta er at
finsk innvandring har preget mange Nord Norske bygder opp igjennom tidene. Det er
mange av kvensk ætt i Nord Norge. Med tango som bakteppe, mener vi å ha en god ramme
for vårt prosjekt. Skibotn i Storord har lange tradisjoner på å være et flerkulturelt møtested
for handel. Kvener, samer, nordmenn, finlendere og svensker har i mange generasjoner
møttes i både kjærlighet, noe krangling og mye handel. Finsk tangofestival skal blåse nytt liv
i vår felles fierkulturelle bakgrunn. Sett med samtidens briller.

innhold.
Kunstnerisk
Tradisjons-tango skal være fremtredende og musikalsk hovedfokus i festivalen, men også
film, litteratur og beslektede musikalske uttrykk er tiltenkt en plass. Som barn av vår samtid,
har vi et spesielt forhold til Kaurismåkis filmer, finsk fjernsynsteater, Ittilå glass, Marimekko,
Arabia og Munmiitrollett Finsk sauna og det norske snaufjellet utfyller hverandre godt. Hva
er vel bedre etter en tur i fjellet enn å sette seg i sauna og dele gode historier? Fiske i fjorden,
turer på snaufjellet, nordnorske mattradisjoner (fisk og kjøtt) og selvsagt alle variasjoner av
finsk tango skal gi en helhetsopplevelse. Musikalsk profil skal vi ha band fra Norge og våre
naboland. Artister og band som blant andre Darja och Måneskinnsorkesteret (S),Stig (Fin),
Uusi Fatasia, Weeping Willows (s), Stefan Sundtrôm (S),Miko Moilanens Tangoorkester (N),
M.A Numinen (F).Moderne uttrykk med kulturarv og tradisjoner i behold. Vi skal rigge til
med danseplatting, arrangerekurs slik at alle som ønsker skal kunne den edle kunst og
danse finsk tango. Bookingen er i gang, men vi har ingen kontrakter undertegnet ennå.
Plan for musikalsk program.
Fredag 30. august. 3 akts start kl 2000 slutt kl 0200.
Iførdag 31. august 6 akts start kl 1600 slutt kl 0200.
Tidlig start på musikalsk program for våre yngste deltakere.

og muligheter.
Beliggenhet
Helligskogen ligger ca 1 mil fra det finske grense-stedet Kilpisjårvi, og 3,5 mil fra tettstedet
Skibotn. Det ligger idyllisk i en åpning i den trange dalen, med gode ankomstmuligheter
med bil/ buss. Den korte avstanden til Finland, gir muligheter det gir for samarbeid over
grensene når det gjelder overnatting og transport. Gamle Helligskogen militærforlegning
ligger ca 500 meter unna, og har muligheter for overnatting. I seg selv er Helligskogen en
naturperle, hvor teltliv er innbydende for de fleste. Med Lyngenfjorden, fjellmiljøet og de
gigantiske fjellene som den visuelle rammen, blir dette perfekt for opplevelsen for deltakere
og glimrende markedsføring av region og landsdell
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Forde unge.
Dagtid i festivalen er tilrettelagtfor familieaktiviteter,der barn og unge får delta på kurs i
finsk sauna (det er ikke bare å sette seg i saunaen...), finsk tango, lage artwalk,filmer og
litteraturfra Nordkalotten,tilrettelagtelive —arrangementerog aktiviteter.Vi ønsker at barn
og unge skal lære mens de «leker»,vi vil at de skal kunne mer om tradisjonerog felles
kulturarvi Nord. Finsktangofestival skal gi et frisktskråblikkpå gamle tradisjoner,sett i lys
av vår samtid.De unge skal utfordresog være med på å sette preg på festivalens innhold.
Festivalenskveldsprogram vil ha 18 års alciersgrense, da det skal være alkoholservering.
MåIgruppe.
Kultur—og naturelskere fra Norge, Sverige og Finland.I alle aldre.
Antall festivalbilletterfor salg i 20131 500 stk.
Fokuspå samarbeid.
Lokalekrefterer viktige. Vi har ambisjonerom å samarbeidemed lokale organisasjoner,
idrettslag,lokal kvenforening, husflid - foreninger Lavkarittet(internasjonalt
sykkelterrengritt),Campingplasser,kommunene både i Norge og Finland.Helligskogenog
Skibotnskal igjen bli det naturlige møtestedetfor kulturfusjon,der fysiskegrenser viskes ut.
Finsktangofestivalønsker også knytte bånd til finske samarbeidspartnere.Kilpisjårvi,
Enontekiô,Tornedalen,Helsingfors...Dette arbeidetgjøres gjennom de nettverksom
medlemmene i festivalen allerede har, og kommer til å etablere underveis i prosessen.
Kvener,nordmenn, finlendere og svensker har ikke bare en felles grense, men også en felles
kulturarv.Mange nordlendinger er finske etterkommere(kvener),men nesten like mange
vet ikke hva det er. Kvenerog kveners historie vil ha en spesiell plass i festivalen.Som
medarrangørerer vi i dialog med den unge Sjarkfestivalensom har godt rotfeste i Troms,og
ble arrangertfor 2. gang i Tromsøi 2012.
Organisasjon.
Navn. Finsktangofestival 2013
Per i dag er vi 4 stykkeri et interim - styre.
Anita Overelv, til daglig festivalsjefpå Trxnafestivalen i Nordland.

