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Film
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1859 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

30.05.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
71/14
93/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - Ishavskysten friluftsråd
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Vedlegg
1 Elektronisk søknad - Ishavskysten friluftsråd
2 Søknad med prosjektbeskrivelse - Ishavskysten friluftsråd
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Ishavskysten friluftsråd og bevilger 70 000,- kroner for
turkartpakke. Denne bevilgningen er med forbehold at kommunen får regionale
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte» - regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
5. Halvveis i prosjektet skal Ishavskysten friluftsråd rapportere skriftlig status i
prosjektgjennomføringen til Storfjord kommune.
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Saksopplysninger
Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt råd som jobber for å fremme friluftsliv i sine
medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø.

Ishaskysten friluftsråd søker støtte fra næringsfondet for å lage en turkartpakke for Storfjord
kommune. Formålet med tiltaket er å sikre et godt tilbud i medlemskommunene innen
folkehelsearbeid og turmuligheter.
Videre funksjoner av turkartet beskriver søkeren følgende:
 Være et tilbud med oppdatert turkart som tilfredsstiller ulike segmenters behov for
informasjon.
 Gi en enhetlig presentasjon av friluftsmulighetene i kommunen.
 Være kartprodukt som tilfredsstiller behovet innen reiselivsnæringa.
 Kunne brukes i undervisningssammenheng.
 Bidra til å nå nasjonal strategi på folkehelse og friluftsliv.
 Være et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid, og knytte friluftsliv og
folkehelsearbeid tettere sammen.
Det skal opprettes en prosjektgruppe som har det daglige ansvaret for prosess, framdrift og innhold.
Prosjektgruppen skal ha oversikt over prosjektet og følge opp de ulike fasene av prosjektet. Det vil
også etableres en referansegruppe med aktuelle samarbeidspartnere, frivillige lag og ildsjeler for å
sikre datautveksling og informasjonsbehov. Ishavskysten friluftsråd er eier av prosjektet og vil
fungere som styringsgruppe under prosjektperioden.

Kostnadsoverslaget i søknaden er på 530 500,- kroner. Budsjettet inkluder følgende summer:






Eget arbeid: 180 500,- kroner
Material: 175500,- kroner
Reise: 12 250,- kroner
Servering: 12 250,- kroner
Andre kostnader*: 150 000,- kroner

*Gjelder dugnadsinnsats. Innsatsen er regnet om til en kostnad med 500 arbeidstimer x
300,-/t = 150 000,- Dugnadsinnsatsen vil utføres av lokale lag/foreninger.
Finansieringsplanen av prosjektet ser slik ut:

Det søkes om 100 000,- kroner i tilskudd fra Storfjord kommune. Viser for øvrig til vedlagt
søknad med prosjektbeskrivelse.
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Vurdering
«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det
anses som relevant å utvikle turtilbudet for turister. Turkart er et viktig bidrag i
informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet
til friluftsliv og folkehelsearbeid. Kartet vil også profilere området i reiselivssammenheng, og er
et viktig bidrag for sikkerhetshensyn.
Det anses som relevant at Storfjord kommune kan tilbyr turkart som tilfredsstiller dagens
informasjonsbehov. Tiltaket vil med stor sannsynlighet styrke og videreutvikle turismen i
regionen. Det anbefales å støtte Ishaskysten friluftsråd i sine planer med kr 70 000 fra regionalt
næringsfond.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)
Referansenummer: FACA2N
Registrert dato: 28.05.2014 08:58:20

Vedlegg:
Prosjektplan_Turkart Storfjord kommune_Ishavskysten friluftsråd.pdf

Virksomheten
Type virksomhet

Interkommunalt friluftsråd
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Lage turkartpakke for Storfjord kommune

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Ishavskysten
friluftsråd

Postboks

742

9258

100

Bakgrunn - forklar behovet

Tilgjengelige og anvendbare turkart er en grunnleggende forutsetning for å kunne sikre et godt tilbud i
medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter/friluftsmuligheter. Turkart er et viktig bidrag i
informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet til friluftsliv og
folkehelsearbeid.
I størsteparten av friluftsrådets arbeid innen friluftsliv, er det avgjørende å kunne vise til tilgjengelig informasjon og
kart. Videre er dette like viktig for aktører i kommunene, samt lag og foreninger innen samme arbeidsområde. Det
gjelder alt fra folkehelsearbeid, friluftsliv og reiseliv. Gode og oppdaterte turkart er viktig for å stimulere til bruk av
naturen, profilere området i reiselivssammenheng, og ikke minst av sikkerhetshensyn.
Friluftsrådet og Storfjord kommune ser det derfor som svært viktig at Storfjord kommune får utarbeidet et turkart
som tilfredsstiller dagens informasjonsbehov.

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¡ Ja

¤ Nei

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 1
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Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

993534587
Foretak/lag/forening

Ishavskysten friluftsråd
Adresse

Postboks 742
Postnummer

9258
Poststed

TROMSØ
Telefon

95165131
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Tine Marie
Etternavn

Hagelin
Adresse

Postboks 742
Postnummer

Poststed

9258

TROMSØ

Mobiltelefon

95165131
Telefon arbeid
Telefon privat

95165131
E-post

tinemarie@ishavskysten.no
Bankkontonummer

4710 04 00126
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¤ Ja

¡ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Turkartpakke Storfjord kommune
Prosjektets totale kostnader

530 500
Finansieringsplan
Egenkapital

0
Eget arbeid

330 500
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

40 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Spillemidler
Sum finansieringsplan

530 500

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 2
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Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Det vil søkes om finansiering gjennom spillemiddelordningen. Kommunen har gitt oss forhåndsgodkjenning og det
vil søkes spillemidler i løpet av sommeren.

Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift.

¡ Ja

¤ Nei

Ved positivt svar vil du bli kontaktet av NAV. Dette vil bli vurdert positivt i søknadsbehandlingen.

Budsjett/kostnadsplan
Materiale

175500
Utstyr

0
Reise

12250
Markedsføring

0
Servering

12250
Eget arbeid

180500
Andre kostnader

150000
Beskriv eventuelle andre kostnader

Andre kostnader er i dette tilfelle dugnadsinnsatsen. Innsatsen er regnet om til en kostnad slik: 500 arbeidstimer X
300,-/t = 150 000,- Dugnadsinnsatsen vil utføres av lokale lag/foreninger. Det vil skrives arbeidskontrakt på dette i
løpet av sommeren.

Sum kostnader

530500

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 3
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Prosjekt:
Turkartpakke Storfjord kommune

Side 9

1. Bakgrunn
Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt råd som jobber for å fremme friluftsliv i sine
medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Friluftsrådet er et serviceorgan og
kompetansesentra for friluftsliv i sin region, og er en samarbeidspart for sine medlemskommuner.
Ishavskysten friluftsråd sine medlemskommuner har et samlet landareal på ca 8000 km 2, med nærmere
85 000 innbyggere.
Ishavskysten friluftsråd har følgende satsningsområder i 2014:
-

Læring i friluft
Folkehelsearbeid i kommunene
Turkart for Balsfjord og Storfjord kommune
«Friluftsliv for alle»
Universell utforming
Informasjon om allemannsretten, turmuligheter etc
Verdikartlegging av friluftsområder

Tilgjengelige og anvendbare turkart er en grunnleggende forutsetning for å kunne sikre et godt tilbud i
medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter/friluftsmuligheter. Turkart er et viktig
bidrag i informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet
til friluftsliv og folkehelsearbeid.
Folkehelsearbeid og friluftsliv er satsningsområder i Storfjord kommune. I Storfjord kommunedelplan for
fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015 står følgende:

VISJON
Et friskt og aktivt Storfjord!
MÅL (kort)
 Å tilrettelegge og bidra til et godt tilbud for fysisk aktivitet og friluftsliv i alle aldre
 Å stimulere til fysisk aktivitet i naturen som virkemiddel for en bedre helse
 Synliggjøre gode turmuligheter i alle deler av kommunen
 Knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere sammen
 Styrke samarbeidet med lag og foreninger
TILTAK
 Postkassetrim
 5 på topp
 Stavgangturer til ulike turmål i regi av LHL Storfjord
 Kartlegging/informasjon
Turkartpakke for Storfjord er dessuten ført opp i det prioriterte handlingsprogrammet (4 år) i
kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
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I størsteparten av friluftsrådets arbeid innen friluftsliv, er det avgjørende å kunne vise til tilgjengelig
informasjon og kart. Videre er dette like viktig for aktører i kommunene, samt lag og foreninger innen
samme arbeidsområde. Det gjelder alt fra folkehelsearbeid, friluftsliv og reiseliv. Gode og oppdaterte
turkart er viktig for å stimulere til bruk av naturen, profilere området i reiselivssammenheng, og ikke
minst av sikkerhetshensyn.
Friluftsrådet og Storfjord kommune ser det derfor som svært viktig at Storfjord kommune får utarbeidet
et turkart som tilfredsstiller dagens informasjonsbehov.
Innenfor Ishavskysten friluftsråd sitt område er det utarbeidet flere turkart (Tabell. 1). Kysten og
Lyngenhalvøya er alt godt dekket med turkart. Fjordene og grensetraktene mangler lignende turkart,
deriblant for kommunene Balsfjord og Storfjord.
Tabell 1: Oversikt over eksisterende turkart i Ishavskysten, utgiver og utgivelses år.
Navn på kart

Målestokk

Utgitt av

Utgitt år

Kvaløya

1:50 000

Ugland IT i samarbeid med Tromsø kommune

2004

Tromsdalstinden
og fjellene på
Innlandet
Tromsø fastland

1:25 000

Ugland IT i samarbeid med Innlandet og Ytre
Ramfjord grunneierlag og Tromsø kommune

2005

1:50 000

Ugland IT Ugland IT i samarbeid med Tromsø
kommune

2005

Lyngenhalvøya

1:50 000

2005

Karlsøy

1:100 000

Ugland IT i samarbeid med Tromsø, Lyngen,
Storfjord og Balsfjord kommuner
Ugland IT i samarbeid med Karlsøy kommune

2006

Formål med prosjektet
Storfjord turkart(pakke) skal:







Være et tilbud med oppdatert turkart som tilfredsstiller ulike segmenters behov for informasjon
Gi en enhetlig presentasjon av friluftsmulighetene i kommunen
Være kartprodukt som tilfredsstiller behovet innen reiselivsnæringa
Kunne brukes i undervisningssammenheng
Bidra til å nå nasjonal strategi på folkehelse og friluftsliv
Være et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid, og knytte friluftsliv og folkehelsearbeid
tettere sammen
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Målsetting med prosjektet
Storfjord turkart(pakke) skal utarbeides med:
 Ett hensiktsmessig arrondert turkart i målestokk 1:50 000 produsert på slitesterkt papir, figur 1.
 Guidehefte med tur-, kultur-, natur- og sikkerhetsinformasjon
Turkartpakken for Storfjord er planlagt ut fra erfaringene med tidligere utgivelser i regionen, i Midt-Troms
og i Salten, samt i samtale med lokale friluftentusiaster.

