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2015/902

PS 8/17

PRØV SJØL-midler, Ungdommens nærings- og
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2015/1318

PS 9/17

Slettås Eiendom - Caraavanparken Slettnes Lyngentourist: Videreutvikling for vinterturisme

2017/45

PS 10/17

Landbruk Nord

2015/311

PS 11/17

Gjeterhund, Sten Nystad

2015/1034
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/53 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

24.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Referatsaker formannskapet 1. februar 2017
Vedlegg
1 Vedtakslogg
Referatsaker:
1. Fra skatteoppkreveren – Periodisk oppgjør for november og desember 2016.
2. Fra Kystverket Troms og Finnmark – Vedtak etter HFL § 27.2 – Tillatelse til legging av
sjøkabel i Storfjorden.
3. Fra KomRev Nord – Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende tilskudd til
prosjektet boligutvikling i Nord-Troms Storfjord kommune 2015.
4. Fra Troms politidistrikt – Politimesterens tilrådning – Effektivisering av tjenesteenheter
og tjenestesteder i Troms politidistrikt.
5. Fra Politidirektoratet – Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og
tjenestesteder i Troms politidistrikt.
6. Fra DM-Consult AS – Nord norsk fjellovervåking IKS – Avvikling, tilbakebetaling av
selskapskapital.
7. Fra Tromsø kommune, kemneren – Oppsigelse av avtale om arbeidsgiverkontroll.
8. Fra Alkontroll AS – befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud.
9. Referat fra møte 05.12.16 – Fylkesmannen i Troms og Nord-Troms regionråd.
10. Fra Tornedalsrådet - rapport september til desember
11. Vedtakslogg pr. 31.12.2016 (vedlagt)
Drøftingssaker:
1.
2.
3.
4.

Interkommunalt samarbeid
Arctic Race
Alternativ bruk av konsesjonsmidler
Friluftsanlegg Salmen

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Formannskapet 2016
UtvalgsSakstittel
saksnr

Saksbehandler

3/16

Joakim Stensrud
Nilsen

7/16

21/16

Makebytte mellom Storfjord
kommune og BN Maskin AS,
Oteren Industriområdet

Nordkalottsenteret AS

Samarbeidstiltak toalett
Steindalen

Viggo Døhl

Hilde Johnsen

Vedtak
1. Storfjord Formannskap godkjenner intensjonsavtale om
makebytte fra møte mellom Ordfører Knut Jentoft og BN
Maskin AS v/Bjørn Nilsen, datert 26.11.2015. (Vedlegg
2)
2. Administrasjonen bes iverksette nødvendige tiltak for
gjennomføring av intensjonsavtalen.
3. Vedtak om fradeling av ny tomt skal gjøres av
Formannskapet.
Storfjord kommune yter en mellomfinansiering av
utbyggingsutgiftene med inntil kr 4.300.000,- til
Nordkalottsenteret, og inntil tilskuddene utbetales og
mellomværende mellom kommunen og selskapet kan gjøres
opp. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vilkår og
eventuell sikkerhetsstillelse.
Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens § 13.
1. Storfjord kommune bevilger kr 15 000,- fra kommunalt
(regionalt) næringsfond for kompensasjon til IMA
Tursenter for offentlig bruk av toalettanlegg tilknyttet
tursenteret foreløpig for 2016.
2. Storfjord kommune ser at utfordringen med økende reiseliv,
gjør at behov for toalettfasiliteter er økende. Tilskuddet
gjelder derfor bare for 2016. Formannskapet ønsker at
berørte parter med tilknytning til reiselivet, utarbeider en
plan som ivaretar utfordringene med toalett/forsøpling i
hele kommunen. Her tenkes Visit Lyngenfjord, Lyngsalpan
verneområdestyret, Statens Vegvesen, Avfallsservice,
Statskog, fylkeskommunen med flere som viktige aktører.
3. Rådmannen sammen med ordfører følger opp denne saken,
evt. nedsetter prosjektutvalg etter behov. Utgifter dekkes av
næringsfondet.

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet
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Iverksettingsrapport
Intensjonsavtalen om
makebytte er signert.
Oppmåling er foretatt og
matrikkelført.
Gjenstår overskjøting av
begge eiendommene.
Det foreligger signert
låneavtale. Regnskapsførte
utgifter pr. 30.08. er på kr.
3 270 989,-. Ekstrautgifter
påløpt ved oppstart, er
finansiert ved tilleggsbev på
kr. 267.000.
Næringsrådgiver har begynt
arbeid, ikke ferdigstilt/formelt
organisert enda.
Kontakt med Lyngen kommune,
prosjekt «Etablering av
parkeringsplasser og toaletter for
skiturisme». Dette innebærer en
betalingsløsning fra gjestene.
Dialog om å utvide prosjektet
også til Storfjord og Kåfjord
gjennom Visit Lyngenfjord.
Dialog med kulturkonsulent om å
implementere arbeid i
«Kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friskliv» med
et tillegg til planen som gjelder
status på løyper og andre
områder som tilrettelegges,
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Formannskapet 2016
UtvalgsSakstittel
saksnr

Saksbehandler

35/16

Storfjord kommunes fremtidige
disponering av konsesjonskraft

Trond Roger
Larsen

76/16

Avtale med Storfjord boliger AS Trond Arne
og videre fremdrift
Hoe
boligprosjektet

