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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/1249 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Veronica Davo Larsen
Dato:

20.09.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
30.09.2013

Referatsaker Næringsutvalget 30. september 2013

Rådmannens innstilling
Sakene er referert

Saksopplysninger
1. Brev fra Troms fylkeskommune - Årsrapport til fylkestinget i Troms – Regional- og
næringsrettet virkemiddelinnsats i 2012 – Resultater og effekter, datert 18.07.2013
2. Brev fra Troms fylkeskommune – Kommunale næringsfond tildeling for 2013 –
Storfjord kommune, datert 01.08.2013

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/4163 -28

Arkiv:
Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

17.09.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
30.09.2013

Arbeidslivsdagen 2013 – deltakelse fra Storfjord kommune

Rådmannens innstilling
Det avsettes inntil kr. 8.000,- av det regionale næringsfondet til Storfjord kommune sin andel av
utgifter til bespisning studenttreff, standleie og andre fellesutgifter tilknytta Arbeidslivsdagen
2013.

Saksopplysninger
Universitetet i Tromsø arrangerer hvert år Arbeidslivsdagen. Arbeidslivsdagen er en møteplass
for arbeidsgivere og studenter, der studenter får anledning til å møte representanter for en rekke
offentlige og private virksomheter.
Saken ble oversendt til kommunene 30. august, og det er derfor behov for etterskuddsvis
bevilgning til tiltaket. Storfjord kommune var representert ved ordfører og
kulturkonsulent/omdømmemedarbeider.
Halti næringshage er hovedansvarlig for Nord-Troms-regionen sin stand, mens
Omdømmeprosjektet har tilbudt seg å ta en koordinerende rolle for kommunene i forbindelse
med Arbeidslivsdagen på 12.september 2013. Dette for å sikre at kommunene stiller på stand
som Nord-Troms, i tråd med hovedmålsettinga om å styrke felles regional identitet og bygge et
positivt omdømme utad. Dette er også drøftet i næringsarbeiderforum, der man ønsker at
kommunene har mer felles fokus på Nord-Troms-regionen, og ikke så kommunerettet som
standen tidligere har opptrådt.
Arbeidslivsdagen en viktig arena for å nå fram til unge studenter på jakt etter framtidige
jobbmuligheter og bosted. Dette sammenfaller med målgruppene omdømmeprosjektet retter seg
mot. Kommunene har i tillegg invitert studenter fra regionen til en uformell pizzakveld for å
opprettholde kontakt med studenter med tilknytning til regionen.
Omdømmeprosjektets ansvar er følgende:








Lage en Nord-Troms-folder basert på samme mal som velkomstbrosjyrene til nye
tilflyttere. Kommunene tar i tillegg med egne brosjyrer
Vise film og bilder fra regionen på eget lerret., men det er Nord-Troms som skal være
hovedfokus.
Har oversikt over fremtidig behov for arbeidskraft i de 5-10 største bedriftene i hver
kommune, de neste 3, 5 og 10 årene.
Skaffer oversikt over de største utfordringene i forbindelse med fremtidig behov for
arbeidskraft i kommunene.
Lager en oversikt over utlyste ledige jobber i regionen akkurat nå.
Fokuserer på tiltakssonen på stand.

Omdømmeprosjektet styringsgruppe (rådmennene i regionen) har behandlet en sak om
Arbeidslivsdagen på møte før ferien:
Sak 10/13

Arbeidslivsdagen 2013
Prosjektet anser at Arbeidslivsdagen på UiT 2013 (12.september) er en
veldig aktuell profileringsarena for kommunene med tanke på fremtidig
rekruttering. Prosjektet kan på vegne av kommunene påta seg en
koordinerende rolle inn mot Halti næringshage (initiativtaker og
arrangør). Hver kommune bør delta med ordfører og 1-2 fra
administrasjonen. Målet er å være samlet som Nord-Troms på stand.