Figur.1. Arrondering av turkartet over Storfjord. Kommunen blir dekket av to kart i målestokk 1:50 000.
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2. Organisering og framdrift
Oppgaver og organisering
Ishavskysten friluftsråd er eier av prosjektet og vil fungere som styringsgruppe under prosjektperioden.
Prosjektet er utarbeidet og vil gjennomføres i tett samarbeid med Storfjord kommune. Begge parter har
forpliktet seg til å følge opp til prosjektet er ferdigstilt og begge parter er avgjørende i prosjektets tre
faser. Se framdriftsplan side 5.
Det opprettes en prosjektgruppe som har det daglige ansvaret for prosess, framdrift og innhold.
Prosjektgruppa vil ha oversikt over prosjektet og følge opp de ulike fasene av prosjektet. Det er viktig at
prosjektgruppa har personer som har avklart ressursbruk og tid. Dette gjelder spesielt for kommunenes
representant(er).
Det vil også etableres en referansegruppe med aktuelle samarbeidspartnere. Her vil relevante personer
inviteres til å delta. Det er et mål å ha representanter fra ulike aktører/grupper i referansegruppa, slik at
turkartet blir forankret og inkluderer all viktig info. Referansegruppa mellom samarbeidspartnere,
frivillige lag og ildsjeler skal sikre datautveksling og informasjonsbehov.
Referansegruppas mandat og bidrag vil avklares i samarbeide med de inviterte, og vil følges opp av
prosjektgruppa.

STYRINGSGRUPPE
Ishavskysten friluftsråd
REFERANSEGRUPPE
Utvalgte fra kommunen
Lokale lag/foreninger
PROSJEKTGRUPPE
Representant(er) fra kommunen
Friluftsrådet

Framdriftsplan (se eget vedlegg med estimert tidsbruk per fase)
Fase 1: Start, vinter/vår/sommer 2014
I startfasen skal prosjektets tekniske forhold avklares (målestokk, kartformat, antall kartblad,
arealavgrensninger, innhold etc.). Det skal opprettes styringsgruppe og prosjektgruppe. Aktuelle
samarbeidsparter skal inviteres med i referansegruppe der mandat avklares i samarbeid med de
inviterte. Det skal innhentes pristilbud fra leverandører på karttjenester. Ekstern finansiering skal på
plass. Prosjektgruppa skal legge fram detaljert prosjektplan til styringsgruppa som skal godkjennes før
overgang til fase 2.
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Fase 2: Produksjon, Vinter 2014/2015
I denne fasen skal kartinformasjon/-data innhentes og bearbeides. Tekst og innhold skal utarbeides av
referansegruppa. Kartene skal trykkes.
Fase 3: Slutt, vinter/vår 2015
Kartene skal markedsføres og selges. Det skal skrives sluttrapport.
Gratis turkart til husstandene (800) og skolene (100) i kommunen + salg (500 stk) = 1400 stk

3. Økonomi
Budsjett
Prosjektfase

Kostnadspost

Beskrivelse

Beløp
(NOK)

Fase 1
Oppstartsfase
Lønn inkl

Administrasjon, innhenting av nødvendige

arb.giveravgift

opplysninger, søknadsbehandling,

40. 000

organisering etc.
Møter, reiser,

Prosjektgruppemøter,

transport, opphold

referansegruppemøte,

25. 000

styringsgruppemøter etc.
Dugnad

Innsats fra lokale personer i lag/foreninger

SUM Fase 1

50.000
115.000

Fase 2
Produksjonsfase
Lønn inkl.

Datafangst, databearbeiding, utarbeidelse

arb.giveravgift

av tekst, kvalitetssikring, administrasjon etc
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40. 000

Trykking

Turkart (1:50 000) (1400 eks)

117 500

Guidehefte

27 500

Plasthefte

10 500

Design

10 000

Møter og

Prosjektgruppemøter,

50. 000

feltarbeid,

referansegruppemøte,

reiser, transport,

styringsgruppemøter etc.

opphold
Innsats fra lokale personer i lag/foreninger

100. 000

Dugnad
SUM Fase 2

355.500

Fase 3
Sluttfase
Lønn inkl

Pakking og distribusjon, sluttføring

50.000

arb.giveravgift
Porto

10. 000

SUM Fase 3

60.000

Totalkostnad

530.500

TOTALKOSTNAD
Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 =
115.000 + 355.500 + 60.000 = 530.500,-

Finansieringsplan
Bidragsyter
Spillemidler
Egeninnsats friluftsrådet
Egeninnsats kommunen
Dugnadsinnsats lag/foreninger
SUM

Beløp (NOK)
200 000,80 500,100 000,150 000,530 500,-
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Prosjektet er avhengig av eksternt finansiering for å gjennomføre prosjektet.

Kontaktperson:
Ishavskysten friluftsråd
Tine Marie Hagelin
Mobil: 95165131
E-post: tinemarie@ishavskysten.no
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1351 -3

Arkiv:

C56

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

24.04.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
72/14
94/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - Nord-Troms Museum
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Vedlegg
1 Henvendelse - Nord-Troms Museum
2 Søknad - Nord-Troms Museum
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune fortsetter å støtte Nord-Troms Museum og bevilger kr. 30 000,- per år i
tilskudd til sommerarbeidsplasser med en varighet på 3 år med forbehold at kommunen får disse
midlene fra fylkeskommunen. Dette utgjør totalt en støtte med inntil kr. 90 000,- i perioden
2014 – 2016.
2. Årlig tilskudd utbetales når plan for sesongen foreligger.
3. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing, Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
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Saksopplysninger
Nord-Troms Museum (NTRM) har de siste årene arbeidet for å etablere en permanent ordning
der eierkommunene i Nord-Troms bidrar økonomisk til avvikling av sommersesongen.
I 2011 bevilget Storfjord kommune økonomisk støtte til NTRM for ansettelse av
sommeransatte. NTRM hadde arbeidsgiveransvaret og avlønnet sommeransatte. NTRM hadde
to medarbeidere i 3 uker hver. Denne ordningen fungerte bra. Det var klare og stabile
ansvarsforhold for de sommeransatte, og for kommunens turistvert.
Storfjord kommune har tidligere behandlet sommerarbeidsplasser ved NTRM og bevilget en fast
støtteordning til Nord Troms museet i 2010, sak 2010/1623. Det ble innvilget inntil kr. 35 000,pr. år. med en varighet på 3 år, (totalt med inntil kr. 105 000,- i perioden 2011 – 2013). Det ble
videre bestemt at søknaden skal vurderes på nytt når perioden er over. Saken legges frem til ny
vurdering.
Vurdering
I henhold til Storfjord kommunes strategiske næringsplan skal arbeidsplasser for unge og
bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget vektlegges.
NTRM årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen. Sommersesongen
innhenter størst publikumsbesøk til museet. Perioden er meget viktig for formidlingsarbeidet av
kulturhistorie. Det produseres hvert år et program med ulike aktiviteter. Programmet inneholder
tilbud i alle kommunene i Nord-Troms og er en viktig satsning museet vil utvikle de neste årene
sammen med reiseliv, næringsliv og organisasjoner i hver enkelt kommune.
Det finnes to modeller som Kåfjord kommune og Skjervøy kommune har valgt å benytte seg av:




Kåfjord kommune har bevilget en permanent økonomisk støtteordning til
sommerarbeidsplasser. Ordningen innebærer at museet velger sine 2 medarbeidere og
kommunen har arbeidsgiveransvar og utbetaling av lønn i arbeidsperioden. Dette er en
ordning som både museet og kommunen er meget godt fornøyd med.
Skjervøy kommune har bevilget en fast støtteordning til museet på 35 000 kr pr. år. Avtalen
har en varighet på 3 år. Når perioden er over vurderes søknaden på nytt. Modellen legger
opp til jevnlig evaluering av sommertilbudet i kommunen.

NTRM er et viktig reisemål i Nord-Troms, og det er viktig å opprettholde tilbudet på
sommerstid. Tilbudet på NTRM er med på å markedsføre kommunen og er viktig for Storfjords
omdømme. På bakgrunn av de erfaringene som Storfjord kommune har med de to modellene for
sommerarbeidsplasser ved NTRM, anbefaler rådmannen at det gis tilskudd til
sommerarbeidsplasser ved NTRM, og at det inngås en treårig avtale.
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Post Storfjord
Fra:

Maria Figenschau

Sendt:

10. april 2014 13:54

Til:

Post Storfjord

Emne:

VS:

Vedlegg: Søknad kommunene øko støtte 2014doc (2).doc
Til journalføring.

Næringssak.

Fra: Kontor [mailto:kontor©ntrm.no]
Sendt: 10. april 2014 12:21
Til: Maria Figenschau
Emne:
Heil
Vedlagt ligger søknad ang sommermidler

til Nord-Troms Museum.

Mvh
Tove Albrigtsen
Nord- Troms Museum
Tlf. 97 55 83 30

10.04.2014

Side 19

N°RD RC
MUSEBjørklysvingen
9152 Sørkjosen
T 97 55 83 34

13

www.ntrm.no

Lyngen kommune
Storfjord kommune

Deresref. N

Vårref. 2014

Dato. 10. april

SOMMERARBEIDSPLASSER VED NORD-TROMS MUSEUM
Nord-Troms Museum har de siste årene arbeidet for å etablere en permanent ordning der
eierkommunene i Nord-Troms bidrar økonomisk til avvikling av sommersesongen. To
modeller:
Kåtjord kommune har bevilget en permanent økonomisk støtteordning til
sommerarbeidsplasser. Ordningen innebærer at museet velger sine 2 medarbeidere og
kommunen har arbeidsgiveransvar og utbetaling av lønn i arbeidsperioden. Dette er en
ordning som både museet og kommunen er meget godt fornøyd med.
Skjervøy kommune har bevilget en fast støtteordning til museet på 30 000 kr pr. år.
Avtalen har en varighet på 3 år. Når perioden er over vurderes søknaden på nytt.
Modellen legger opp til jevnlig evaluering av sommertilbudet i kommunen.
Nord-Troms Museums årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen.
Sommersesongen innhenter størst publikumsbesøk til museet. Det produseres hvert år et
fyldig program med ulike museale aktiviteter. Programmet innholder tilbud i alle kommunene
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i Nord-Troms og er en satsning museet vil utvikle de neste årene sammen med reiseliv,
næringsliv og organisasjoner i hver enkelt kommune.
Nord-Troms Museum er i dag avhengig av at eierkommunene støtter arbeidet økonomisk.
Den årlige rapporten som sendes til kommunene i oktober, viser at besøkstallene på museet i
sommersesongen har en jevn stigning. Det vil i den forbindelse være uheldig å tvinges til å
bygge ned et populært tilbud til lokalbefolkningen og besøkende i regionen.
Nord-Troms Museum ønsker å opprette en permanent ordning som inkluderer en fast
økonomisk støtte fra alle eierkommunene i regionen. Hver kommune kan velge hvilken av de
to modellene som beskrives ovenfor, som foretrekkes.