91/16

Etablering av p-plass til
skuterløype, Søreng Gård

Trond Roger
Larsen

Vedtak

Iverksettingsrapport

ansvarlig aktør, behov for toalett,
renovasjon mv., samt forslag til
løsning inkludert økonomi. Vi
har sett på eksempler fra andre
kommuner som har egne sti- og
løypeplaner, men kommet frem
til at et tillegg i eksisterende plan
for Storfjord er mest
hensiktsmessig.
Følges opp med rådmann og
ordfører for forslag
prosjektorganisering.
Det er inngått kontrakt den
Rådmannen gis fullmakt å selge konsesjonskraft ved hjelp av
22.06.16 om forvaltning av
forvaltningsavtale med en aktør i markedet. Rådmannen kan
også trekke ut konsesjonskraft til kommunens eget bruk. Målet konsesjonskraft for 2017 med
Ishavskraft AS. Ishavskraft skal
er å tjene på dette.
dekke usikret kraftmengde til
kommunalt forbruk med
konsesjonskraft.
Referert formannskap pr.
30.06.16 den 31.08.2016
1. Storfjord kommune «klargjør» eiendom gr./br. nr. 52/185 I delegert vedtak 131/16 er
avtalen med Storfjord boliger
for bygging av bolig i egen regi.
sagt opp. Prosjektet har vært ute
2. Plan- og driftsstyret fungerer som byggekomite for
på anbud og kontrahering er nær
prosjektet. Plan- og driftsstyret kan også oppnevne en
forestående. Det er nå komet opp
byggekomite på 3 medlemmer.
et spørsmål knyttet til alternativ
plassering av bygget.

Storfjord formannskap gir rådmannen fullmakt til å
gjennomføre etablering av parkeringsplass på Søreng gård.
Kostnadsramme er kr 56 719 i henhold til tilbud fra GeirTore Larsen. Beløpet dekkes av kommunalt næringsfond.
Rådmannen bes forhandle om helårlig bruk av plassen.

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet
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Pga tele i bakken, må prosjektet
utsettes og ferdiggjøres før
sesongen 2017/2018. Det er
opprettet dialog mellom
grunneier og rådmann, hvor vi
drøfter mulige
kostnadsredukskjoner.

2

Formannskapet 2016
UtvalgsSakstittel
saksnr

Saksbehandler

Vedtak

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet
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Iverksettingsrapport

3

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/503 -25

Arkiv:

151

Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato:

24.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
01.02.2017

Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet

Saksopplysninger
Det er behov for en budsjettregulering av drifts- og investeringsbudsjettet for å få overført
pågående prosjekt fra 2016 til 2017.
I driftsbudsjettet for 2016 ble det bevilget kr 100.000,- til plangruppa for
omsorgsboliger/eldretun sitt arbeid. Denne plangruppa hadde ingen utgifter i 2016 men det vil
påløpe utgifter i 2017. Budsjett på kr 100.000,- i 2017 finansieres gjennom bruk av
disposisjonsfond.
På investeringsbudsjettet gjenstår det kr 110.000,- på inventar og utstyr til flerbrukshallen som
det er behov for i 2017. Opprinnelig finansiering gjennom låneopptak gjort i 2016.
Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg og oppgradering internettilgang skolene
videreføres med samlet kr 207.000,- i 2017. Dette gjelder i sin helhet internettilgang på Hatteng
og Skibotn skole. Opprinnelig finansiert gjennom låneopptak i 2016 og ubrukte lånemidler i
2016.
Utvikling av nytt boligfelt Hatteng videreføres i 2017 med kr 87.000,-. Opprinnelig finansiert
gjennom låneopptak i 2016.
Digitalisering/oppgradering av kommunens reguleringsplaner videreføres med kr 137.000,- i
2017. Prosjektet var opprinnelig finansiert gjennom låneopptak i 2016.

Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og
investeringsbudsjettet for 2017:
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Budsjettregulering
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

11201.000.100.011
19400.990.880.011

Plangruppe for omsorgsboliger/eldretun
Bruk av disposisjonsfond

100 000

02000.705.381.1003
02500.705.222.1005
02705.705.301.1008
02705.705.301.626
09100.705.880.999

Inventar og utstyr flerbrukshall
oppgradering datakommunikasjon skoler
Utvikling nytt boligfelt Hatteng
Digitalisering/oppgradering reg.planer
Bruk av lånemidler
BALANSE

110 000
207 000
87 000
137 000
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RED. UTG./
ØKTE INNT.

100 000

641 000

541 000
641 000
-

REV.
BUDSJETT

BUDSJETT
FØR

100 000
-1 485 784
110 000
207 000
87 000
137 000
-44 641 000

-1 385 784
-44 100 000

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/359 -19

Arkiv:

200

Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato:

24.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Anmodning om økonomisk støtte i forbindelse med anke til høyesterett om
taksering av nettanlegg
Vedlegg
1 Anmodning om økonomisk støtte

Saksopplysninger
Statnett har tidligere tatt ut søksmål mot flere kommuner med krav om at
eiendomsskattetakstene kjennes ugyldig. Statnett mener takstene blir for høye da beregning av
fradrag for slit, elde og utidsmessighet beregnes på feil måte.
Kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes vant saken i tingretten, men Statnett anket til
lagmannsretten da de mente at saken har prinsipiell betydning og vil gjelde alle kommuner med
nettanlegg tilhørende Statnett. Gulating lagmannsrett kom i dom 28.juni 2016 til at domstolene
kan prøve de kommunale takstnemndenes konkrete verdsettelsesskjønn fullt ut, samt at slit og
elde på nettanlegg må basere seg på lineære avskrivninger over anleggets antatte levetid, slik
Statnett har hevdet. LVK kjenner ikke til noen kommuner som har benyttet denne metoden på
nettanlegg.
De nevnte kommuner anser seg som tilfeldig utvalgt av Statnett for å få prøvd
beregningsmetoden fradrag for slit og elde i rettsapparatet. Andre saker er stanset i påvente av
rettskraftig dom i denne saken. LVK har erklært partshjelp også for lagmannsretten.
Kommunene og LVK oppfordrer alle kommuner med nettanlegg å bidra med kr 20.000,- i
kronerulling for å støtte de tre kommunene i Høyesterett. Ved eventuell seier og tilkjennelse av
saksomkostninger vil den enkelte kommune få tilbake sitt bidrag.
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Vurdering
Statnett har nettanlegg i Storfjord kommune, og vil få mer når den nye kraftlinja mellom
Balsfjord og Hammerfest bygges og sakens utfall vil derfor kunne påvirke Storfjord kommune.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune bidrar med kr 20.000,- til de saksøkte LVK-kommunenes ankesak om
beregning av fradrag for slit og elde og utidsmessighet ved taksering av nettanlegg.
Budsjettmessig dekning ved kr 20 000 i økt inntekt eiendomskatt verk og bruk.