Vedtak:
Nord-Troms kommunene deltar på Arbeidslivsdagen 2013 på UiT og studenttreff kvelden før,
som tidligere år. Det avsettes midler fra kommunene til bespisning (studenttreffet), standleie,
andre utgifter (tidligere år kr. 5.000-8.000,- per kommune). I tillegg dekker kommunene reise/
opphold for eget personell. Omdømmeprosjektet har koordinerende rolle for kommunene.
Vurdering
Arbeidslivsdagen er en viktig rekrutteringsarena for framtidig arbeidskraft og potensielle
næringsetablerere. Erfaringene fra tidligere års deltakelse er positiv, og det vurderes som
positivt at man i ytterligere grad jobber med et felles fokus i regionen.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/2115 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Ellen Beate Jensen
Lundberg
Dato:

17.07.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
30.09.2013

Søknad om tilskudd til investering av minigraver
Vedlegg:
1 Søknad om tilskudd næringsfondet
Rådmannens innstilling
1. Søknaden avslås med bakgrunn i:
a. vurdering er gjort ift tildeling av offentlig støtte til enkeltmannsforetak sett opp i mot
effekten ved å satse på etablering av små og mellomstore bedrifter som har potensial for
flere arbeidsplasser i kommunen,
b. virksomhetens aktivitet, slik det fremkommer i søknaden, rettes ikke mot formålene og
satsningsområdene som er vedtatt i kommunens strategiske næringsplan.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har mottatt søknad om tilskudd fra næringsfondet. I søknaden ligger to typer
aktivitet som det er planlagt investering til; 1) gravearbeid og 2) garnmontering. I
saksbehandlingen lages det derfor to fremlegg med utgangspunkt i samme søknad. Denne
fremstillingen gjelder for 1) gravearbeid.
I søknaden fremkommer det at søker vil etablere egen arbeidsplass og investerer derfor i en
minigraver for gjennomføring av større og mindre oppdrag for privat og offentlig marked. Viser
til vedlagte søknad.
Vurdering
I henhold til vedtektene for det regionale næringsfondet, jf. punkt 14 – investeringstøtte til
enkeltbedrift eller virksomhet, kan det gis støtte til slikt formål. Imidlertid er offentlig støtte til
enkeltmannsforetaket vurdert opp i mot effekten ved å satse på etablering av små og
mellomstore bedrifter - som har potensial for flere arbeidsplasser i kommunen.

Det vises også til satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan der det i hovedsak er
fokus på reiseliv, kommunikasjon og transport på Nordkalotten, nordområdesatsning, mat fra
hav og land, og bærekraftig bruk av energi og utmark. Slik det fremkommer i søknaden vil
aktiviteten i virksomheten ikke rettes mot disse formålene.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: JKZ2EC
Registrert dato: 13.06.2013 20:21:46
Virksomheten
Type virksomhet

gravearbeid og garnmontering
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

gravearbeid til privatpersoner og offentlig samt og montere,salg av fiskegarn og utstyr til fiskebåt da dette er en stor
etterspørsel av og jeg prøver og ordne meg egen arbeidsplass

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

dag magnus
alvestad

skibotn

9143

skibotn

100

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

912061817
Foretak/lag/forening

dag magnus alvestad
Adresse

skibotn
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

95276992
Telefaks

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

dag magnus
Etternavn

alvestad
Adresse

skibotn
Postnummer

Poststed

9143

SKIBOTN

Mobiltelefon

95276992
Telefon arbeid

95276992
Telefon privat

95276992
E-post

daggeita@hotmail.com
Bankkontonummer

12040486524
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

dag magnus alvestad
Prosjektets totale kostnader

600000
Finansieringsplan
Egenkapital

100000
Eget arbeid

200000
Lån i bank

300000
Tilskudd fra næringfond

0
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

sparebanken 1
Sum finansieringsplan

300000
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

holder på og innvistere i en minigraver ( 5 tonn) som er populært til bruk i mindre samt større oppdrag, holder og på
med og planlegge garasjebygg som jeg skal bruke til garnmontasje. garnmonteringsmaskin henter jeg inn tilbud på
nå og det blir og innvistert i en slik maskin.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/2115 -4

Arkiv:

223

Saksbehandler: Ellen Beate Jensen
Lundberg
Dato:

17.07.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
30.09.2013

Søknad om tilskudd ifm etablering av egen arbeidsplass - garnmontasje
Vedlegg:
1 Søknad om tilskudd næringsfondet
Rådmannens innstilling
1. Søknaden avslås med bakgrunn i:
a. vurdering er gjort ift tildeling av offentlig støtte til enkeltmannsforetak sett opp i mot
effekten ved å satse på etablering av små og mellomstore bedrifter som har potensial for
flere arbeidsplasser i kommunen, og
b. virksomhetens aktivitet, slik det fremkommer i søknaden, rettes ikke mot formålene og
satsningsområdene som er vedtatt i kommunens strategiske næringsplan.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har mottatt søknad om tilskudd fra næringsfondet. I søknaden ligger to typer
aktivitet som det er planlagt investering til; 1) gravearbeid og 2) garnmontering. I
saksbehandlingen lages det derfor to fremlegg med utgangspunkt i samme søknad. Denne
fremstillingen gjelder for 2) garnmontering.
I søknaden fremkommer det at søker vil etablere egen arbeidsplass for gjennomføring av
garnmontasje og salg av fiskegarn og utstyr. Viser til vedlagte søknad.
Vurdering
I henhold til vedtektene for det regionale næringsfondet, jf. punkt 14 – investeringstøtte til
enkeltbedrift eller virksomhet, kan det gis støtte til slikt formål. Imidlertid er offentlig støtte til
enkeltmannsforetaket vurdert opp i mot effekten ved å satse på etablering av små og
mellomstore bedrifter - som har potensial for flere arbeidsplasser i kommunen.
Det vises også til satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan der det i hovedsak er
fokus på reiseliv, kommunikasjon og transport på Nordkalotten, nordområdesatsning, mat fra

hav og land, og bærekraftig bruk av energi og utmark. Slik det fremkommer i søknaden vil
aktiviteten i virksomheten ikke rettes mot disse formålene.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: JKZ2EC
Registrert dato: 13.06.2013 20:21:46
Virksomheten
Type virksomhet

gravearbeid og garnmontering
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

gravearbeid til privatpersoner og offentlig samt og montere,salg av fiskegarn og utstyr til fiskebåt da dette er en stor
etterspørsel av og jeg prøver og ordne meg egen arbeidsplass

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

dag magnus
alvestad

skibotn

9143

skibotn

100

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

912061817
Foretak/lag/forening

dag magnus alvestad
Adresse

skibotn
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

95276992
Telefaks

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

dag magnus
Etternavn

alvestad
Adresse

skibotn
Postnummer

Poststed

9143

SKIBOTN

Mobiltelefon

95276992
Telefon arbeid

95276992
Telefon privat

95276992
E-post

daggeita@hotmail.com
Bankkontonummer

12040486524
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

dag magnus alvestad
Prosjektets totale kostnader

600000
Finansieringsplan
Egenkapital

100000
Eget arbeid

200000
Lån i bank

300000
Tilskudd fra næringfond

0
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

sparebanken 1
Sum finansieringsplan

300000
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

holder på og innvistere i en minigraver ( 5 tonn) som er populært til bruk i mindre samt større oppdrag, holder og på
med og planlegge garasjebygg som jeg skal bruke til garnmontasje. garnmonteringsmaskin henter jeg inn tilbud på
nå og det blir og innvistert i en slik maskin.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -98

Arkiv:

223

Saksbehandler: Ellen Beate Jensen
Lundberg
Dato:

21.09.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
30.09.2013

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Skibotn saubeitelag
Vedlegg
1

Utbetalingsanmodning

Rådmannens innstilling
1. Skibotn saubeitelag innvilges kr. 10.000,- i tilskudd fra næringsfondet for beitesesongen
2013 ihht tidligere vedtak om årlig støtte fra næringsfondet.
2. Dette utbetales ikke før årsberetning med regnskap og rapport fra beitesesongen 2012
foreligger.

Saksopplysninger
Skibotn saubeitelag søker om driftsstøtte til laget for 2013 som går til gjeting. I henhold til
vedtak i sak 53/96 har de fått innvilget slik støtte hvert år med kr. 10.000.
Storfjord kommune har ikke mottatt dokumentasjon med regnskap og rapport for beitesesongen
2012.
Vurdering
Vedtak om støtte med kr 10 000 til Skibotn saubeitelag ble gjort i 1996 med bakgrunn i
rovdyrproblematikk som organiseres med tilsyn. Det er hensiktsmessig at fremtidig støtte
vurderes ut i fra dagens behov.