SteinarOverelv, eier av Helligskogen flellstue (nyetablertfra 2012)
ErlingRamskjell,artist og musikk-gründer.
KariNilsen Overelv,gift med Steinarog kulturskolelærerog hobby-keramiker.
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Assosierte styremedlemmer.
Kurator. Stefan Sundstrøm, svensk visekunstner og rockegurul
Presseansvarlig Finland og Sverige. Liisa Tolonen, blant annet daglig leder for Mokoma i
Stockholm, en finsk oase midt i Sveriges hovedstad, og jobbet mange år i Svensk
musikkbransje som pressesjef og manager..
Finsktango festival er en ideel forening.
Alt eventuelt overskudd i festivalen skal gå til å videreutvilde konsepter i Finsktango
festivalens ånd.
Media. Vi skal etablere egen hjemmeside og etablere festivalen på de sosiale medier som er
tilgjengelige. Men vi ønsker å avholde stiftelsesmøtet før vi publiserer festivalen for
offentligheten.

En kjærlighetshistorie.
Jensine Pedersen og Antti Oscar Ylijoki møttes en vinterdag på Helligskogen Fjellstue i
etterkrigstidas Norge. Antti som ung grensesoldat fra Finland, som hadde kjempet for
Finland (og tapt) Karelen til Den Røde Bror i Øst. Jensine var kokke på fjellstua og mettet
utallige med sine trulisjonsmatkunster. Allerede mor til 3 og enke...Disse unge møttes og
forelsket seg på dette magiske stedet som har lange tradisjoner i å forene folk, noen sågar i
hymnens lenker. Jensine og Antti giftet seg og fikk 5 barn sammen. Og en av disse 5, er min
far. De er begge forent i himmelen nå. Jensine og Antti. Håpet er at de danser finsk tango
langt inn i evigheten.
Vi håper dere ser det samme som oss,at dette prosjektet har stort potensiale.Bådekulturelt,
samfunnsmessig og mellommenneskelig. Folk forenes best gjennom felles kulturopplevelseri
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Budsjett Finsktango festival 2013
Arrangementsdato: 30. - 31. august 2013
Utgifter
Produksjonfestival
Leie lyd og lys
Tilrettelegging festivalområde
Dansegulv
Leie telt
Strøm/ el
Leie av vakttjenester/renovasjon/sanitet
Honoar artister
Overnatting / catering artister
Kustnerisk utforming / dekorasjon
Barne og familie underholdning/ aktiviteter
Utgifter frivillige mat/transport/tsjorter
Delsum

100000
50000
30000
30000
20000
60000
150000
70000
25000
50000
30000
615000

For salg
Matreialer for bygging av bar/grill/etc
Design/trykk (merchendaice, program, plakat...)
Buss leie for publikumstransport
Innkjøp mat for salg
Innkjøp drikke for salg
Innkjøp bonger/festivalbånd
Innkjøp emanbalsje for mat
Leie av grill/kjøkkenredskap
Hjemmeside
Markedsføring/ annonser
Delsum

20000
100000
20000
35000
42000
10000
5000
10000
10000
25000
277000

Administarsjon
Kontor/telefon/porto
Møter
Reiser
Nøkkelpersonell
Regnskapog revisjon
Tono avgift
Forsikringer
Diverse
Delsum
Sum utgifter totalt