10

LVKs medlemskommuner
Kommuner med nettanlegg
Att: ordfører, rådmann og økonomisjef

Deres ref:

Vår ref:

118417-557

Oslo, 19. september 2016

ANKE TIL HØYESTERETT I SAK OM EIENDOMSSKATT PÅ NETTANLEGG - ANMODNING OM ØKONOMISK
STØTTE
Det vises til tidligere brev om Statnetts søksmål mot flere kommuner om eiendomsskattetakstene på
selskapets nettanlegg. Spørsmålet i saken er om fradraget for slit, elde og utidsmessighet for selskapets
nettanlegg må følge en bestemt avskrivningsprofil. Statnett mener i motsetning til kommunene at
domstolene kan prøve nemndenes verdsettelsesskjønn fullt ut, og anfører at takstene er for høye som følge
av at fradraget etter selskapets syn beregnes på en uriktig måte.
Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene, Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, ble forenet til felles
behandling i Stavanger tingrett. Stavanger tingrett frifant i dom 31. august 2015 de tre kommunene, og
uttalte at retten ikke var i tvil om resultatet. De tre kommunene og partshjelper LVK ble tilkjent
saksomkostninger på tilsammen kr. 1,2 millioner.
Statnett anket dommen til lagmannsretten med den begrunnelse at saken har prinsipiell betydning og vil
gjelde alle kommuner med nettanlegg tilhørende Statnett, enten anleggene er nye eller eldre. Energi Norge
erklærte partshjelp til støtte for Statnett, mens LVK erklærte partshjelp til støtte for kommunene også for
lagmannsretten.
Gulating lagmannsrett kom i dom 28. juni 2016, i motsetning til tingretten, til at domstolene kan prøve de
kommunale takstnemndenes konkrete verdsettelsesskjønn fullt ut. Videre kom lagmannsretten, i
motsetning til tingretten, til at beregningen av verdislitet som følge av slit og elde på nettanlegg må baseres
på lineære avskrivninger over anleggets antatte levetid. På grunn av sakens prinsipielle karakter krevde
ikke Statnett saksomkostninger, men kommunene må dekke sine egne kostnader.
Etter hva kommunene og LVK kjenner til, er det ingen kommuner i dag som har takster basert på den
retningslinje som lagmannsretten legger til grunn i dommen. Lagmannsrettens avgjørelse hva gjelder
domstolenes prøvelsesadgang karakteriserer lagmannsretten selv som et «kursskifte».
Kommunene og LVK har anket saken til Høyesterett. Saken er prinsipiell, og Statnetts søksmål mot andre
kommuner er stanset i påvente av rettskraftig dom i denne saken:
1) Spørsmålet om beregningen av fradraget for slit og elde vil få betydning for alle kommuner som
utskriver eiendomsskatt på nettanlegg. Det gjelder ikke kun Statnetts anlegg, men også andre
160919_b_medlemskommuner_stotte_statnett_saken_hoyesterett_lvk

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo | Tel: (+47) 99 11 99 00 | Fax: (+47) 947 47 000
Org. nr: 975 625 117| Bankgiro: 8601 20 60159 | www.lvk.no
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Side 2 av 2
________________________________________________________________________________________

netteieres anlegg, herunder også nettanlegg på lavere nettnivåer (regionalnett og
distribusjonsnett).
2) Spørsmålet om domstolenes prøvingsadgang vil få betydning for alle kommuner som har innført
eiendomsskatt.
Undertegnede anser de tre saksøkte kommuner for å være «tilfeldig utvalgte» i Statnetts kamp om å få
endret gjeldende takseringspraksis. Det er urimelig at tre kommuner skal måtte finansiere utgiftene alene
ved søksmålene som i realiteten gjelder alle kommuner. LVK har bidratt i saken både i tingretten og i
lagmannsretten, men organisasjonen har ikke økonomi til å dekke prosesskostnader ved søksmål mot
enkeltkommuner.
På denne bakgrunn oppfordrer vi som ordførere i de tre saksøkte kommunene og lederen i LVK alle
kommuner til å bidra med kr. 20 000 i kronerulling for å støtte de tre tilfeldig utvalgte kommunene.
Saken er drøftet i landsstyret i LVK som anbefaler denne anmodningen.
Innbetalinger kan foretas til LVKs kontonr. 1503.70.57247 innen 15. oktober 2016, merket
«Eiendomsskattetvister mot Statnett».
Vi er svært takknemlige overfor alle de kommunene som bidro i kronerullingen i forbindelse med
lagmannsrettens behandling av saken, og vi håper alle kommuner ser nødvendigheten av å stå sammen i
slike prinsipielle rettstvister mot kraftforetakene og vil bidra også i forbindelse med Høyesteretts
behandling av saken.
Dersom kommunene og LVK skulle vinne frem i Høyesterett og bli tilkjent sakskostnadene som i tingretten,
vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt den enkelte kommune.
Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til hver av oss.