HVA NORD-TROMS MUSEUM KAN TILBY SOMMERANSATT UNGDOM
Nord-Troms Museum er en viktig regional kompetansebedrift. Museet har i dag en rekke
samarbeid som bidrar til viktig utvikling med utgangspunkt i den kulturhistoriske
kompetansen som finnes i regionen. Museet arbeider daglig for å forsterke og utvikle
nåværende samarbeid både i og utenfor regionen. Med våre 7 ansatte er Nord-Troms Museum
en kompetansebedrift som arbeider innenfor forskning, dokumentasjon og bevaring av
regionens kulturhistorie.
I dette arbeidet er Nord-Troms Museum opptatt av at ungdommer i regionen skal bygge opp
en solid kompetanse på regionenes kulturhistorie. Våre sommerverter gjennomgår derfor et
dagskurs for å bli bedre rustet til oppgaven som regionens "ambassadører". Ungdommene
som tar imot besøkende gjør en viktig jobb for hele regionen. Kompetansen gir ungdommer
fra Nord- Troms mulighet til å utvikle stolthet, kunnskap og innsikt på eget hjemsted. Dette
skaper regional tilhørighet og gir større mulighet for at de som flytter ut for å ta utdanning,
vender hjem etter endt utdannelse.

Nord-Troms Museum er avhengig av økonomisk støtte fra kommunene for å åpne sine anlegg
i 2014. En avtale vil gi forutsigbar drift og spare museet for arbeidet med å søke kommunene
om midler hvert år.
Vi håper dere kan gi en snarlig tilbakemelding.

Mvh

Nina Einevoll Strøm
Dagligleder
Nord-TromsMuseum
Bjørklysvingen13,
9152Sørkjosen
mob:97558334
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/2501 -9

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

24.04.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
73/14
95/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - Natur og Ungdom
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Vedlegg
1 Henvendelse - Natur og Ungdom
2 Søknad - Natur og Ungdom
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Natur og Ungdom og bevilger kr. 2 500,- som bidrag for
gjennomføring av Nordområdekonferansen. Midlene overføres med forbehold om at kommunen
får disse midlene fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing, Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Støtte til opplæring», når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
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Saksopplysninger
Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Natur og Ungdom søker
om arrangementsstøtte til Nordområdekonferansen, der ungdom fra de tre nordligste fylkene er
invitert til debatt og dialog om Nord-Norges framtid. Konferansen finner sted i Tromsø, den 25.27. april. Natur og Ungdom søker om 10.000,- kroner fra Storfjord kommune til gjennomføring
av Nordområdekonferansen.
Konferansens formål er å diskutere miljø- og utviklingsutfordringer i nordområdene og vise til
mulighetene som finnes for fornybar næringsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser.
Deltagerne skal erfare kunnskap om oljeboring i Arktis, potensiale for fiskerinæringen i nord,
fornybar energi og turisme/ økoturisme.
Vurdering
Natur og Ungdom er et viktig fritidstilbud for ungdom i Nord-Norge og er basert på frivillig
arbeid. Organisasjonen har aktive lokal- og fylkeslag i Nord-Troms. «Bærekraftig bruk av
energi og utmark» er et satsingsområde i Storfjord kommunes strategiske næringsplan.
I henhold til næringsplanen skal arbeidsplasser for unge og bærekraftig utnyttelse av
ressursgrunnlaget vektlegges. Konferansen anses som relevant. Det anbefales å støtte Natur og
Ungdom med 2500,- kroner fra det regionale næringsfondet.
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Post Storfjord
Fra:

Ingrid Skjoldvær [ingridsk©nu.no]

Sendt:

9. april 2014 11:17

Til:
Emne:

Olje gruppe
Søknad om arrangementsstøtte

til Nordområdekonferansen

Vedlegg: Søknad om støtte til Nordområdekonferansen.pdf;

25. - 27. april

ATT00001.htm

Hei!
Se vedlagt søknad fra Natur og Ungdom om arrangementsstøtte til Nordområdekonferansen i
Tromsø der vi skal samle ungdom fra de tre nordligste fylkene til debatt og dialog om NordNorges framtid.
Håper kommunen har mulighet til å behandle den.
Med vennlig hilsen
Ingrid Skjoldvær
1. Nestleder
Natur og Ungdom
977 02 181 / 22 32 74 18
ingridsk (Cb,nu.no

09.04.2014
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Søknad om arrangementsstøtte

Nordområdekonferansen
Natur og Ungdom søker med dette om 10.000 kroner fra kommunen til
gjennomføring av Nordområdekonferansen, der ungdommer fra hele Nord-Norge
samles for å lære om og diskutere miljø- og utviklingsutfordringer
i
nordområdene. I tillegg skal konferansen vise fram de unike mulighetene som
finnes i regionen for fornybar næringsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser.
Søker
Natur og Ungdom v/ nestleder Ingrid Skjoldvær
Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO
Telefon: 977 02 181/ 22 32 74 00
E-post: ingridsk@nu.no Nettside: www.nu.no
Organisasjonsnummer: NO 970 261 451 MVA
Bankkonto: 5010 05 05492
Søknadssum: 10.000, men alle beløp er velkomne.
Om Natur og Ungdom
Natur og Ungdom (NU) er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Med
sine 7000 medlemmer i alderen 13 - 25 år fordelt på 70 lokalI.ag over hele landet er
Natur og Ungdom med på å sette dagsorden i miljødebatten og å gi ungdom et
meningsfylt og viktig fritidstilbud. Lokallagene i Natur og Ungdom jobber både
med lokale miljøproblemer, men også med nasjonale og globale miljøutfordringer.
Natur og Ungdom har aktive lokal- og fylkeslag i alle de tre nordligste fylkene.
Prosjektet
Nordområdesatsing debatteres blant politikere, og i mediebildet i dag. I denne
debatten er motsetningen mellom de som mener olje- og gassutvinning vil være
viktig for utviklingen i nord, og de som mener at ressursgrunnlaget i nord tilsier at
man kan skape en god og bærekraftig utvikling basert på grønne, fornybare
næringer. På bakgrunn av dette skal vi arrangere en Nordområdekonferanse i
Tromsø 25.-27. april for nordnorsk ungdom. Temaet for konferansen vil være
hvordan man kan skape en grønn og bærekraftig nordområdesatsing. Programmet
vil gi deltagerne mer kunnskap om oljeboring i Arktis, vi vil lære mer om iskanten,
og definisjonen av denne, potensiale i nord til fiskerinæringen, fornybar energi og
turisme/ økoturisme. Videre skal vi arrangere en debatt hvor blant annet Helga
Pedersen (Ap), Ingeborg Steinholt (R), Norsk Olje og Gass og NU-leder, Arnstein
Vestre skal sitte. Vi mener det er viktig å la både meningsfel.ler, men også
meningsmotstandere få uttrykke seg. Påden måten overlater vi det til
konferansens deltagere og selv å gjøre seg opp en mening om hvilke retning
Nordområdesatsingen burde ta. I løpet av konferansen skal vi også arrangere en
aksjon, for å rette fokus mot behovet for en grønn, bærekraftig
Nordområdesatsing.
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Det er et mål for oss å komme i dialog med mange ulike aktører, for å kunne
utveksle erfaringer, kunnskap, ideer og tanker. Vi har invitert både egne
medlemmer, ungdomspolitikere i nord til og andre ungdommer og studenter til å
delta. Vi håper at Nordområdekonferansen kan være med på å plante et frø hos
mange av deltagerne om at en framtid i nord, ved studier og jobb, er noe som byr
på et hav av muligheter.
Måtgruppe for prosjektet
Hovedmål.gruppen for konferansen er engasjert ungdom fra Nordland, Troms og
Finnmark i alderen 13 - 25 år. Vi har et mål om rundt 80 deltakere.
Konferanseprogrammet vil være særlig rettet mot denne målgruppen, men også
åpent for andre interesserte.
Mål for Nordområdekonferansen er:
Kunnskapsbygging blant folk flest og ungdom spesielt
Styrke egne lokallag og sikre økt lokal aktivitet blant ungdom i regionen
Spre engasjement rundt Nordområdesatsingen
Utveksle erfaringer og kunnskap med nye aktører
Gi ungdom kunnskap om utdanning og arbeidsplasser innen for fornybare
næringer i nord
Finansiering
For å skaffe til veie tilstrekkelig midler til å arrangere konferansen i det omfang vi
ønsker har det fra starten vært viktig for oss å drive et godt og omfattende
søknadsarbeid. Vi har inne søknader til blant annet Nordland, Troms og Finnmark
Fylkeskommune, Barentssekretariatet og diverse kraftselskaper i nord.
Natur og Ungdom er en organisasjon basert på frivillig arbeid. Prosjektene våre er
derfor veldig kostnadseffektive, da utgiftene ikke går til lønnskostnader, men til
direkte utgifter, samt kontorutgifter. Det at alle våre lokallag, fylkeslag og
sentralstyre legger inn sin innsats i organisasjonen på grunn av engasjement, og
ikke lønnsmidler, betyr også at arbeidsinnsatsen er høy.
Se budsjett nederst.

Dersom det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt!
Med vennlig hilsen
Ingrid Skjoldvær, nestleder i Natur og Ungdom

?
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Utgifter
Reise arrangører
Reise Nordland
ReiseTroms
Reise Finnmark
Reise Student
Reise Russland
Leie av skole
Mat
Bussbilletter i Tromsø
Leie av lokale
Reise foredragsholdere
Aktivitet/sosialt
Leiebil
Diverse
Sum

Inntekter
Barne- og ungdomsråd
Miljømillionen
Kommuner
Energiselskaper
Studieforbundet Natur og Miljø
Deltakeravgift (ikke-medlemmer)
Barentssekretariatet
Sum

Pris
kr 10 050,00
kr 33 800,00
kr 7 600,00
kr 12 500,00
kr 10 800,00
kr 16 000,00
kr 4 000,00
kr 24 000,00
kr 4 800,00
kr 6 000,00
kr 8 000,00
kr 10 000,00
kr 2 000,00
kr 2 000,00
kr 151 550,00

Kommentar
3+2 stk
24 stk
22 stk
8 stk
16 stk
4 stk

kr 10 000,00
kr 8 000,00
kr 40 000,00
kr 12 000,00
kr 4 050,00 Studiestøtte
kr 7 500,00 300 x 25
kr 70 000,00
kr 151 550,00
kr -

Resultat

2
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1880 -3

Arkiv:
Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

30.05.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
68/14
96/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - North Experience AS
Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Driftsbudsjett - North Experience AS
2 Budsjett - North Experience AS
3 Søknad - North Experience AS
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Thomas Seppola og bevilger 80 000,- kroner til nyetableringen
av North Experience AS. «Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen.
Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister.
2. Tilskuddet utbetales over kommunalt utviklingsfond når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
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Saksopplysninger
North Experience AS ble etablert i april 2014. Bedriften skal drive innenfor reiseliv, miljøterapi
og turvirksomhet. Blant annet skal det tilbys guidet turer, fjellturer, miljøturer med ungdom,
opplevelser på scooter og båt, fisking og terrengsykling.
Daglig leder og hovedeier av selskapet North Experience AS er Thomas Seppola. Daglig leder
har 9 års relevant erfaring fra Kilpisjærvi, Muonio og Levi i Nord Finland. Søkeren ser store
muligheter for å utvikle tilsvarende konsept i Storfjord kommune.
Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett er satt til kr 1 126 000 og inkluderer følgende kostnader:














Båt: 110000,- kroner
Fiskeutstyr: 20 000,- kroner
Vannsport: 60 000,- kroner
Sykkel: 80 000,- kroner
Sykkelklær og sikkerhetsutstyr: 16 000,- kroner
Kajakk: 60 000,- kroner
Bil: 300 000,- kroner
Snøscooter: 200 000,- kroner
Vinterutstyr: 100 000,- kroner
Ski og utstyr: 40 000,- kroner
Telt: 40 000,- kroner
Fjellutstyr: 50 000,- kroner
Markedsarbeid gjennom forprosjekt: 50 000,- kroner

Søkeren har også laget egen hjemmeside som kan følges ved denne lenken:
www.northexperience.no
Vurdering
«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det
anses som relevant å utvikle tilbud for turister. Tiltaket vil styrke og videreutvikle turismen i
regionen.
Markedet for naturopplevelser er sterkt voksende, både nasjonalt og internasjonalt. Foretaket vil
være med på å styrke Storfjord kommune som foretrukket reisemål.
Det anbefales å støtte Thomas Seppola i North Experience AS med sine planer om å drive med
turistvirksomhet i Storfjord kommune med kr 80 000,- av de kommunale fondsmidlene.
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DRIFTSBUDSJETT

2014

2015

2016

DRIFTSINNTEKTER
Guide vinter
Guide sommer
Miljøturer ungdom

150000
250000
50000

500000
300000
100000

600000
400000
200000

Sum driftsinntekter

450000

900000

1200000

DRIFTSUTGIFTER
Lønn
Driftsugifter bil / båt /scooter
Leie overnatting
Telefon / kontor ol
Sum driftsutgifter

400000
30000
20000
40000
490000

750000
50000
30000
40000
870000

900000
100000
50000
40000
1090000

DRIFTSRESULTAT FØR SKATT

-40000

30000

110000

FINANSBUDSJETT

2014

2015

2016

Finansinntekter
Finansutgifter

0
10000

1000
10000

2000
10000
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BUDSJETT 2014 – Oppstart.
Aktivitet:
Sjøaktiviteter
Fiske
Vannsport
Terrengsykling
Terrengsykling
Padling
Transport
Vinter
Vinter
Vinter
Fjell
Fjell
SUM

Type
Båt (leie)
Fiskeutstyr

Markedsarbeid

Eget forprosjekt

Sykkel
Sykkelklær / sikkerhetsutstyr
Kano / Kajakk
Bil
Snøscooter (kjøp og leie)
Vinterutstyr /sikkerhet
Ski / utstyr
Telt
Utstyr komplett

Pris pr
enhet
Antall Sum
110000
1 110000,00
20000
20000,00
30000
2
60000,00
10000
8
80000,00
2000
8
16000,00
15000
4
60000,00
300000
1 300000,00
200000,00
10000
10 100000,00
2500
16
40000,00
10000
4
40000,00
5000
10
50000,00
1076000,00
50000

TOTALSUM

1126000
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)
Referansenummer: KMWCBI
Registrert dato: 30.05.2014 10:41:12

Vedlegg:
Budsjett OPPSTART.ods
Budsjett drift og finans.ods

Virksomheten
Type virksomhet

Reiseliv og miljøterapi
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

North Experience AS er en ny oppstartet reiselivsbedrift i Storfjord Kommune som skal drive innenfor reiseliv og
turvirksomhet.
Daglig leder og største eier av selskapet er Thomas Seppola, Skibotn.
Firmaopplysninger:
North Experience AS, org nr 913 455 894 ble stiftet 1.4.2014. Selskapets adresse er postboks 75, 9143 SKIBOTN
og aksjekapitalen er 50 000.Daglig leder har 9 års erfaring med denne type virksomhet fra Kilpisjærvi, Muonio og Levi i Nord Finland. North
Experience AS ser store muligheter for å utvikle tilsvarende konsept i Storfjord kommune.
.
.

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Thomas Seppola
NEK Tromsø AS

Postboks 75
Rederveien 13

9143
9014

Skibotn
Tromsø

70
30

Bakgrunn - forklar behovet

Markedet for naturopplevelser er sterkt voksende, både nasjonalt og internasjonalt og vi vil være med på å gjøre
kommunen attraktivt og tilgjengelig for turisme.
Vi ønsker å benytte vår erfaring fra Kilpisjærvi, Muonio og Levi i Nord-Finland for satsningen i Storfjord kommune.
Kjerneområdet for virksomheten er i Nord Troms, med hovedbase i Skibotn.

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 1
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Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

913455894
Foretak/lag/forening

North Experience AS
Adresse

Postboks 75
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

90033609
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Thomas
Etternavn

Seppola
Adresse

Postboks 75
Postnummer

Poststed

9143

SKIBOTN

Mobiltelefon

90033609
Telefon arbeid
Telefon privat

90033609
E-post

thomas@northexperience.no
Bankkontonummer

94840716532
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Etableringstilskudd for North Experience AS
Prosjektets totale kostnader

1076000
Finansieringsplan
Egenkapital

50 000
Eget arbeid

0.Lån i bank

226000
Tilskudd fra næringfond

350000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Avdragsfritt lån ved behov på inntil 450 000 / 3 år fra deleier NEK Tromsø AS
Sum finansieringsplan

1076000

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 2
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Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Daglig leder har sterke familiære bånd til Skibotn og brenner for å skape aktivitet med utgangspunkt i Storfjord
kommunen - en aktivitet som tidligere har funnet sted med utgangspunkt i Nord-Finland og Troms.

Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift.

¤ Ja

¡ Nei

Ved positivt svar vil du bli kontaktet av NAV. Dette vil bli vurdert positivt i søknadsbehandlingen.

Budsjett/kostnadsplan
Materiale

0
Utstyr

1076000
Reise

0
Markedsføring

0
Servering

0
Eget arbeid

0
Andre kostnader

50000
Beskriv eventuelle andre kostnader

50000,- er stipulerte kostander (reise og overnatting) for møter med representanter Finsk reiseliv for å få knytte
aktivitetene sammen over landegrensene. Samt kontakt med større firmakunder fra Norge.

Sum kostnader

1126000

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 3
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1807 -3

Arkiv:
Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

24.06.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
97/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap

Møtedato
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Vedlegg
1 Søknad - Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv
Rådmannens innstilling
Søknad om støtte til Kalottnettverket avslås. Dette med bakgrunn i at prosjektets lengde er
vurdert, og siden prosjektets oppstart var i 2011, er prosjektets varighet lagt til grunn (20112014) for avslaget. Prosjekt er en temporær organisasjonsform som har en avslutning.

Saksopplysninger
Nordkalottens Grensetjeneste eier prosjektet «Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv».
Formålet med prosjektet er å tilby en reiserute for bilturister på Nordkalotten med et nettverk av
leverandører. Det skal produseres egne kart og nettsider for dette nettverket. Hovedmarkedet
skal være europeiske og nordiske turister, som ankommer med fly og fortsetter med leiebil
og/eller bil- og bobilturister.
Prosjektet skal fremme bærekraftig utvikling i form av grønn turisme. Hovedelementene i
prosjektet er å bygge opp et aktivt nettverk mellom småskalaprodusenter og reiselivsbedrifter på
Nordkalotten for å kunne tilby kortreist mat og andre lokale/regionale produkter samt
opplevelser langs denne reiseruten fra Luleå via Fjell Lappland og Lyngenregionen til
Gratangen for bilturister, evt. andre.
Dette er slik det fremkommer i søknaden. Det søkes om støtte fra næringsfondet med 40.000,kroner fra Storfjord kommune. Viser for øvrig til vedlagt søknad.
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Vurdering
Prosjektet nå skal over i ny fase, første fase er over. Det er ønskelig å forlenge prosjektet.
Søkeren viser til at det er behov for tilleggsfinansiering på norsk side pga. forlengelsen av
prosjektperioden og pga. bortfall av prosjektpartnere (kommuner i Nordland) etter oppstart av
prosjektet på norsk side. Prosjektet ble registrert i 2011. I 2012 ble arbeidet i hovedsak startet.
Det har pågått siden. Prosjektet har vart i over 3 år, og siden prosjekt er en temporær
organisasjonsform forventes det en avslutning, og at oppgavene utgår eller evt. må overføres i
driftsform i organisasjonen.
«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune, og dette
ville sannsynligvis bidratt til å styrke og videreutvikle turismen i regionen. Søknaden ville
derfor vært ansett som relevant, men pga. begrensede midler anbefales det at andre prosjekter og
tiltak blir vurdert, da prosjektet har hatt en varighet siden 2011.
Det anbefales derfor ikke å støtte Nordkalottens Grensetjeneste med kr. 40.000,- kroner.
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Til næringsfond i
Storfjord kommune
Lyngen konunune
Kåfjord komnume
Gratangen kommune

Hatteng, 20. mai 2014

Yoursustainable
journey Inthe north

SØKNADOM TILLEGGSFINANSIERINGAV INTERREG -PROSJEKTET
«Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv»:
Omsoktbelop:NOK 40.000,-/perkommune
Det er behov for tilleggsfinansiering på norsk side delvis pga. forlengelsen av prosjektperioden og delvis
pga. bortfall av prosjektpartnere etter oppstart av prosjektet på norsk side.
Prosjektet Kalottnettverket

november 2011 —august2014—Prosjektbeskrivelse

Interreg-prosjektet «Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv», Fase-I avsluttes i august 2014 etter
innvilgelse av to (2) måneders forlengelse for både gjennomforingen av aktiviteter og levering av
sluttrapporten. I tillegg har Interreg-styret / Ltinsstyrelsen i Norrbotten, Luleå oppfordret oss til å søke om
finansiering av ett nytt prosjekt, en Fase-11i perioden 2015-2017.

Prosjektpartnere:
Lead ParIner:Fjell-LapplandUtvilding,som dekker kommunene Kolari, Kittilä, Muonio og Enontekiö i
finsk Lappland.
Destinasjonsselskapet Heart of Lapland, som dekker kommunene Kalix, Overkalix, Pajala, Haparanda og
6vertorneå i Norrbotten. I tillegg er det deltakende bedrifter fra Jokkmokk, Gållivare og Luleå.
Lyngenregionmed Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommuner samt Gratangenkommune i Troms fylke.

Mål:
Prosjektet skal tilby en reiserute for bilturister på Nordkalotten, en reiserute med nettverk av leverandorer.
Det skal produseres egne kart og nettsider for dette nettverket. Hovedmarkedet vil være europeiske og
nordiske turister, som ankommer med fly og fortsetter med leiebil og/eller bil- og bobilturister.
Prosjektet skal fremme bærekraftig utvikling, gronn turisme. Hovedelementene i prosjektet er å bygge opp
et aktivt nettverk mellom småskalaprodusenter og reiselivsbedrifter på Nordkalotten for å kunne tilby kortreist mat og andre lokale/regionale produkter samt opplevelser langs denne reiseruten fra Luleå via FjellLappland og Lyngenregionen til Gratangen for bilturister, evt. andre.
Deltakende bedrifter:
44 bedrifter innen ovematting, bespisning, aktiviteter, kunst og kultur deltar i prosjektet.