15000
7000
20000
50000
40000
30000
15000
5000
182000
1074000

Finansiering
Salgsinntekter
Salg av bussbilletter publikum

50000

Salgav festivalpass(2 dagers)a kr 890
Salgav dagspass100 per dag a kr 550
Salgav merch (genser/vesker/div)
Salgav mat
Salgav drikke
Salgav annonser
Delsum
Annen finansiering
Sponsorer
Søknad Storfjord kommune, Næringsfon
SøknadTroms fylke
Norsk kulturråd
Delsum
Sum intekter totalt
Resultat

350 stk
200 stk

311500
110000
150000
72000
90000
50000
833500

150000
30000
50000
50000
280000
1113500
39500
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Søknad tilskudd til utvikling og trykk av brosjyrer - Skibotn Rehabilitering

Vedlegg
1 Søknaden - 00055H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås.
Avslaget begrunnes med at tilskuddet søkes til et tiltak som ikke vil medføre økt antall
arbeidsplasser.

Saksopplysninger
Skibotn Rehabilitering søker om 30.000 kr i tilskudd til utvikling og trykk av brosjyrer. Det
vises til vedlagte søknad for ytterligere saksopplysninger.
Vurdering
Rådmannen vurderer at søknaden er fra en godt etablert bedrift. Søknaden omfatter ikke
investeringer eller tiltak som vil medføre økt antall arbeidsplasser. Rådmannen er av formening
det bør prioriteres søknader for nyetableringer av bedrifter eller søknader for investeringer som
har til hensikt at bedriften skal ekspandere og utvide antall arbeidsplasser.
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Søknad om tilskudd fra Storfjord kommunes Næringsfond
Henviser til hyggelig samtale med deres leder for utviklingsavdelingen,Birger Storaas og vi
tillater oss etter avtale og søke om tilskudd fra Næringsfondet etter frist 1.3.2013.
LFIL Helse Skibotn Rebabilitering er et spesialisert rehabiliteringssenterog har 20 års erfaring
og representerer et godt tverrfaglig Miljø med 35 ansatte —utgjørca 26 årsverk. Vi har per i
dag kapasitet til 46 døgnbehandlingsplasserved senteret. Vi tenker helhetlig og setter
mennesket i fokus. Sykdomsbildeterkjennes, men vi konsentrerer oss om de ressurser og
muligheter deltakeren bar.
Et av målene våre er at oppholdet hos oss skal ha varige effekter. Hensikten med
rehabiliteringener nettopp å bedre fimksjonsnivået- både fysisk, psykisk og sosialt og gi økt
selvkontroll og tilfredshet i livet.
LHL Helse Skibotn Rehabilitering skal drive rehabilitering av hjerte- og lungesyke og andre
som institusjonen måtte beslutte. LFILHelse drives på ideell basis og vil ikke ha erverv til
formål. Vårt overordnede mål er at våre brukere/deltakere skal øke sin mestringsevne og
oppnå økt livskvalitet.
Skibotn Rehabilfteringhar i dag avtale med Helse Nord RHF om hjerte- og
lungerehabiliteringmed Nord-Norge som arbeidsområde, samt avtale med NAV om
arbeidsrettet rehabilitering-dagtilbud med Balsfiord, Karlsøy og Nord-Troms som
arbeidsområde.
For ytterligere å kunne synliggjøre våre tilbud ønsker vi å sette i gang arbeidet med å utvikle
gode og informativebrosjyrer for oss. I denne forbindelse søker vi Storfjord kommune om
tilskudd fra Næringsfondet.Følgende budsjett foreligger:

BudsjettMarkedsføring:
Fullstendi rosess utviklin av bros rerinklusiveo

kk

BudsjettFinansiering:
Egenfmansiering
TilskuddfraStorfordkommune 30%av totalekostnader
Sum
Vi håperpå positiv behandlingav vår søknad.
Med vennlig hilsen
LHLHelse AS SkibotnRehabilitering

Virk

‘kkthi
d Wilhelmsen
hetsdirektør

Vedlegg:
Skatteattestfor LHLHeise AS

kr 100 000 kr 70 000,kr
1
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Søknad om tilskudd til utredning tiltak - Slettås Eiendom - Caravanparken
Slettnes

Vedlegg
1 Søknaden - 00007H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås.
Søker oppfordres å fremme en ny søknad når eventuelle skredsikrings tiltak er prosjektert og
kostnadsberegnet.