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Hjelmeland kommune

Torfinn Opheim, leder

Bjørn Laugaland, ordfører

Evje og Hornnes kommune

Hol kommune

Bjørn Ropstad, ordfører

Petter Rukke, ordfører

160919_b_medlemskommuner_stotte_statnett_saken_hoyesterett_lvk
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/193 -59

Arkiv:

L83

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

24.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Forespørsel om leie av industritomt I3 knyttet til reguleringsplan for Skibotn
sentrum
Vedlegg:
1. Reguleringsbestemmelser knyttet til reguleringsplan for Skibotn sentrum
2. Diverse inngående mailer
Saksopplysninger
Firma RA Bolig og Eiendom AS (org. Nr.912 198 294) (heretter kalt RA) ved Robert Albrigtsen
har i mail datert 20. desember 2016 kommet med en «søknad» om å leie en festet industritomt
på Skibotn. Tomten I3 ligger i reguleringsplan for Skibotn sentrum.
Tomten skal benyttes til å sette opp en lagerhall til produksjon av økonomihus-elementer. Ellers
argumenteres det med fra RA med at det vil bli arbeidsplasser i kommunen.
RA har en avtale med en privat aktør om å sette opp en vertikaldelt enebolig i Sommersetlia
øvre del. Det er også i videre kommunikasjon fremlagt et tall på reservasjon av inntil 7 tomter i
samme felt. Etter det vi kan se er det i dag 13 ledige tomter i feltet.
RA ønsker en leieperiode på inn til 10 år.
Vurdering
RA har fått en avtale om oppsett av en vertikaldelt enebolig i Sommersetlia. Det er da i henhold
til entreprenøren veldig hast med å få klarlagt om de får til et leieforhold på I3.
Storfjord kommune har spurt om dette området er utslagsgivende mht. dette prosjektet. Det har
blitt bekreftet i telefon at det ikke er, men at det er en fordel å ha en hall for sammensetning av
elementene.
Hvis dette stemmer vil det gi boligbygging i kommunen og også arbeidsplasser på sikt. Den
næringsmessige delen er ikke vurdert her men har utvilsom et potensiale.
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Selskapet RA Bolig og Eiendom AS er stiftet i 2013. Selskapet er solid i hht www.proff.no.
Stort underskudd i 2015. Tidligere navn Shakila AS.

Rådmannens innstilling


Formannskapet gir rådmann fullmakt til å inngå en avtale med RA Bolig og Eiendom AS
med hensyn til leie av I3.



Priser i henhold til kommunale satser



Det lages en avtale på leieforholdet begrenset oppad til maks 10 år.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/881 -1

Arkiv:

601

Saksbehandler: Inger Heiskel
Dato:

19.12.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

ASA 4313 - rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av
selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet
Henvisning til lovverk: A-rundskriv A/4-2016
Saksopplysninger
Det er kommet nytt A rundskriv fra KS som omhandler rammeavtale mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet
som del av den kommunale helsetjenesten jf helse- og omsorgstjenesteloven.
Rammeavtalen regulerer nærmere vilkår for avtaler mellom kommuner og selvstendig
næringsdrivende fysioterapeuter om utførelse av fysioterapivirksomhet i den kommunale
helsetjenesten. Formålet er å skape forutsigbare rammebetingelser i forholdet mellom den
enkelte fysioterapeut og kommunen og i forholdet mellom fysioterapeuter ved overføring av
avtalehjemmel mv.
De økonomiske vilkår reguleres ikke av rammeavtalen, men fremgår av ASA 4303.
Et nytt pkt 5.3 i avtalen regulerer at kommunen på sitt nettsted skal informere befolkningen, og
oppgi kontaktinformasjon til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, herunder
hvilken spesialistkompetanse den enkelte fysioterapeut eventuelt innehar. På nettstedet skal det
også henvises til gjeldende regler for økonomisk refusjon
Den nye rammeavtalen gjelder for perioden 01.01. 2017 til 31.12.2018
Vurdering
ASA 4313 er ingen tariffavtale og må derfor vedtas av hver enkelt kommune. ASA 4313 er en
sentral avtale og er lik for alle kommuner.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune vedtar ASA 4313 – rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF for
perioden 01.01.2017 til 31.12.2018.
Informasjon til befolkningen i hht nytt pkt 5.3 i avtalen følges opp av nærmeste leder i
behandlende avdeling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/142 -7

Arkiv:

F08

Saksbehandler: Jill Fagerli
Dato:

04.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Endring av ansvar, årsmøte Frivilligsentralen
Saksopplysninger
Jf. Storfjord frivilligsentrals vedtekter, sist vedtatt på årsmøte 18.5.16, er det formannskapet som
er ansvarlig for sentralens årsmøte:
§ 3.1
Årsmøte er Storfjord Frivilligsentals øverste organ.
Årsmøtet består av: Formannskapet og tre (3) valgte samarbeidspartnere (slik som lag –og
foreninger).
§ 4.2
Styret består av 5 medlemmer
2 politisk valgte
3 fra samarbeidsparter
Formannskapet velger valgkomite.
§ 7.1
Vedtektsendringer krever vedtak med to tredjetalls flertall på Frivilligsentralens Årsmøte.
Vurdering
Tidligere var årsmøtet lagt under helse- og miljø utvalget, og tre (3) politisk valgte
representanter fra utvalget satt i styret til frivilligsentralen. Ansvaret ble automatisk flyttet til
Formannskapet da utvalget ble nedlagt.
Daglig leder av Storfjord frivilligsentral ser det hensiktsmessig å flytte ansvaret for årsmøtet til
Levekårsutvalget. Hun mener det kan være formålstjenlig, i forhold til felles saker, mål og
interessefelt.
Før slik overgang kan skje, må dette tas opp til behandling i Formannskapet.
Storfjord kommune er eier av Storfjord frivilligsentral og føringene er slik at politisk
medvirkning gjøres i styret og på årsmøte.
Rådmannens innstilling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/902 -9