Aktiviteteri prosjektet:
Det er gjennoinfort flere kompetansegivende workshops i prosjektperioden. På norsk side har det vært
samlinger på Welcome Inn Hotel Lyngskroa på Oteren, i Gratangen under Foldvik-markedet og neste
workshop vil bli avholdt på Lyngseidet & Nord - Lenangen i juni.
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Nettverket er blitt markedsfort på reiselivsmesser i alle tre land, i media og
sosiale media. Nettverket deltok på Norwegian Travel Workshop, som ble
arrangert av Innovasjon Norge i Alta i april i år. Flere hundre utenlandske turoperatorer deltok i Alta.

Opprinnelig budsjett for Norges del 2011 2014:
-

Your sustainable
Journey in the north

ProsiektkostnaderNOK1.852.000
Finansiering:
Den norske stat/Interreg
Troms fylkeskomnume
Nordland fylkeskommune
Lyngenregion
Vågan kommune

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

786.000
196.500
196.500
163.000
230.000 = Sum fmansiering

NOK 1.852.000

Kommunenes faktiske andel av finansiering per i dag:
Gratangen kommune NOK 60.000
Lyngen kommune
NOK 54.336
Storfjord kommune NOK 54.333
Kåfjord kommune
NOK 55.000
= Sum NOK 223.669
Opprinnelig skulle både Nordland fylkeskommune og Vågan kommune delta i prosjektet med sin andel av
finansiering av totalbudsjettet. Vågan kommune trakk seg imidlertid ut av prosjektet etter oppstarten og
dermed ble også finansieringen fra Nordland fylkeskommtme borte. Vi må derfor skaffe tilleggsfinansiering
for å komme i mål med prosjektet og for ikke å risikere avkortning av det statlige bidraget.
Det har og vært kostnadsreduksjoner i prosjektet for å bote på den manglende delen av finansiering. Det er
derfor ikke behov for å fylle opp hele den manglende delen i forhold til det opprinnelige budsjettet. Det var
nettopp det opprinnelige budsjettet som dannet grunnlaget for statlige og regionale tilskudd. Den norske
staten bidrar med euro 98 250 i Interreg-matchingsmidler, tilsvarende NOK 786 000, for hele perioden.
Troms fylkeskommune er villig til å gå inn med tilleggsfinansiering forutsatt at deltakende kommuner
bidrar med sitt. Bedrifienes egen innsats har og vært betydelig storre enn planlagt, slik at næringen bidrar
totalt sett mer en opprinnelig budsjettert.
Behovet for tilleggsfinansiering er folgende:
Troms fylkeskommune NOK 180.000,- og deltakende kommuner NOK 160.000,-; dvs, til sammen
NOK 340.000,-.
2
--(/
Mund Steinnes , Storfjord kommune

Riitta Leinonen
Prosjektkoordinator i Norge
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/10134 -21

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

23.04.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
74/14
98/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - Jan R. Olsen AS
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Vedlegg
1 Søknad
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter utviklingen av en turbok for Nord-Troms og bevilger 27 500,kroner til Jan R Olsen Foto AS med forbehold at kommunen får disse midlene fra
fylkeskommunen. Storfjord kommune kjøper bøker ved behov.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av
omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
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Saksopplysninger
Jan R Olsen Foto AS søker om støtte til en turbok for Nord-Troms. Jan R. Olsen har blitt kjent i
regionen gjennom hans tidligere bøker «Natur i Nord-Troms» og «Lyngsalpan». Den nye boka
skal være en turbok for Nord-Troms og profilere det sjøsamiske området i regionen.
Boka vil beskrive rundt 15 turer i hver kommune (Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord,
Lyngen, Kåfjord) med flybilder, turbilder og kart, samt beskrivelse av rutene. Turene inkluderer
i tillegg informasjon om distanser fra kommunesenter, parkering, høydemeter over havet, antall
timer å gå, lengde på turen osv.
Næringsutvalget i Storfjord kommune har tidligere vedtatt kjøp av 27 utgaver av boken
«Lyngsalpan» (sak 39/13).
Kostnadsoverslaget i søknaden er 636 300,- kroner, der det inngår et tilskudd på 27 500,- kroner
fra hver kommune i Nord-Troms. Viser for øvrig til vedlagt søknad. I tillegg ber Jan R. Olsen
om at kommunene, når boka er ferdig trykket, kjøper 25 eller flere bøker til fullpris 399,kroner. 25 bøker vil utgjøre 9975,- kroner.
Vurdering
Reiseliv og opplevelser er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses
som relevant og nødvendig å utvikle informasjonstilbudet om turer for turister. Jan R Olsen er
kjent for sine tidligere bøker. Disse viser den flotte naturen i Nord-Troms og kan anses som en
meget bra markedsføring av regionen vår.
Det anbefales å støtte Jan R Olsen Foto AS med omsøkt beløp 27 500,- kroner fra det regionale
næringsfondet.
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Søknad om støtte til turbok for Nord-Troms
Jan R Olsen Foto ble etablert som enkeltmannsforetak Naturfoto Jan R Olsen i 1996. Fra 2012 har dette vært
et aksjeselskap med navnet Jan R Olsen Foto As. Fra høsten 2012 sluttet jeg i min faste jobb i lokalavisa for å
satse 100% på foto. Firmaet gir ut kalendere, bøker og postkort, leverer utsmykningsoppdrag og fototjenester.
Etter å ha gitt ut to bøker i 2010 og 2013, planlegger jeg nå å gi ut en ny bok i 2015. Den tredje boka vil være
det hittil største prosjektet mitt, og kan også sees på som et utviklingsprosjekt, siden dette vil inneholde nye
elementer i forhold til det jeg har gjort tidligere. Blant annet er det tenkt investert i utstyr som skal resultere i et
multimediashow for å presentere og skape interesse for boka. Dog er mye av utstyret allerede investert, det
inkluderer også fotoutstyr og fotorelatert utstyr for flere hundre tusen kroner.
De to tidligere bøkene har vært «Natur i Nord-Troms» og «Lyngsalpan», som begge er produsert og gitt ut på
eget forlag og som har blitt veldig godt mottatt. Den nye boka skal være en turbok for Nord-Troms, noe
lignende som har vært gitt ut flere steder i landet, slik som “Turboka» i Tromsø og “Altaturer». Den nye boka
vil i likhet med de andre profilere det sjøsamiske området i regionen.
Boka vil beskrive ca 15 turer i hver kommune (Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord)
med flybilder, turbilder og kart, samt beskrivelse av rutene. Det vil være naturlig å bruke samiske stedsnavn
der det er naturlig.
Dette vil være fotturer som kan gjøres i sornmerhalvåret, og vil være turer av varierende vanskelighetsgrad,
men ingen ekstremturer. Det skal være noe for alle, både korte og lange turer og enkle og litt mer utfordrende
turer.
En turbeskrivelse i boka kan være omtrent slik: Distanse km å kjøre fra kommunesenter, parkering, gpsposisjon på start, vanskelighetsgrad, høyde på målet, antall timer å gå, lengde på turen, beskrivelse av turen
inkl severdigheter og hva man ser, evt andre ting å bemerke. Turene vil inneholde flybilder med stiplede linjer
hvor ruta går + kart og selvsagt bilder fra turene
I tillegg til turbeskrivelsene, vil boka også inneholde en eller flere turreportasjer fra hver kommune, slik som f
eks Nordkalottruta i Nordreisa, som vil starte fra Kautokeino og ende i Kilpisjærvi.
I tillegg til bøkene, har jeg gitt ut Nord-Tromskalenderen i 18 år, og på den måten reklamert for regionen. Jeg
har ikke tidligere søkt om støtte til noen av mine prosjekter hverken fra kommunene eller Sametinget, men
mener dette nye prosjektet kan være aktuelt for støtte.
Dette er et stort prosjekt. Det er tenkt at jeg skal gå alle rutene med gps, i tillegg til å ta flere flyturer for
fotografering. Det er mange utgifter som det skal legges ut for før boka kommer i salg.
En cirka anslag er:
*150 000 kr til trykking
*25 000 til seks flyturer
*157 500 kr gå turene (90 turerx5 timerx350 kr pr time, inkl utgifter kjøring, mat etc)
*Produksjon av boka (gjøres selv) 224 sider x 2 t pr side x 600 kr= 268 800 kr
*utgifter til utstyr 35 000 kr
*Totalt 636 300 kroner
Jeg søker hver av de seks kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord
om 27 500 kroner i støtte, totalt 165 000 kr.
I tillegg søker jeg hver kommune om at de når boka er ferdig trykket, kjøper inn 25 stk eller flere bøker til
fullpris 399 kroner. 25 bøker vil utgjøre 9975 kroner.
I tillegg søker jeg Sametinget om 50 000 kroner i støtte.
Håper på positivt svar.

Jan R Olsen Foto As
Rismoveien 25
9146 Olderdalen

Med hilsen
Jan R Olsen, mars 2014
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1882 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

05.06.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
78/14
99/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Grape Film
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Vedlegg
1 Elektronisk søknad - Grape Film
2 Budsjett - Grape Film
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Bård Grape og bevilger kr. 30 000 til investering av ny
kamerateknologi. Tilskuddet tildeles med forbehold om at kommunen bevilges regionale
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte»- regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
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Saksopplysninger
Grape film produserer film og video og tilbyr locationservice og location management,
filmredigering og filmfotograftjenester. I tillegg tilbys det kurs og undervisning i film og foto.
Foretaket ble etablert i 2001 av Bård Grape som er bosatt i Skibotn. Nå skal bedriften
videreutvikle sine leveranser og til det kreves investering i nytt utstyr.
Søkeren har levert flere innslag fra Storfjord, Lyngen og Kåfjord til TV2 og foretaket driver i
tillegg med nordlysfilming. I 2014 har foretaket produsert material til bl.a. Tromsø Museum til
en utstilling i New York og til Grunnlovseilasen v/Fylkesmannen i Troms med opptak av
kvensk salmesang fra Storfjord. 3D kortfilmen hans "Nordlys over Haldetoppen" hadde i år
premiere i Tromsø som viste nordlysopptak fra Storfjord.
På grunn av økt etterspørsel, også fra utenlandske selskaper som vurderer filminnspilling i
Norge, ønsker søkeren å investere i ny kamerateknologi muliggjør opptak med kvalitet som
tilfredsstiller både fjernsynskanaler og kinofilm. Kameraet vil også bli brukt til nye filmopptak
av Nord- Troms naturen for å kunne legge på hjemmesidene, med formål å promotere regionen.
Totale kostander på prosjektet er 150 00,- kroner og det søkes om 80 000,- kroner i
investeringstilskudd.
Vurdering
Det er positivt at søkeren har skapt sin egen arbeidsplass i kommunen. Bård Grapes foretak og
produktene som lages er med på å bidra til markedsføring av Storfjord kommune og regionen.
I tillegg kan produktene benyttes i turistsammenheng. «Reiseliv og opplevelser» er
satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune.
Det anbefales å støtte Bård Grape med 30 000,- kroner fra de regionale utviklingsmidlene.