Saksopplysninger
Slettås Eiendom - Caravanparken Slettnes søker om 100 % økonomisk bidrag til å utrede hva
som må gjennomføres av forebygging av området i forbindelse med skredfare og en ny korrigert
skredlinje fra annen kompetent instans enn NGI.
Det vises til søknaden for ytterligere saksopplysninger.
Vurdering
Kommunen har bekostet skredundersøkelsen som var utført av NGI i 2010. Søknaden omfatter
en ny skredundersøkelse da søkeren ikke har tillit til den utførte undersøkelsen. Søknaden
omfatter også tiltak for skredforebygging, men er ikke konkretisert i særlig grad.
Rådmannen finner det ikke naturlig at kommunen skal bekoste en ny undersøkelse utført av en
annen kompetent instans.
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Post Storfjord
Fra:

Hallgeir Naimak [hallgeir.naimak@storfjord.net]

Sendt:

8. mars 2013 12:29

Til:

Post Storfjord

Emne:

VS: Søknad om støtte fra Storfjord næringsfond

Vedlegg: Søknad om støtte fra Storfjord næringsfond utg B.pdf
Har dere fått denne? Jeg har ikke mottatt
Hallgeir

bekreftet

e-post?

Fra: Hallgeir Naimak [mailto:hallgeir.naimak@storfjord.net]
Sendt: 4. mars 2013 10:01
Til: post@storfjord.kommune.no
Emne: Søknad om støtte fra Storfjord næringsfond
Hallgeir Naimak
Slettnes —9046 OTEREN
Jeg ber om at Storfjord
Ha en god dag.

08.03.2013

kommune bekrefter

mottak av vedlegget.

Slettås Eiendom —Caravanparken Slettnes
9046 OTEREN
Orgnr 982 731 941 mva - tlf 41 22 66 09 /

92 29 19 56

Søknad om støtte fra
Storfjord næringsfond
Søknaden tar utgangspunkt i dokumentert skredfareområde for turistbedriftene Slettnes
Fjordcamp og Caravanparken Slettnes. Bedriftene ønsker å forebygge skredfaren på Slettnes
næringsområde, for å kunne utvikle næringsområdet uten dagens restriksjoner med byggeforbud
på viktige områder. På vegne av begge bedriftene søkes det fullfinansiert støtte for å utrede tiltak
som kan oppheve restriksjoner som foreligger på området.
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Kommunta.

I sammenheng med denne søknaden er det viktig å være orientert om; - Hva skjedde med
arealdisposisjoner i perioden 2005 —2010 for området Ytre Berg —Slettnes —Horsnes —Salmenes Bensjord?
Hvorfor gikk all arealplanlegging som Storfjord kommune foretok galt, og hvilket ansvar kan
kommunen tilskrives for en arealplanlegging som har kostet Slettås Eiendom opp mot kr 400.000,-?
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G ennom en E- ost som vist under siste lin'e med r dt forstår man flere forhold hvordan NGI driver sin butikk:
Fra:
Sendt:
TII:
KopI:
Emne:

Anders Solhelm (Anders.Solhelmtangl.no]
25. oktober 2011 08:41
Hallgek Nalmak
Frode Sandersen
SV: FORRIGEGENERASIONSSKREDKART

"Gamle" kart, dvs de som er laget av NGI og var ment å bli landsdekkende (men ikke ble det) finnes på Arealis - siden.
"Nye" kart, er de som ble publisert på skrednett.no etter at NVE fikk det statfige ansvaret for skredforvaltning fra og med 2009 (tror kartene ble sluppet sent 2009 eller tld lig 2010).
Dette er de to nasjonale skredkart senene som finnes (utenom kvikkleire kartene, som også er tfigjengelige på skrednett.no)
De "gamle" kartene er basert på dIgItal terrenganalyse og numeriske utløpsmodeller for skred, kombinert med relativt grove feltbefaringer utført av to skredeksperter fra NUsl.
De "nye" kartene er kun basert på dIgital terrenganalyse og skredmodeller (ingen feltbefarIng). Detaljer om utarbeldelsen av dIsse må du få fra NVE.
Hvis du leser gjennom hele teksten for fanen "kart" i skrednett.no, vil du også se hva NVE sler om bruken av de to kartseriene der begge typer finnes (klippes Inn nedenfor)
Klarere greier jeg ikke å uttrykke det, og rm=rhar jeg ikke anledning til å engasjere meg i dette uten at det blIr I form av et bestilt o dra .