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

11.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Utsettelse av opsjonsfrist eiendom 46/3, Juha og Sigmun Seppola
Vedlegg
1 Opsjonsavtale, Juha Seppola
2 Njallevoupio - innvilget søknad om utsettelse
brev 17.08.16
Tidligere behandlet:
Sak inngåelse av opsjonsavtale
PS sak 47/15 forprosjekt etablering av turistanlegg

Saksopplysninger
Avtale om kjøp av eiendom 46/3 i Njallevoupio har en lang historikk. 30.12.2013 ble det inngått
opsjonsavtale mellom Storfjord kommune som selger og Juha Seppola som kjøper. I henhold til
opsjonsavtalen skulle kjøper levere inn forslag til privat reguleringsplan innen 31.12.2015 og
frist for regulering, matrikulering og fradeling var satt til 31.12.2016.
I PS 47/15 ble det innvilget kr 60 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til forprosjekt for
etablering av turistanlegg på eiendommen.
Kjøpere har i løpet av 2016 vært i dialog med Storfjord kommune om at arbeid med
reguleringsplan har en forsinket fremdrift, og har søkt om utsettelse på frist for ferdigstillelse av
forprosjektet på grunn av dette. Det ble gitt en administrativ godkjenning på utsettelse av frist
for ferdigstillelse av forprosjekt til 31.12.2016, brev17.08.16 vedlagt sak.
Forsinket fremdrift skyldes i hovedsak at det først i desember 2015 ble fremmet krav om
konsekvensutredning fra reindriftsutøvere, noe som ikke var forutsatt ved oppstart. Utredningen
er nå gjennomført av Rambøll, mens utarbeidelse av selve reguleringsplanen utføres av AR-Ing.
Kjøpere har i møte med administrasjonen 05.12.16 redegjort for arbeidet og videre planer for
eiendommen, samt bedt om utsettelse for ferdigstillelse av reguleringsplan og forprosjekt til
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30.06.2017. Da forsinkelsene nå medfører at kjøpere ikke kan overholde frist satt i
opsjonsavtale med Storfjord kommune legges saken frem til politisk behandling.
Vurdering
Kjøpere har over langt tid arbeidet med kjøp av eiendommen for etablering av turistanlegg. Etter
at formell opsjonsavtale ble innvilget startet kjøpere planlegging av anlegg og utarbeidelse av

reguleringsplan. En svært sen avklaring om krav til konsekvensutredning i forhold til reindrifta
er direkte årsak til at reguleringsplan ikke er ferdigstilt. Alle utredninger i forhold til
reguleringsplan er nå gjennomført og det gjenstår kun en ferdigstillelse av planarbeidet v/ ArIng. Det vurderes som positivt at etablering av turistanlegg på eiendom 46/3 står foran en snarlig
realisering, og at de siste forsinkelser er forhold kjøpere ikke har rådet over. Det foreslås at ny
opsjonsfrist for kjøp av eiendom 46/ settes til 30.06.2017. Samme frist settes også for
rapportering og slutt-utbetaling på tilskudd til forprosjekt etablering av turistanlegg PS sak
47/15.
Rådmannens innstilling
Ny opsjonsfrist for kjøp av eiendom 46/3 i Njallevoupio settes til 30.06.2017. Frist for
rapportering og anmodning om slutt-utbetaling av tilskudd etablering av turistanlegg PS 47/15
settes til samme dato.
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Storfjord kommune
Nærings- og utviklingsavdelingen

Juha Seppola
Jervvegen 72
9017 TROMSØ

Deres ref:

Vår ref:

2015/902-6

Løpenr:

6434/2016

Arkivkode

223

Dato

17.08.2016

Njallevuopio - innvilget søknad om utsettelse
Vi viser til deres søknad om utsettelse av opsjonsfrist av 08.02.2015 for kjøp av eiendommen
Njallevuopi i Storfjord kommune. Vi viser videre til deres søknad av 15.04.2015 om eventuell
delutbetaling, men fortrinnsvis usatt rapporteringsfrist på tildelt tilskudd fra næringsfond på
forprosjekt etablering av turistanlegg i Njallevuopi.
Storfjord kommune svarte i brev 17.02.2016 vedrørende utsettelse av opsjonsfrist at saken ville
bli tatt opp til politisk behandling.
Administrasjonen har foretatt en samlet vurdering av deres søknader. Vi forstår av
reguleringsplan ikke kunne ferdigstilles innen frist på grunn av krav om konsekvensutredning i
forhold til reindrifta, og at dette ikke var forutsatt som nødvendig ved oppstart av
reguleringsarbeidet.
Storfjord kommune innvilger med dette utsatt frist for ferdigstillelse av reguleringsplan – formelt
oppfyllelse av opsjonsavtalens punkt 8.1, samt rapportering og utbetaling av tilskudd fra
næringsfond for etablering av turistanlegg til 31.12.2016.
Vi håper ny tidsfrist vil være tilstrekkelig for ferdigstillelse av arbeidet, og ser frem til videre
samarbeid i forhold til deres planer for etablering av ny næringsvirksomhet i Storfjord kommune.
Med hilsen
Hilde Johnsen
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1318 -15

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

11.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
8/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

PRØV SJØL-midler, Ungdommens nærings- og kulturfond
Henvisning:
Vedtekter, Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 PRØV SJØL –søknad fra RUST om midler
2016
2 Soknad-2016-0033 regionalforvaltning fra
Nord-Troms Regionråd