SkibotnSaubeitelag,
v/ Leif BjørnarSeppola,tlf 98435654
Gammelveien,
9143 Skibotn

24.05.2013

Storfjordkommune.

Anmodningom utbetaling

Vi visertil deres vedtakom årlig tilskuddtil saubeitelagetpå kr 10 000,-.
Vi anmoderom at tilskuddetbetalestil saubeitelagetskontonummer4785.0720580.
Mvh

Leif BjørnarSeppola

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -99

Arkiv:

223

Saksbehandler: Ellen Beate Jensen
Lundberg
Dato:

21.09.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
30.09.2013

Søknad om bidrag til bokprosjekt om seilaser og havner i Nord-Troms
Vedlegg
1 Søknad
Rådmannens innstilling
Søknad om bidrag til bokprosjekt avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er rettet mot
fokusområde i kommunens strategiske næringsplan.

Saksopplysninger
Nord-Troms kystlag har søkt om bidrag til bokprosjekt om seilaser og havner i Nord-Troms.
Prosjektet har vært arbeidet med i noen år og det har vært søkt om finansieringsstøtte i alle seks
Nord-Troms kommunene. Tre kommuner har gitt tilsagn om full dekning. Storfjord kommune
mottok søknad i 2011. Det ble i 2011 ikke utbetalt tilskudd til formålet. Dette er en ny søknad.
Vurdering
Det vises i søknaden til at hver kommune må bidra med ”sin andel, minst kr.10.000” for å
komme med i boka. For Storfjord kommunes del ville delaktighet i bokprosjektet vært bra –
særlig med hensyn til medlemmer fra Storfjord - men sett opp mot satsningsområdene i
kommunens strategiske næringsplan er ikke dette tiltaket rettet mot formålet. Med bakgrunn i
dette anbefaler Rådmannen ikke å støtte bokprosjektet.

IsysTm
4

Nord-Troms Kystlag

Storfjord kommune
Hatteng,
9046 Oteren.
Lyngseidet,19,juli 2013.

NY SØKNAD OM BIDRAG Tft, BOKPROSJEKT OM SErLASER OG
HAVNER I NORD-TROMS
Prosjektet har vært arbeidet med i noen år og det har vært søkt om
finansieringsstøtte kr.12.000, fra hver av de seks Nord-Troms kommunene.
Senere er beløpet regulert til kr 10.000,- hvor tre kommuner har gitt tilsagn
om full dekning. Fra Storfjord forelå melding av 01.04.11 under ref.2009/
10188-16 om tilsagn kr 2..500. som senere er inndratt.
Vi mottok bevilgning fra Troms fylkekommune kr.20.000 og fra
Sametingsrådet kr 30.000 til prosjektet, hvor begge bevilgninger er utbetalt
og har dermed gjort det mulig å fortsette arbeidet for også å få fram et best
mulig beslutningsgrunnlag. Nord-Troms kystlag har per i dag et titalls
medlemmer i Storfjord
Vedlagt kan vi i dag sende en "førsteutgave" av bokprosjektet slik det vil bli,
eventuelt med mindre justeringer. Avsnitt for hver kommune ( tre sider)
kommer i tillegg før produktet har endelig form og innhold. Som en vil se er
det kun Lyngen kommune som har sin del ferdig. Dette for å få fram et
eksempel, men og for at hver kommune skal ha innflytelse på framstillingen
av egen kommune.
Det betyr også at hver kommune må bidra med "sin ander, minst kr.10.000
for å komme med. —Vi håper jo å unngå hvite felter på kartet!
Med henvisning til ovenstående tør vi be om behandling av saken som
nødvendig og svært gjerne med snarlig utbetaling i det vi i sluttfasen vil
trenge alle innkomster på plass i inneværende eller neste år.

Ivjçd vennlig hilsen
R. M. iør
lagsleder

en
Bank. 4740 10 79056

Nord-Troms Kystlag, Øvre Jensvoll 9, 9060 LYNGSEIDET,
Tlf. 77 61 94 14, Mob. 97 95 16 14, epost; r-mioerg(&online.no