Fra skrednett.no:AktSOITI

hetskart for stein

-

og sneskred (NGI)

For deler av landet finnes det eldre steln- og snøskredkart utarbeldet av NGI. IdentlfiserIng av aktsomhetsområdene på dIsse kartene er basert på den samme grunnmetode som
de landsdekkende, automatisk genererte aktsomhetskartene. I tfilegg er avgrensnIngene av områdene basert pl befarInger der skredfaglIg kompetente personer har vurdert
lokale terrengforhold, skogdekke og andre lokale faktorer. Aktsomhetsområdene på dIsse kartene har som regel mIndre utstreknIng enn de landsdekkende kartene for snøskred.
For områder som dekkes av denne kartserlen kan dIsse kartene brukes I stedet for de nasjonalt dekkende aktsomhetskartene for snøskred for å avgrense aktsomhetsområder. Det
arbeldes med å legge kartene ut på skrednett. Inntll vIdere finner du dette karttemaet på www.gIslInk.no under Kartlagsfiste, Samfunnsrlslko, Snø/Stelnskred (faresoner).
for Norges Geotekniske
Anders Solhebn

Institutt

(NGI)

Seinsommeren 2007 ble dagens arealplan godkjent i K-styret. Kort tid etter var det kjent at store
områder i Storfjorden var farget røde. Det var blitt skredfarlig i Storfjorden så å si «over natta».
Mange gode planer, økonomiske investeringer og tidsbruk var også, over natt, - kanskje tapt.
I august 2010 engasjerte Storfjord kommune det halvstatlige selskapet NGI, som også hadde sendt ut
røde kart over hele landet, til å friskmelde områdene mellom Ytre Berg/ Slettnes og Bensjord der det
forelå utbyggingsplaner for fritidsbebyggelse m.m. En tysk og en islandskskredekspert befarte
området sammen med tre kjentmenn fra Storfjord. Det var viktig for NGI å ha med seg kjentfolk, var
det sagt før befaringen. Da rapporten forelå, var kjentfolks lokalkunnskap om skred og skredfare satt
til side, uten ei eneste setning referert i NGI rapportene.
Var ønsket om kjentfolks tilstedeværelse og uttalelser kun ment som støtte for at ukjente
uteniandske eksperterikkeskullegå seg vill i Storfjorden under befaringen? Man har selvsagt
grunner for å spørre.
En påklaging fra grunneier av 50/2 om mangelfull og ufullstendig skredrapport som kostet Storfjord
kommune (oppdragsgiver) opp mot kr 200.000,- ble ikke tatt opp med leverandøren. Blant annet kan
man undres på hvorfor området Ytre Berg ble friskmeldt vest for E6 når man året etter får et
leirskred som går helt ned i fjæra? Hadde ekspertene hørt på kjentfolks opplysninger ville en slik
rapport-tabbe vært unngått.
Det er fortsatt grunn for å påklage rapporten fra Storfjord kommunes side. Påstanden er at verdien
av det man har betalt for ikke holder kvalitet.

Hvis vi med et langt skritt fjerner oss fra år 2010 til i dag, er situasjonen like uavklart med fremtidig
utvikling for deler av næringsområdet Slettnes, og de investeringer som i dag er låst av byggeforbud.
Ingen kjentfolk forstår skredfaremomentet i dette området.
For å komme et steg videre ser vi ingen annen utvei enn at noen nye eksperter avklarer hvilke
avbøtende tiltak som må iverksettes i området for å oppheve forbudssonen som i dag forhindrer to
turistbedrifter i å utvikle deler av området.
Slettås Eiendom har i 2012 innlevert en reguleringsplan for campingområdet Caravanparken Slettnes
som direkte blir berørt av dokumentert skredfare.
Konklusjon:

SlettåsEiendom—CaravanparkenSlettnessøkerderforStoffjordnæringsfondom 100 % økonomisk
bidragtil å utredehva sommå gjennomføresavforebyggingfor området(mur,skredvoll,ny korrigert
skredlinjegjennomandre ekspertersøynem.m.).
Søkerser ogsåat søknadenkan innvilgesslik;- at Storfjordkommunetar den nødvendigekontakten
medf eksMulticonsulteller andre bedrifteri sammebransjeog dekkerkostandene100 % over
næringsfondet.Dette må i tilfelle behandlesog vedtasi næringsfondet.
Med hilsen
Slettås Eiendom —Caravanparken Slettnes
Hallgeir Naimak (sign)

Kopi:

Slettnes Fjordcamp

4. mars 2013

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/4107 -11

Arkiv:
Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

03.04.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg
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23.04.2013

Tilskudd til kommunal andel av Inn på tunet løftet 2012/2013

Vedlegg
1 Tilskuddsbrev fra Innovasjon Norge - 00002H.pdf
Rådmannens innstilling
Det innvilges kr. 50.000,- i tilskudd til fra kommunalt næringsfond til prosjektet Inn på tunet
løftet 2012/2013.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har fått innvilget 245.000 kr i tilskudd fra Innovasjon Norge til Inn på tunet
løftet 2012. Det forutsettes at Storfjord kommune bidrar med et tilsvarende beløp i egenandel.
Det vil være nødvendig at ca. 50.000 kr av dette er tilskuddsmidler.

(.11.J
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STORFJORDKOMMUNE
Hatteng
9046 OTEREN

Deres ref.
D.Doris

Vår ref.Oslo,
EMJES - 2012/104954

09.07.2012

Tilskudd til "Inn på tunet løftet 2012"
Vi viser til tilbudsbrev fra Innovasjon Norge i 2011.
Landbruks-og matdepartementet
har den 3.juli fattet følgende vedtak:
STORFJORD KOMMUNE (hovedsøker)
Tilskuddsbeløp
Innovasjon Norge bevilger STORFJORDKOMMUNE et tilskudd på inntil
kr 245 000 --kronertohundreogførtifemtusen-Godkjent kostnadsramme
I hht søknad og behandling 2011
Sum
Støtte
Støtteandel i prosent

490 000
490 000
245 000
50

Støtten er begrenset til 50 % av godkjente kostnader.
Eventuelt eget arbeid skal fremgå særskilt i prosjektregnskapet, og være dokumentert med
timelister med tilhørende timesatser. Timesatsen forutsettes å være innenfor rammen av det
Innovasjon Norge kan godkjenne. Eventuelt arbeid utført av nærstående til foretaket skal
behandles på samme måte.
Aksept av tilbudet
Dersom De ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi Dem akseptere det skriftlig innen 14.08.2012,
ellers faller tilbudet bort.
Aksept skjer ved retur av det ekstra eksemplaret
signaturberettiget
/ prokurist / daglig leder.
Tilbudsbrev og standardvilkår

av dette brevet (vedlagt), undertegnet

av

vil samlet utgjøre avtalen med Innovasjon Norge.

1

Utbetalingsfrist
Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon, jf.
standardvilkårene, være Innovasjon Norge i hende innen 15.10.2013, da tilbudet ellers bortfaller
i den utstrekning det ikke allerede er effektuert.
Innovasjon Norge kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen.
Særvilkår
Det forutsettes at det videre arbeidet med prosjektet skjer i tett dialog med fylkesmannen
relevante fagmiljøer.

og

Dette er siste års tilsagn til Inn på tunet løftet, og ved anmodning om sluttutbetaling skal det
rapporteres fra - og legges fram regnskap for hele prosjektet i tråd med oppsett i søknaden.
Det kan foretas delutbetaling
anmodning om delutbetaling

av støtten i samsvar med framdriften i prosjektet. Det må ved
legges fram kort statusrapport og regnskapsoversikt.

Standardvilkår
For øvrig gjelder vedlagte standardvilkår,

datert 15. februar 2012,

Spørreundersøkelser
Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med at
innovasjon Norge eller departementene gjennomfører evalueringer, kundeundersøkelser mv. av
Innovasjon Norges virksomhet. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best
mulig tjenestetilbud til næringslivet.
Omtale i media
Ved presentasjon og eventuell profilering
Norges medvirkning blir omtalt.

av prosjektet i media forutsettes

det at Innovasjon

Har De spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Ernil B. Jessen som kan
treffes på telefon 22002531 eller e-post Emil.B.Jessen@innovasjonnorge.no.

Med vennlig hilsen
for innovasjon Norge

Emil B. Jessen
seniorrådgiver

Kopi
Fylkesmannen i Troms

Vedlagt oversendes:
standardvilkår for bygdeutviklingsmidler
et ekstra eksemplar av tilbudsbrevet

(BU-midler), datert 15. februar 2012
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Utvalgssak
16/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
23.04.2013

Bruk av næringsfondsmidler til innhenting av juridisk kompetanse i
forbindelse med kraftutbygging

Rådmannens innstilling
Det avsettes inntil kr. 50.000,- av det kommunale næringsfondet til å innhente kompetanse til å
bistå kommunen i forbindelse med planer om kraftutbygging i Storfjord.
Eventuell økonomisk bistand Storfjord kommune får eksternt i denne sammenheng tilbakeføres
til næringsfondet.