Saksopplysninger
Nord-Troms Regionråd søker på vegne av RUST kr 20 000 fra Storfjord kommunes
næringsfond til et ungdommens nærings og kulturfond. Likelydende søknader er sendt de øvrige
Nord Troms kommunene i september 2016. Søknad har tittel «søknad om midler 2016» mens
det i tekst fremgår at ordningen skal stå ut 2017, hvorpå den skal evalueres.
RUST ble etablert i 2009 og er eid av Nord-Troms Regionråd. RUST styres av Nord-Troms
Ungdomsråd, som består av to ungdomsrepresentanter fra hver kommune samt et fagråd med
representanter fra administrasjonen i kommunene. I Storfjord er det kulturkonsulent Maria
Figenschau.
I 2011 etablerte RUST et ungdommens Prøv Sjøl fond på kr 72 000, finansiert av kommunene
med kr 12 000 hver. Maksimalt støttebeløp ble satt til kr 5000 per prosjekt. Det nevnes i søknad
eksempler på støttemottakere og at det ved oppstart var stor interesse, men at fondet i dag
trenger ny innretning og ei revitalisering. Man ønsker nå å åpne opp for at elev og
ungdomsbedrifter skal kunne søke midler. Per i dag står ca halvpart av fondet ubenyttet.
I søknaden opplyses at formål med et nytt Ungdommens nærings- og kulturfond er å
«revitalisere ordningen med nye fokusområder og kriterier for tildeling som har tettere kobling
med dagens ungdomskultur, og samtidig bidra med aktiviteter i entreprenørskapssatsingen
HoppIDÉ i Nærings- og Utviklingsplan for Nord-Troms».
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Skissert nye kriterier for fondet:
Fokusområder: Digitale uttrykk og entreprenørskap/HoppIDÉ
Maksimalt støttebeløp: Kr 10 000 per prosjekt.
Målgruppe 1: Ungdom 13-18 år.
Målgruppe 2: Elev og ungdomsbedrifter som deltar i entreprenørskapsprosjektet HoppIDÉ.
Felles krav til søknader er kr 100 som timesats for egeninnsats, og at egeninnsats må være minst
like stor som omsøkt beløp. Tiltaket skal være igangsatt senest 2 måneder etter at søknad er
innvilget. Det skal levers rapport med bilder eller video etter gjennomføring.
Mål:


Ungdom skal stimuleres til å iverksette egne ideer, gis muligheter til å starte egen
virksomhet, utvikle talent og handlekraft.
 Ungdom skal se muligheter for å skape næring og kulturuttrykk i egen region.
 Ungdom skal få erfaring med søknadsprosesser, og et effektivt og positivt første møte
med «byråkratiet».
Delmål:
 Det regionale ungdomsrådet skal gis en viktig rolle i kultur og næringsutvikling i
regionen.
 Det regionale ungdomsrådet skal få viktig erfaring med saksbehandling.
 De kommunale ungdomsrådene skal gis en meningsfylt rolle i utvikling og
markedsføring av Prøv Sjøl-fondet til målgrupper i sine kommuner.
 RUST og Prøv Sjøl-fondet skal underbygge entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ og
stimulere til økt etablering og aktivitet blant elev og ungdomsbedrifter i grunnskole og
videregående skole i regionen.
For å gjøre ordningen kjent planlegges to årlige kampanjer for målgruppe 1; ungdom 13-18 år.
Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ arrangerer Innovasjonscamp på videregående skoler i
første halvdel av september 2016 hvor det var forventet nyetablering av bedrifter som kan søke
midler fra fondet. Søknadsfrist for disse ble satt til 15.november 2016.
Det opplyses at ordningen skal evalueres i desember 2017 for å vurdere kriterier og
målsettinger, samt behov for påfyll til fondet fra Nord Troms kommunene.
Vurdering
Eksisterende fond opplyses å kun være brukt halvveis. Ideelt burde det vært avlevert formell
rapport om bruk av midlene i eksisterende ordning. I søknad gis det kun eksempler på prosjekt
som har fått midler. Det vises også til at ordningen ikke er etterspurt i dag, altså at man ikke får
inn søknader. En kampanje for å gjøre ordningen kjent og gjennom det få informasjon om reelt
behov og interesse i dag, kunne også med fordel vært gjort før man søker om påfyll i fondet.
Søknad ble sendt Storfjord kommune kort tid etter forrige søknadsfrist til næringsfondet,
10.09.16. De øvrige fem Nord Troms kommuner har i mellomtiden behandlet søknaden positivt.
Det er satt vilkår i tildelinger om at det kun skal tildeles midler for bedrifter i kommuner som er
med å finansiere ordningen. RUST har også offentliggjort ordningen på Nord Troms – portalen.
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I henhold til vedtekter i Storfjord kommunes næringsfond pkt I) prioriteres nyetableringer,
definert som «tiltak som fører til etablering av ny bedrift i Storfjord». I vedtekter pkt III)
prioriteres stedsutvikling, herunder «tiltak som gjør at unge trives/vil komme tilbake».
Inneværende søknad kan vurderes å falle inn under begge områder. Det er klart positivt at
ungdom gis anledning til å starte opp egne bedrifter. I søknad, og tidligere praksis i Prøv Sjøl –
fondet er det dog ikke spesifisert at søknader skiller hvilken kommune prosjektet/bedriften hører
hjemme i.
Det kan stilles spørsmål ved om midler fra næringsfondet kan benyttes til å legge inn i andre
fond, med andre kriterier. Storfjord kommune har imidlertid tidligere bevilget midler til samme
formål, øvrige kommuner i regionen har bevilget midler på inneværende søknad, og Storfjord
kommune er medeier i Nord Troms Ungdomsråd gjennom Nord Troms Regionråd.
Ordningen må anses som et felles tiltak i ungdomssatsing og kunnskap om etablering av egen
bedrift i regionen. Det anbefales at søknaden innvilges med kr 20 000. Det forutsettes at det til
desember 2017 avleveres rapport og evaluering av ordningen.