Side 43

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: MRERQ6
Registrert dato: 30.05.2014 22:04:50

Vedlegg:
Storfjord_kommune.pdf

Virksomheten
Type virksomhet

Film og videoproduksjon
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Produksjon av film og video, locationservice og location management, filmredigering og filmfotograftjenester.
Nordlysfilming og salg av stock-shots. Kurs og undervisning i film og foto. Har vært etablert i Storfjord siden 2001
med denne virksomheten.

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Bård Grape

Furuholmen,
Postboks 35

9142

Skibotn

100

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

982239834
Foretak/lag/forening

Grape Film
Adresse

Postboks 35
Postnummer

9142
Poststed

SKIBOTN
Telefon

91120054
Telefaks

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Bård
Etternavn

Grape
Adresse

Furuholmen, Postboks 35
Postnummer

Poststed

9142

SKIBOTN

Mobiltelefon

91120054
Telefon arbeid

91120054
Telefon privat

91120054
E-post

bard@grapefilm.com
Bankkontonummer

64200551840
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Investeringstilskudd
Prosjektets totale kostnader

150 000
Finansieringsplan
Egenkapital

50 000
Eget arbeid

20 000
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

80 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Skal i møte med Innovasjon Norge nå i juni men har ikke tid å vente på dem for kameraanskaffelse.
Sum finansieringsplan

150 000
Andre opplysninger

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2
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Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Grape Film drives av Bård Grape, bosatt i Skibotn. Jeg har drevet min bedrift 100 % siden 2001 og en stor del av
inntekten fra virksomheten er investert i filmutstyr og datateknologi samt kompetanseutvikling i den digitale verden.
I år har jeg levert filmer til bl.a. Tromsø Museum til en utstilling i New York og til Grunnlovseilasen v/Fylkesmannen
i Troms med opptak av kvensk salmesang fra Storfjord. I januar hadde vi premiere i Tromsø på 3D kortfilmen
"Nordlys over Haldetoppen" der jeg bidro med nordlysopptak fra Storfjord. Produsent var Camera Magica, Oslo.
Jeg bidro også med filmfotograftjenester til en annen dokumentarfilm som ble vist på TIFF - produsert av Lundby
Film og Media, Oslo.
Jeg har i disse årene også levert mange TV2 innslag fra Storfjord, Lyngen og Kåfjord ikke minst ved ras.
Nå har jeg under utvikling flere filmprosjekter og har også en jevn pågang fra utenlandske selskaper som vurderer
filminnspilling i Norge. Dette kommer fra kontaktnett og via mine websider der jeg har promotert filminnspilling i
regionen siden 2001 for egen kostnad.
Nå ønsker jeg å utvikle virksomheten med ny kamerateknologi som vil gjøre meg i stand til å levere tjenester med
en kvalitet som tilfredsstiller både fjernsynskanaler og kinofilm. Kamera vil også bli brukt til nye filmopptak av NordTroms naturen for å kunne legge på hjemmesidene, med formål å promotere.
Investeringen gjøres trinnvis og med tilskudd fra næringsfondet vil jeg være i gang.
Grape Film er mva. pliktig og har regnskap hos Dreyers i Tromsø (drevet av Jørn Dreyer fra Storfjord).

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 3
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Storfjordkommune

Budsjett for prosjektsøknad investeringstilskudd
Grape Film.
Utgifter:
Innkjøp kamerautstyr
Innkjøpskostnad
130 000
Lønnskostnader eget arbeid
20 000
(eget arbeid her vil være opptak og etterarbeid av location-filmmateriale
fra Nord-Troms naturen til mine hjemmesider med tilhørende arbeid med
webproduksjon som jeg også står for - og kommunen vil kunne legge link til
sidene)
Sum kostnader
150 000
Finansiering:
Egenandel kontant
Egeninnsats arbeid
Næringsfond
Sum

50 000
20 000
80 000
150 000

Inntektspotensiale:
Har levert anbud på informasjonsfilm der det vil være en stor fordel å
slippe å leie utstyr.
Andre inntekter:
Kamera vil gjøre meg i stand til å produsere dokumentarfilm uten å måtte
leie inn utstyr og det gir dermed en betydelig fordel både for å raskt kunne gå
i opptak og fordi det betyr høynet egenandel å bruke eget kamera.
Totalbudsjett på en dokumentarfilm er vanligvis på 1,2 til 3 millioner
kroner - og med eget kamera kan jeg da lettere tilfredsstille egenandelskravet
1
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Storfjordkommune

ved å føre opp leie eget utstyr
Altså vil et bidrag fra næringsfondet kunne utløse at jeg klarer å finansiere
nye filmprosjekter i årene som kommer.

CV Bård Grape
Produksjonsleder, «Nordlys over Haldetoppen» 3D kortfilm av Morten Skallerud, Camera Magica
Produksjon, foto og klipp videoene «Mari Boine» og «Magga» for Tromsø Universitetsmuseum
til Scandinavian House, New York
Produksjon video fra Storfjord til Grunnlovseilasen for Fylkesmannen i Troms.
Produsent av flerkamera 2 timer DVD fra «La Boheme», Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Fotograf dokumentarfilm «Joikefeber», Lundby Film og Media
Foto / video dokumentasjon for Tromsø kunstforening av diverse utstillinger
Regi, foto og prod. presentasjonsfilm «The Black Rider, Behind the Scenes», Hålogaland Teater
Regi, foto og prod. kinoreklame «The Black Rider» Hålogaland Teater
Foto dokumentarfilm for Knut Erik Jensen «Top of the World Piano Competition»
Produksjon, regi, foto historisk nordlysfilm for Nordnorsk Vitensenter
Produksjon og foto presentasjonsfilm «Ungdomsgruppa» for Landsforeninga for Hjerte og
Lunge, LHL
Manus og regi: Info film Gastro opererte Universitetssykehuset Tromsø
Foto og prod. presentasjonsfilm «Nordkalottsentret», Storfjord Kommune
Regi, foto og produksjon «Havlandet» kortfilm
Foto, manus, co-regi dokumentarfilm «Keselin, en thaikvinne i Nord-Troms»
Foto :TV serie «Sjøsprøyt» Medvind Media
Foto «Brud i blinde» TV for TLC
Foto «Biekka Fabmu» dokumentarfilm fra Riddu Riddu, Pomor Film
Foto «Iskaldt» drama novellefilm
Foto «Ishavsfolk» TV serie for lokaltv
Foto «Vårt lille land» TV med Ole Paus
Foto «Englepels» Kreftforeningen
Foto «Barentshavet» for Tellusworks
Foto Nyheter TV2
Foto NRK Sapmi nyheter
Foto NRK Newton
Foto «Etterlyst» TV3
Foto reportasje fra Utenriksdeps Forfatterseminar i Tromsø for Middle East Broadcast Center
Foto TV film med Mads Gilbert for Al Jazeera
Foto for BBC «Record Breakers» i Tromsø
Foto dokumentarfilm «Helge Stangnes» Original Film
Foto for Bergen Kunstforening og videodokumentasjon Festspillutstilling Ferdinand Finne i
Grieghallen
Fotograf og videoansvarlig for Vestlandets Kunstakademi
Daglig leder Nordlysplanetariet Tromsø
Utdannelse: University of Westminster BA Film, video, Stokmarknes VGS Fagfotograflinja,
Kongsbakken Allmenfag.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1885 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

05.06.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
70/14
100/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad til næringsfondet - Storfjord Skytterlag
Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad - Storfjord Skytterlag
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter søknaden fra Storfjord skytterlag med kr 7 000 til markedsføring
i forbindelse med skytehelg i 2014 i Storfjord kommune, jf. de kommunale vedtektene under
punkt E. markedsføring.
2. I søknadens punkt om dataoppgradering bevilges det ikke midler til dette, da det er å anse
som driftsmidler ved oppgradering, samt at innkjøp av datautstyr ifm arrangement av
skytehelg ikke er satsningsområder i strategisk næringsplan.
3. Tilskuddet til markedsføring utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning
om utbetaling og dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
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Saksopplysninger
Storfjord skytterlag søker om tilskudd fra næringsfondet til markedsføring og
utbedring/oppgradering av dataanlegg. Søkeren skal arrangere en skytehelg i Storfjord fra den
20-22 juni og søkeren ønsker å utvikle arrangementets kvalitet og omfang. Selve helgen har tre
høydepunkter med midtsommerstevne, giro crmidtsommer og Norgescup Stang -og Felthurtig
skyting. Søkeren viser til at arrangement krever større datakapasitet.

Kostnadsoverslaget i budsjettet er på kr 23 500,- og inkluderer følgende kostander:
2 nye datamaskiner: 4 000,- kroner
4 stk. vis PCer: 2 500,- kroner
2 nye prosjektorer: 7000,- kroner
Server: 10000,- kroner
Vurdering
Det søkes om støtte til investeringer i datautstyr. Investeringene er ikke i henhold til
satsingsområder i Storfjord kommunes strategiske næringsplan. Satsingsområdene er «Reiseliv,
kultur og opplevelser», «Mat fra hav og land», «Kommunikasjon og transport på Nordkalotten»,
«Nordområdesatsing» og «Bærekraftig bruk av energi og utmark». Dette tiltaket med innkjøp av
datautstyr inngår ikke typisk inn under disse områdene. Derimot anbefales det å støtte
skytterlaget med kr 7 000 til markedsføring av arrangementet. Dette arrangementet kan trekke
folk til kommunen og det vil kunne gi gevinster for bl.a. næringsdrivende i kommunen.
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KYTTERLAG

Storfjord kommune
v/Næring
Hatteng
9046 Oteren

Brenna 1 juni 14

Søknad om støtte til markedsføring og utbedring av data anlegg.
Vi søker med dette om økonomisk bistand fra kommunens midler til næringstiltak.
Støtten er beregnet på bruk i vår satsing på å utvikle arrangementets

kvalitet og omfang.

Spennende skytehelg i Storfjord 20-22 juni
Alt dette skjer samme helgen, vi har som mål å trekke 250 skyttere til stevne den helga til Storfjord.
Det vil utgjøre ca. 700 personer. De feste av dem blir boende her i kommunen.
Midtsommerstevne
Er en av de eldste stevnene i Norge, i år går den for 56 gang.
Giro crmidtsommer
Er et samarbeid mellom Lakselvdal, Storsteinnes og Storfjord skytterlag. Der vi legger sammen
resultatene fra alle tre stevnene med avsluttende finaler i Storfjord.
Norgescup Stang -og Felthurtig skyting
Troms har fått siste runde i år. Det er Lakselvdal, Balsfjord og Storfjord skytterlag som skal arrangere
stevnene i Troms. Storfjord har fått ansvaret for avsluttende finaler.
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Budsjett

Markedsføring

15000

Dataoppgradering

35000

Dette er et komplekst arrangement

som krever større datakapasitet

en det vi rår over i dag. Så vi må

investere i en del nytt utstyr.