Saksopplysninger
I forbindelse med at det foreligger omfattende planer for kraftutbygging i Storfjord, ser
rådmannen at det er behov for å innhente ekstern kompetanse som kan bistå kommunen. Det vil
være behov for å få vurdert planene og sikre at kommunen kommer på en best mulig måte ut
både økonomisk og miljømessig. Landssammenslutningen av kraftkommuner (LVK) kan bistå i
en slik sammenheng.
LVK har gjort kommunen oppmerksom på at utbyggere har krav til å bistå med økonomisk
bistand for blant annet faglig og juridisk støtte til kommuner i forbindelse med utbyggernes
planer for kraftutbygging.
Det var innvilget i 2012 100.000 kr til samme formål. Det er så langt brukt 177.000 kr slik at det
er en underdekning på 77.000 kr.

Storfjord kommune
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Saksbehandler: Birger Storaas
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Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Søknad tilskudd næringsfondet -Tromskomitéen

Vedlegg
1 Søknaden - 00057H.pdf
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås da det er begrenset med frie disponible midler i næringsfondet.

Saksopplysninger
Tromskomitéen av Landsutvalget for Jernbane søker omstøtte til drifta av komitéen.
Det vises til søknaden for ytterligere opplysninger.

Møtedato
23.04.2013

3,5

TROMSKOMITEEN
AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE
B.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen
Telefon 77 63 05 19

Tromsø, 12.10.12

Til Troms Fylkeskommune
Kommunene i Troms Fylke
" Narvik Kommune
ff

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk
støtte til driften av komiteen.
Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte
som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik
mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljøsatsinga og praktisk politikk.
Nasjonal Transportplan skal opp til revisjon og Hovedplanen for forlengelse av NordNorgebanen må komme med og bli prioritert.
Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til
tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon
for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse.
Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder
enn de midler kommuner og fylkeskommuner bevilger. Den aktivitet vi skal drive
bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner
slik at arbeidet har kunnet fortsette.
Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer,, men det vil
fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid.
Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig
økonomi. Det har vi forståelse for,, men det er her ikke snakk om store summer —noen
få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en
bedre infrastruktur i nord.
Og kravet er nå ganske enkelt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen.
Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre
utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning
til vår konto nr. 4760 56 60645.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

dit/
* dr-up
leder
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Tilskudd til ferdigstillelse prosjektet Nothjellen - Rastebykaia

Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg bevilger kr. 150.000,- i tilskudd fra kommunalt næringsfond til
restaureringsprosjektet Nothjellen – Rastebykaia. Hovedfinansiering for dette fireårige
prosjektet har kommet fra Riksantikvaren via Kulturetaten i Troms fylkeskommune, til sammen
3,5 mill. kroner. Storfjord kommune har hatt koordineringsansvaret for dette prosjektet.

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Restaurering av Nothjellen på Rasteby har vært et unikt samarbeidsprosjekt mellom eieren av
anlegget, familien Pedersen, Troms fylkeskommune samt kultur- og næringsavdeling i
kommunen. Vestersia-prosjektet var også involvert i dette prosjektet.
Prosjektet ble startet sommeren 2009. Hovedfinansieringen for prosjektet har kommet fra
Riksantikvaren via Kulturetaten i Toms fylkeskommune, til sammen 3,5 mill. Storfjord
kommune har ikke tidligere hatt direkte utlegg for prosjektet utover arbeidstiden til de ansatte.
Nord-Norsk Fartøyvernsenter i Gratangen har vært faglig ansvarlig for restaurering.
Nothjellen og det restaurerte kaianlegget på Rasteby skal brukes av reiselivsnæringen, kulturaktører, skoler & barnehager samt helse- og omsorgsetaten og frivillige organisasjoner. I
kjølvannet av dette restaureringsprosjektet har det kommet opp et pilotprosjekt med
kompetanseprogram i antikvarisk restaurering og bygningsvern med Nord-Troms Studiesenter
som kursansvarlig.
Storfjord Kystlag ble stiftet i 2011. Dette laget skal overta en eldre båt fra Nord-Norsk
Fartøyvernsenter og båten skal ha tilhold ved Rastebykaia. Kystlaget skal sammen med
Turistinformasjonen/ Visit Lyngenfjord A/S organisere båtturer på fjorden; f.eks. mellom
Skibotn og Rasteby.