Rådmannens innstilling
1. Det gis innstilling om inntil kr 20 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til
Ungdommens nærings og kulturfond i Nord-Troms. Det forutsettes av rapport om bruk
av midlene samt evaluering av ordningen sendes til Storfjord kommune per desember
2017.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales.
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PRØV SJØL - UNGDOMMENS NÆRINGS- OG KULTURFOND
Søknad om midler i 2016

Foto: Mattis Nyheim, Omdømmeprosjektet, Sørkjosen lufthavn, Ida Skoglund, Tor Petter Christensen og Rolf-Øistein Barmann Jensen

Prøv Sjøl-fondet ble etablert i 2011 for å gi ungdom i Nord-Troms mellom 13 og 18
år mulighet til å søke inntil 5000 kr for å skape, arrangere eller iverksette tiltak
innen kultur og næring. RUST og Nord-Troms ungdomsråd forvalter fondet og
fordeler midler til søkerne. Ved etableringen opplevde ordningen stor pågang av
søkere, men de senere år har interessen vært synkende. Nord-Troms ungdomsråd
ønsker nå å revitalisere ordningen med nye fokusområder og kriterier for tildeling
som har tettere kobling med dagens ungdomskultur, og samtidig bidra til aktivitet i
entreprenørskapssatsingen HoppIDE i Næring- og utviklingsplan for Nord-Troms.
RUST søker kommunene om 20 000,- til revitalisering av Prøv Sjøl-ordningen i NordTroms
RUST Regional ungdomssatsing i Troms
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf.: 918 13 803
E-post: rust@ntroms.no
Følg RUST – Regional ungdomssatsing i Troms på Facebook
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BAKGRUNN
RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms startet opp i september 2009, med
bakgrunn i ungdomsprosjektet UNIT 1999- 2007. Satsingen eies av Nord-Troms
Regionråd og har som mål å skape en attraktiv region for ungdom ved å stimulere til
et aktivt og engasjert ungdomsmiljø, stimulere tilflytting og hindre fraflytting. RUST
styres av Nord-Troms ungdomsråd, som består av to ungdommer fra hver av de
seks kommunene, og et Fagråd som representerer administrasjonen som jobber
med ungdom i kommunene. Regional ungdomskonsulent er sekretær for begge
rådene. I tillegg har ungdomsrådet egen saksordfører i regionrådet. I denne
perioden er Eirik Losnegaard Mevik ungdommenes ordfører.
Prøv Sjøl-fondet har i årenes løp støttet mange ulike og spennende initiativ og
prosjekt for og av ungdom – tørrfiskproduksjon, hønsegård og eggproduksjon,
etablering av sommerjobb for ungdom, idretts- og kulturarrangement, LAN m.fl.
Ungdomskultur og -interesser er dynamiske og endres i takt med trender i
samfunnet. Nord-Troms ungdomsråd har derfor sett det nødvendig å endre
kriteriene for Prøv Sjøl- ordningen for å øke interessen og stimulere til flere
ungdomsinitiativ innen kultur og næring i Nord-Troms. Det har tidligere ikke vært
anledning for elev- eller ungdomsbedrifter å søke støtte. Maksimal søknadssum har
vært på 5000,- og ordningen har vært gitt liten publisitet i sosiale medier. NordTroms ungdomsråd har derfor et ønske om å revitalisere ordningen i tråd med
dagens digitale og globale ungdomskultur, og samkjøre den med
entreprenørskapssatsingen HoppIDE i Næring- og utviklingsplan for Nord-Troms.

NYTT LIV OG NYTT FOKUS
Representantene i Nord-Troms ungdomsråd har tildelte saksområder. Tonje Nilsen
fra Storfjord og Fredrik Nilsen fra Lyngen har ansvar for saksområdene
entreprenørskap og næring – herunder HoppIDE og Prøv Sjøl-fondet. De har deltatt i
et arbeidsutvalg sammen med daglig leder i Nord-Troms Regionråd DA, Berit
Fjellberg og regional ungdomskonsulent Lise Jakobsen og har jobbet frem denne
søknaden til kommunene. Arbeidsutvalget har fastsatt nytt innhold i Prøv Sjølordningen. Det er pekt ut nye fokusområder og definert nye, oppdaterte
målsettinger og målgrupper. Målgruppene utvides til å gjelde elev- og
ungdomsbedrifter. Maksimal søknadssum endres til 10 000,-. Kriterier for tildeling
skal ha et tydelig språk og være lett tilgjengelig. Det skal opprettes en egen
2
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Facebookside med informasjon om ordningen, der også prosjekter som det er gitt
støtte til kan løftes fram.
Digitale uttrykk og entreprenørskapssatsingen HoppIDE er valgt som fokusområder.
Med digitale uttrykk menes design, markedsføring og formidling som fremmer
kunstneriske uttrykk, stedskvaliteter og identitet i Nord-Troms.
Entreprenørskapssatsingen HoppIDE og RUST samkjører aktivitet og samarbeider
om Innovasjonscamp og etablering av elev- og ungdomsbedrifter.

MÅL
Hovedmål:


Ungdom skal stimuleres til å iverksette egne ideer, gis muligheter til å starte
egen virksomhet, utvikle talent og handlekraft.



Ungdom skal se muligheter for å skape næring og kulturuttrykk i egen
region.



Ungdom skal få erfaring med søknadsprosesser, og et effektivt og positivt
første møte med «byråkratiet».

Delmål:


Det regionale ungdomsrådet skal gis en viktig rolle i kultur- og
næringsutvikling i egen region.