2 nye datamaskiner

å kr

4000

4 stk. vis PCer

å kr

2500

2 nye prosjektorer

å kr

7000

Server

RSkr

10000

Slike arrangementer
spesialtidsskrifter

krever markedsføring

over hele landet. I vår mediestrategi

ligger markedsføring

for skytere samt lokal presse og nettreklame.

Framfor store utbygginger i år.
Baneanlegget skal bygges ut for ca. 2,5 millioner kr, dette er i vår miljøstrategi

samt å gi forsvaret

bedre treningsforhold.

Forsvaret genererer

Dette er nødvendig for å holde forsvaret i kommunen.

årlig store inntekter til lokale bedrifter.

Ringvirkninger i kommunen
Vi vet at disse tiltakene kommer til å gi store ringvirkninger

til næringslivet

Storfjord skytterlag
Jonn Arne Iversen
Leder
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1476 -6

Arkiv:

998 871 530

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

06.06.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
76/14
101/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad om tilskudd for el-sjekk for boliger -Skoglunds Energiservice AS
Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad -Skoglunds Energiservice AS
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er rettet mot fokusområdene i kommunens
strategiske næringsplan.

Saksopplysninger
I 2012 etablerte Tor-Erik Skoglund foretaket Skoglunds Energiservice AS. Gjennom foretaket
selges det varer og tjenester til energibransjen. Søkeren ønsker nå å utvide tjenesteområde med
sjekk av elektrisk anlegg i bolig.
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Søkeren viser til problematikken at det er lavere drift i kraftproduksjonen om vinteren, og at
mange kraftverk derfor ikke er i drift i denne tiden av året. For å styrke selskapet i vinterhalvåret
ønsker søkeren å satse på el-sjekk i boliger. Med bakgrunn i dette har Tor-Erik Skoglund tatt en
videreutdanning for å få sertifisering som trengs for utføring av slike tjenester.
Det søkes om tilskudd for kostnadene som oppsto i forbindelse med sertifiseringen og for
investering av spesialverktøy for å gjennomføre el. sjekk.
Kostnadsoverslaget for videreutviklingen av foretaket er på 19 060,- kroner og det søkes om
5 000,- kroner i tilskudd fra Storfjord kommune.
Vurdering
Satsingsområdene i Storfjord kommunes strategiske næringsplan er «Reiseliv, kultur og
opplevelser», «Mat fra hav og land», «Kommunikasjon og transport på Nordkalotten»,
«Nordområdesatsing» og «Bærekraftig bruk av utmark». Slik det fremkommer i søknaden er
dette ikke innenfor satsningsområdene. I tillegg er det begrensede midler til fordeling og
prioriteringer må gjøres. Med vekting i disse begrunnelsene anbefales det at søknaden avslås.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)
Referansenummer: EV6M48
Registrert dato: 31.05.2014 11:48:22

Vedlegg:
Foretaksgodkjenning.jpg
CCI25052014.jpg
Faktura sertifisering.pdf

Virksomheten
Type virksomhet

Elkontroll
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Skoglunds Energiservice AS

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Tor-Erik Skoglund

Tverrdalsveien

9046

Oteren

100

Bakgrunn - forklar behovet

Om vinteren er det lavere drift i kraftproduksjon da. Småkraftverkene er nedtappet og stoppet. Produksjonen er fra
først i mai til ut november.
For å styrke drifta i selskapet i vinterhalvåret har jeg valgt å satse på el.sjekk i boliger. jeg har sertifisert meg og
foretaket til å bli godkjent for slike oppdrag.
Det er stor behov for den type kontroll da det er mange eldre el. anlegg i de tusen hjem.
Forsikringsbransjen ønsker sterkt denne type kontrolltjenester og mange forsikringsselskaper gir rabatt på
boligforsikringen til de som har tatt el. sjekk fra en godkjent kontrollør.

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 1
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Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

998 871 530
Foretak/lag/forening

Skoglunds Energiservice AS
Adresse

Oteren
Postnummer

9046
Poststed

OTEREN
Telefon

91826838
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Tor-Erik
Etternavn

Skoglund
Adresse

Tverrdalsveien
Postnummer

Poststed

9046

OTEREN

Mobiltelefon

91826838
Telefon arbeid

91826838
Telefon privat

91826838
E-post

tor-er-s@online.no
Bankkontonummer

86014295900
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

el. sjekk for boliger
Prosjektets totale kostnader

19060.Finansieringsplan
Egenkapital

14060
Eget arbeid

5000.Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

5000.Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

0
Sum finansieringsplan

0
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Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Ved å ha el.sjekk i tillegg til drift av kraftverk vil dette være med på å sikre stabil drift i selskapet gjennom hele året.

Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift.

¤ Ja

¡ Nei

Ved positivt svar vil du bli kontaktet av NAV. Dette vil bli vurdert positivt i søknadsbehandlingen.

Budsjett/kostnadsplan
Materiale

10000
Utstyr

3250
Reise

810
Markedsføring

0
Servering

0
Eget arbeid

5000
Andre kostnader

0
Beskriv eventuelle andre kostnader

Materiale er nødvendig spesialverktøy for å ta el. sjekk og det er et ca. beløp. avregner når verktøyet er kjøpt inn.
Utstyr er sertifiseringskostnader. Reise er kjøring til Tromsø for eksamen(200 Km). Eget arbeid er 10 timer jobb
mot prosjektet a kr 500.-

Sum kostnader

19060
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1476 -4

Arkiv:

998 871 530

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

14.05.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
75/14
102/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Skoglunds Energiservice AS
Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet
Vedlegg
1 Elektronisk søknadsskjema - Skoglunds Energiservice AS
2 Søknad - Skoglunds Energiservice AS
3 Brønnøysundregister firmaattest- Skoglunds Energiservice AS
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune støtter ikke selskapet Skoglunds Energiservice AS med bakgrunn i at
etableringen av selskapet skjedde i 2012 og regnes ikke som kvalifisert å få etableringsstøtte i
2014. Søknaden er å betrakte som driftstilskudd. Vedtektene for bruk av næringsfondet hjemler
ikke å gi driftsstøtte til bedrifter.
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Saksopplysninger
Søker Tor-Erik Skoglund har etablert selskapet Skoglunds Energiservice AS i september 2012.
Gjennom foretaket selges det varer og tjenester til energibransjen. Driftstjenester for
småkraftverk inkluderer også vedlikehold av kraftverk. Søkeren gjør oppmerksom på behovet
for slike tjenester og viser til at det finnes flere kraftverk både i Storfjord kommune og
nabokommunene.
Søkeren ønsker støtte i form av tilskudd til nyetablert selskap på 100 852,- kroner.
Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett inkluderer stiftelseskostnader, reiseutgifter, avgift for
brønnøysundregisteret, verktøy og diverse andre utgifter. Viser forøvrig til vedlagt søknad.

Vurdering
Søkeren ber om støtte for etablering av selskapet. Etableringstiltakene ble påbegynt i året 2012.
Et tilskudd fra næringsfondet i dag er derfor å regnes som et driftstilskudd istedenfor
etableringsstøtte.
I henhold til vedtekter for fordeling av fondsmidler skal tildeling ikke brukes til ordinær drift.
Det anbefales ikke å gi tilskudd til det omsøkte.
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Næringsfondet- søknad om tilskudd(KF-212B-1939)
Referansenummer: VYGBMN
Registrert dato: 27.04.2014 21:47:53

Vedlegg:
Firmaattest
Søknad

SEAS.pdf

tilskudd

til nærings

fondet.pdf

Virksomheten
Type virksomhet

Elektro og energiproduksjon
Foretakets/lagets/foreningens

forretningsid

Selge varer og tjenester til energibransjen og andre som naturlig faller inn under dette

Eiersammensetning
Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel

Tor-Erik Skoglund

Oteren

9046

Oteren

100

Bakgrunn - forklar behovet

Det er stor småkraft satsing i Troms og behovet for tjenester til næringen er sterkt økende.

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
O Ja0

Nei

Opplysninger
om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

998 871 530
Foretak/lag/forening

Skoglunds Energiservice AS
Adresse

Oteren
Postnummer

9046
Poststed

OTEREN
Telefon

91826838
Telefaks
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Opplysninger
Fornavn

om kontaktperson

Tor-Erik
Ettemavn

Skoglund
Adresse

Tverrdalen
Postnummer

Poststed

9046
mobiltelefon
91826838

OTEREN

Telefon arbeid

91826838
Telefon privat

77715556
E-post

tor-er-s@online.no
Bankkontonummer

86014295900
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
0

JaC1

Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Skoglunds Energiservice AS
Prosjektets totale kostnader

100852.Finansieringsplan
Egenkapital
0
Eget arbeid

46500.Lån i bank
29139.Tilskudd fra næringfond
25500
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
O Ja®

Nei

Andre finansieringskilder
0
sum finansieringsplan

100852
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Se søknaden som er i et eget pdf vedlegg
Kvitteringer, kompetansebeviser, mv sendes på e-post til næringsavdelingen

Budsjett/kostnadsplan
Materiale
4627
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Utstyr

27181
Reise

12791
Markedsføring
0
Servering

4268
Eget arbeid

46500
Andre kostnader

5485
Beskriv eventuelle andre kostnader

Avgift brønnøysundregisteret

Sum kostnader

100852
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Søknadorntilskuddtil nvetablertselskap
Satsingnå ren ogfornabarenereihmåkraft
Foret par år sidenvar det etablert noesmåkraftverkI regionenognoenvar underbygging.
Det var ogsåplanerfor fiere slikeanlegg.
Elerneer ofte lokalisertgeografisklangtfra regionen.
Jegsået potensialetll å skapeStorqordarbeidsplass(er)
på denfornybareressursutnyttelsen.
Personliekomnetanse
Med mine 22 årserfaringfra vannkraftproduksjon
I TKPASsineanleggvet jeg at det er behovfor
driftsoppgaverpåslikeanlegg.Oppståren feller det viktigå få dette utbedretsnarestmulig.
Produksjonstapet
er ofte kostbartpr time.
Det er ofte "bamesykdommer"
på nyeanlegg,i tilleggtil driftsforstyrrelser.
Videreer det er stadigbehovfor vedlikehoidogslIkeanlegger designetfor langlevetid.
Jegharformellkompetanse(utdannlng
ogfagbrev)bådepå lavspent-oghøyspentanlegg
oger også
kvalifiserttil å væredriftslederpå elektriskeanlegg,høy-oglavspenning.
Det er dette somkrevesavkompetansefor å drifte slikeanlegg.
I min praksisharjeg arbeidetmed aft fra batterispenningopptil 132KV(132000Volt) høyspenning.
132 KVer det høyetesystemspennIng
nordfor Balsfjordtrafostasjon.
I august2012 sluttetjeg i TKPASogglkkovertil enjobb somadjunkti vg skolenElektro-og
Automasjonsfag. Her underviserjeg blantannet i, databasertstyringav kontrollanlegg,
programmeringogimplementeringav PLS(programmerbar
logiskstyring),relestyringogel energl,
med produksjonogoverføringav dette.
Alle nyesmåkraftverkhar PLSstyrtdatabasertkontrollanleggoglevererkraftenut på 22 KV(22000
Vott)nivå.
Kompetansepå PLSogdatabasertstyrInger ogsåen betingelsefor å foreståarbeldI slikeanlegg.
fileffiffifitrineeuelekgme~
Jegstiftet SelskapetSkoglundsEnerglservlce
ASi september2012.
Jegbegyntei det småogInnenutgangenav 2013 harjeg langslktIgkontraktmed4 kraftverk.2 er I
Storfjordog2 er i Tromsøkommune(lillsfjord).Jeger for tiden I dialogmed en nykraftverkseierom
et femte kraftverk.
JegharIkkebruktnoemarkedsføringI mediermvtil nå,kun«jungeltelegrafen».Jegharvært aktivog
avtaltmøter medpotensielleaktørerogde jegjobberfor tipserandreelere.
Aksjekapitalenharjegfiriansiertselvdajeg haddeplasspå minprivatelåneobligasjon.
(Opplåning)
Jeger heldigsomhardet mesteavverktøyprivatogdissebrukerjeg I firmaet. Det sammegjelderbil.
Selskapetleierlagerplassmen kontorer hjemmekontorI vår bolig.
Jeg har prøvd å ta dette i det små og klare meg uten store kapitalkostnader.