Restaureringsprosjektet avsluttes våren 2013 og det skal være en markering med myndigheter
og samarbeidspartnere på forsommeren.
Økonomi 2012-2013:
Kostnad
Arbeid/Kjøring Fartøyvernsenteret
Husleie/div.utgifter
SUM

Beløp

Finansiering
Troms fylkeskommune/Riksantikvaren
TFK/Riksantikvaren, overført fra 2011
Storfjord Næringsfond
Sum

Beløp

1 100 000
50 000
1 150 000
800 000
200 000
150 000
1 150 000

Vurdering
Storfjord kommune satser aktivt på reiseliv lokalt, regionalt og grenseregionalt. I tillegg har
kommunen erklært seg som flerkulturell kommune og ønsker både revitalisering av språk og
kultur samt utvikling av kulturbaserte næringer. Kommunens lange fiskerirelaterte historie er
således et viktig element i dette arbeid og denne historien synliggjøres spesielt godt på anlegget i
Rasteby. Reiselivsnæringen får nå et nytt og attraktivt tilbud for turister i og med ferdigstillelse
av Nothjellen og kaianlegget.
Næringssjefen anser dette prosjektet til å være både konkret, resultatorientert og nødvendig.
Næringssjefen anbefaler at Storfjord kommune går inn for finansiering av sluttfasen av
restaureringsprosjektet som omsøkt.
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Næringsfondsmidler til drift av turistinformasjon sommer 2013 - Storfjord
kommune

Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg bevilger til drift av turistinformasjonen i sommersesongen 2013 med
inntil kr 100 000,- i tilskudd fra kommunalt næringsfond. Driften av Turistinformasjonen på
Skibotn er en viktig del av kommunens satsning på reiselivet.

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Reiselivsnæring er definert som et satsningsområde i den strategiske næringsplanen for
Storfjord kommune. Reiselivsnæringen er i vekst og det er flere aktører som nå satser sterkere i
reiselivssektoren i Storfjord. I tillegg har kommunestyret vedtatt den strategiske reiselivsplanen
for Lyngenregionen. Et av tiltakene i planen er å opprette en helårig turistinformasjon gjennom
reiselivsselskapet. Det interkommunale reiselivsselskapet i Lyngenregionen, Visit Lyngenfjord
A/S, er nå etablert og skal ha ansvaret for de kommunale turistinformasjoner i Storfjord, Kåfjord
og Lyngen. Selskapet er ikke kommet i ordinær drift ennå og kommunene må selv organisere og
drifte turistinformasjoner inntil videre.
Storfjord kommune har selv hatt driftsansvaret for Turistinformasjonen fra sommersesongen
2009. Driften har vært organisert av utviklings-/næringsavdelingen i Storfjord kommune og
lokal ungdom har vært ansatt som informatører. Turistinformasjonen er lokalisert i den tidligere
Shell-stasjonen i Skibotn.
Turistinformasjonen er autorisert i henhold landsdekkende ordning, som administreres av NHO
Reiseliv på vegne av offentlige myndigheter og reiselivsnæringen.

Økonomi:
Budsjett 15.05. – 15.08.2013
Kostnadsart
Lønnskostnader inkl. feriepenger
Drift
Kjøring/Markedsføring
SUM

Beløp
80 000
10 000
10 000
100 000

Vurdering
Storfjord kommune satser aktivt på reiseliv lokalt, regionalt og grenseregionalt.
Næringsavdelingen deltar i Tornedalsrådets Næringsgruppe og i interkommunalt samarbeid med
Lyngenregionen og Enontekiö. I tillegg deltar kommunen i det grenseoverskridende
reiselivsprosjektet «Nordkalottnettverk for bærekraftig turisme», finansiert av Interreg-midler
fra EU/den norske stat. Opprettelsen av reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord A/S vil styrke
reiselivsutviklingen både i Storfjord og i regionen.
Næringssjefen anser dette prosjektet til å være både konkret, resultatorientert og nødvendig. En
profesjonell og godt drevet turistinformasjon i Storfjord er nødvendig i en helhetlig
reiselivssatsning. Næringssjefen anbefaler at Storfjord kommune går inn for finansiering av
Turistinformasjonen som omsøkt.