Det har gått litt trått men vi «flyter».

Det førstedriftsårethaddevi et tap på kr.23371.Andredriftsårvar t*dre men ennåer omtrent 30 %av aksjekapltalenIminus.
Jeghartil nå ikketatt ut noenform for lønn.Det har Ikkevært mullgsålangti prosessen.
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Framtidsutsikter
Det er bra om Storfjord får slike teknologiarbeidsplasser.

Dersom det ikke kan etableres et selskap

internt i Storfjord til slike tjenester, vil det være naturlig at eksterne aktører med lokalitet fra andre
kommuner kommer inn og utfører disse tjenester.
Ved å kunne levere driftstjenester får vi som samfunn mere igjen for den grønne fornybare
energiproduksjonen, enn «bare» eiendomsskatt fra verker og bruk.
En eller flere varige arbeidsplasser av slik karakter vil bidra positivt for Storfjordsamfunnet.
Vi ligger strategisk til med tre anlegg i kommunen, anlegg i Lyngen og Tromsø kommuner.
Et kraftverk er under bygging i Tromsø kommune(Ullsfjord)
Det er også store planer om flere anlegg i Storfjord. Tre kraftverk som ikke er påbegynt har fått
konsesjon i Storfjord.

Utgifter leg har hatt til opristart kan nevnes:
Stiftelseskostnader egeninnsats, kjøring, arbeidstid, tre turer til tromsø
600 kmx4,05 kr. 2430.Eget arbeid, 13 timer akr 500.- kr 6500.Utgifter for kunde og kontraktoppnåelse
Reise til Narvik 2 turer i møter med Fjellkraft, 880 km x 4,05 kr. 3564.Reise til Bardu for kontraktsmøte, Nordkraft småkraft AS, 240 km x 4,05 kr. 972.Reise tromsø 5 ganger, 1000 km x 4,05 kr. 4050.Reise 2 ganger til Nordkjosbotn, 76 km x 4,05 kr. 307.80
Eget arbeid, 60 timer akr 500.- kr. 30000.Utgifter til bespisning, se bilag, kr. 4268.Parkeringsavgifter RS.Kr. 500.Hotell kr. 967.Egeninnsats med oppstart, praktiske gjøremål, kontor, verktøy og lager, 12 timer
Avgift brønnøysundregisteret
Telefon, kontormateriell, datautstyr og skriver
Måleverktøy
Div. verktøy
Kostnad belysning, varme mv. lager,
Materiell kr.4627.Eget arbeid, 8 timer akr 500,- Kr. 4000.Sum
oppstartskostnader

kr. 8930.-

Kr.44629.-

kr.6000.kr. 5485.kr.16970.kr. 5500.kr. 4711.Kr. 8627.-

kr. 100852.-

Jeg søker med dette om maksimalt tilskudd.
Et tilskudd til kostnadene vil styrke selskapet, være med på å sikre fortsatt drift og også gi mulighet
for videre utvikling og ekspansjon.

Oteren den 25.4.2014
Med vennlig

hilsen

Skoglunds Energiservice AS
..

,7,1----

-,.. .L

--if.--,h , 7c
Tor-Erik Skoglund
Daglig leder
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EE Brønnøysundregistrene

Firmaattest

Organisasjonsnummer:

998 871 530

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Stiftelsesdato:

20.09.2012

Registrert i
Foretaksregisteret:

26.09.2012

Foretaksnavn:

SKOGLUNDS ENERGISERVICE AS

Forretningsadresse:
Kommune:
Land:

Oteren
9046 OTEREN
1939 STORFJORD
Norge

Mobiltelefon:
E-postadresse:

918 26 838
tor-er-s@online.no

Aksjekapital NOK:

30 000,00

Daglig leder/
adm.direktør:

Tor-Erik Skoglund

Styre:
Styrets leder:

Tor-Erik Skoglund
Oteren
9046 OTEREN

Varamedlem:

Ann-Britt Holmen

Signatur:

Styrets leder alene.

Revisjon av
årsregnskap:

Foretakets årsregnskap skal ikke
revideres.

Vedtektsfestet formål: Salg av varer og tjenester til
energibransjen og andre tjenester
som faller sammen med dette.

Utskriftsdato 26.09.2012

Organisasjonsnr 998 871 530
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/1759 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

20.05.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
77/14
103/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap
Storfjord Formannskap

Møtedato
16.06.2014
30.06.2014

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Steinnes Snekkerservice
Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad - Steinnes Snekkerservice
2 Tilleggsinformasjon - Steinnes Snekkerservice
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er i henhold til satsingsområder i Storfjord
kommunes strategiske næringsplan.

Saksopplysninger
Hans-Erik Steinnes søker investeringstilskudd til bilhengere og verktøy. Steinnes
Snekkerservice utøver restaureringsarbeid i mindre tilbygg, våtrom og garasjer.

Side 66

I kostnadsoverslaget av de planlagte investeringer inkluderer søkeren følgende kostander:







Tilhenger for frakt av materiell: 28 000,- kr
Tilhenger for frakt og lagring stillas: 21 000,- kr
Gjerdesag ernex 1203: 32 000,- kr
Gjerdesag ernex 250: 16 000,- kr
Bordsag Dewalt: 6 500,- kr
Dykksag Dewalt 2 500,- kr

Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett er satt til 105 500,- kroner. Hans-Erik Steinnes søker om
50 000,- kroner i tilskudd fra næringsfondet. Viser for øvrig til vedlagt søknad.
Vurdering
Satsingsområdene i Storfjord kommunes strategisk næringsplan i dag er «Reiseliv, kultur og
opplevelser», «Mat fra hav og land», «Kommunikasjon og transport på Nordkalotten»,
«Nordområdesatsing» og «Bærekraftig bruk av energi og utmark».
Det søkes om støtte til investeringer i bilhengere og verktøy. Investeringene er ikke i henhold til
satsingsområder i Storfjord kommunes strategisk næringsplan. Vi ønsker å støtte byggebransjen
i Storfjord kommune, men siden midlene i næringsfondet er begrenset, må tiltak prioriteres som
er i linje med strategisk næringsplan. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søknaden
avslås.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: 62Z4ZI
Registrert dato: 19.05.2014 23:51:47
Virksomheten
Type virksomhet

byggebransjen
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

restaureringsarbeider, mindre tilbygg, rehab oppføring våtrom, garasjer. utført med kvalitet.

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Hans-Erik Steinnes skibotn

Postnummer

Poststed

Andel i %

9143

Skibotn

100 %

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

912593126
Foretak/lag/forening

Steinnes Snekkerservice
Adresse

skibotn
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

95889839
Telefaks

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

Side 68

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Hans-Erik
Etternavn

Steinnes
Adresse

skibotn
Postnummer

Poststed

9143

SKIBOTN

Mobiltelefon

95889839
Telefon arbeid

95889839
Telefon privat

95889839
E-post

steinnes63@gmail.com
Bankkontonummer

47401448280
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

invistering i bilhengere og verktøy
Prosjektets totale kostnader

105 500
Finansieringsplan
Egenkapital

55 500
Eget arbeid

0
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

50 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

0
Sum finansieringsplan

105 500
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

1 stk bilhenger for frakt av materiell.
1 stk bilhenger til stillas ( har innvestert i stillas for 80 00 kr )
1 stk gjerdesag 2003. stor byggsag.
1 stk gjerdesag. lett innredningssag
1 stk bordsag
1 stk dykksag.
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Til. Storfjord næringsfond

Fra: Steinnes Snekkerservice A/S

Tilleggsinformasjon

Kostnadsoverslag på planlagte invisteringer

til søknad ref.nr. 62Z4ZI

av biltilhengere

og verktøy.

Tilhenger for frakt av matriell:

28000 kr

Tilhenger for frakt og lagring stillas:

21000 kr

Gjerdesag ernex 1203:

32000 kr

Gjerdesag ernex 250:

16000 kr

Bordsag Dewalt:

6500 kr

Dykksag Dewalt

2500 kr
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/2151 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

23.06.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
104/14

Utvalgsnavn
Storfjord Formannskap

Møtedato
30.06.2014

Høringsinnspill: Prosjekt E8, parsell Skibotn kryss - Halsebakkan

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune ber om at veien langs Øvrevatnet i Skibotndalen blir hevet med minimum 1
meter fra dagens nivå, slik at det kan være mulig å tilbakeføre vannstanden i vannet til tidligere
nivå.

Saksopplysninger
Statens Vegvesen har lagt ut høringsutgave til reguleringsplan for prosjekt E8, parsell Skibotn
kryss - Halsebakkan. Frist for innspill er 12.07.2014.
Vurdering
Statens vegvesen har tidligere gjort tiltak i bekkeutløp som har medført en senkning av
vannstanden i Øvrevatnet. Dette ble gjort fordi vannstanden i flomtiden kunne komme helt opp
mot veiskulderen på deler av strekningen langs vannet. Vannet er i dag så grunt at det kan
bunnfryse om vinteren, og vannet har i dag ingen fiskebestand.
Storfjord kommune satser tungt på å utvikle bo- og besøksattraktivitet. Stedsutvikling, bolyst,
infrastruktur og turisme er noen stikkord fra handlingsplanen i strategisk næringsplan.
Kommunen og befolkningen har allerede opplevd at naturinngrepene i tilknytning til
kraftutbyggingene har hatt store konsekvenser for bl.a. frilufts- og fiskeinteressene. Det er
varslet ytterligere reguleringer for enda mer kraftproduksjon i Skibotndalen som kan medføre
enda flere inngrep.
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Det er nå mange veiprosjekter under planlegging, og det vil bli mye tilgjengelig steinmasse i
Skibotnområdet. Ved å benytte tilgjengelige masser til å heve veien langs vannet, vil dette åpne
for at en i framtiden kan tilbakeføre vannstanden til tidligere nivå uten at dette gir negative
konsekvenser for veien eller trafikken.
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