Det regionale ungdomsrådet skal få viktig erfaring med saksbehandling



De kommunale ungdomsrådene skal gis en meningsfylt rolle i utvikling og
markedsføring av Prøv Sjøl-fondet til målgrupper i sine kommuner.



RUST og Prøv Sjøl-fondet skal underbygge entreprenørskapssatsingen
HoppIDE og stimulere til økt etablering og aktivitet blant elev- og
ungdomsbedrifter i grunnskole og videregående skole i regionen.

MÅLGRUPPER
1. Ungdom i Nord-Troms mellom 13 og 18 år.
2. Elev- og ungdomsbedrifter i entreprenørskapssatsingen HoppIDE.

3
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OM PRØV SJØL-ORDNINGEN
Prøv Sjøl-fondet gir inntil 10 000,- til:
Målgruppe 1 – ungdom 13-18 år


Ungdom i Nord-Troms mellom 13-18 år.



Prosjekter innen kultur og næring.



Tilskudd til kjøp av utstyr hvis andre kriterier er oppfylt.



En person som er ansvarlig for pengene, men flere kan søke sammen. Det gis
ikke tilskudd til lag eller foreninger.



Løpende søknadsfrist

Målgruppe 2 – elev- og ungdomsbedrifter i entreprenørskapssatsingen HoppIDE


Elevbedrifter og ungdomsbedrifter som løfter frem muligheter og tiltak i
Nord-Troms.



Stedskvaliteter i Nord-Troms må være tydelig i design og markedsføring av
bedriften



Pengene gis til hele bedriften, men en person må stå som ansvarlig.



Søknadsfrist 15.november 2016

Felles krav


Du må jobbe sjøl! Anslå kr 100,- pr. arbeidstime og søk om samme sum
(50 t arbeid x 100,- = 5000. Søk om 5000,-)



Du må starte tiltaket innen 2 måneder etter at du har fått søknaden godkjent.



Du må levere en enkel rapport med bilder eller video etter gjennomføring.

ORGANISERING
RUST og Nord-Troms ungdomsråd er ansvarlige for Prøv Sjøl-fondet. Regional
ungdomskonsulent er kontaktperson og veileder for søkere. Søknader fra
målgruppe 1 – ungdom 13-18 år behandles fortløpende i Nord-Troms ungdomsråd.
Målgruppe 2 - elev- og ungdomsbedrifter gis søknadsfrist tilpasset skolenes
deltakelse i HoppIDE 15.november 2016. Kommunens virkemiddelapparat v/ NUNT,
kommunale ungdomsråd og prosjektorganisasjonen i HoppIDE er viktige
samarbeidspartnere i revitaliseringen av Prøv Sjøl-ordningen.
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FINANSIERING
RUST søkte og fikk tildelt 12 000,- fra hver av eierkommunene i 2011 til etablering
av Prøv Sjøl-fondet. Det gjenstår under halvparten av den samlede summen på
72 000,- og det er derfor nødvendig med nye midler dersom ordningen skal
opprettholdes og fortsatt stimulere ungdom i Nord-Troms til å realisere egne ideer.
Det søkes om 20 000,- fra hver av de seks Nord-Troms-kommunenes utviklings- og
næringsfond.

PROSESS
Søknad om penger til Prøv Sjøl-fondet skal behandles i RUST og NUNT
12.september. RUST v/ Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet, samt NUNT,
saksordfører, kommunale ungdomsråd og næringsutvalg i kommunene har en viktig
rolle ifht markedsføring. Det er dermed avgjørende med god forankring hos disse.
Det planlegges to årlige kampanjer (høst og vår) rettet mot målgruppe 1 – ungdom
13-18 år. Høstkampanjen skal gjøre nye ungdomsrådsrepresentanter kjent med
fondet de forvalter og gjøre ordningen kjent blant ungdom i Nord-Troms.
Vårkampanjen skal stimulere ungdom til å skape egne sommerarbeidsplasser.
Innovasjons Camp gjennomføres av HoppIDE på videregående skoler i Nord-Troms i
første halvdel av september. Det forventes nyetableringer av ungdomsbedrifter som
kan søke penger fra Prøv Sjøl etter gitte kriterier.
Det vil foretas en evaluering av ordningen i desember 2017 for å vurdere kriterier og
målsettinger, samt behovet for påfyll til fondet fra Nord-Troms kommunene.

23.08.2016
Lise Jakobsen
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT

5
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
PRØV SJØL - UNGDOMMENS NÆRINGS- OG KULTURFOND
Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Nord-Troms Regionråd DA

Lise Jakobsen

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

-

9151

STORSLETT

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

918 13 803

-

-

E-post:

Bankkonto:

lise.jakobsen@ntroms.no

47870702783

Organisasjonsnummer:

979470452

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Prosjekt - Prøv Sjøl
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Hovedmål:
• Ungdom skal stimuleres til å iverksette egne ideer, gis muligheter til å starte egen
virksomhet, utvikle talent og handlekraft.
• Ungdom skal se muligheter for å skape næring og kulturuttrykk i egen region.
• Ungdom skal få erfaring med søknadsprosesser, og et effektivt og positivt første møte med
«byråkratiet».
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Nord-Troms Regionråd DA (Nord-Troms kommunene)

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Sum kostnad

240 000
240 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

20 000
120 000
0
0
100 000
240 000

-1-
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Tilskudd fra andre

Det søkes om 20 000,- fra hver av Nord-Troms kommunene.
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei
Begrunnelse avslag
Andre opplysninger

Eget arbeid: Det vil bli stilt krav om at ungdom som søker tilskudd fra Prøv Sjøl-fondet bidrar
med arbeidsinnsats tilsvarende søknadssummen.
Geografi

1943-Kvænangen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy,
1942-Nordreisa, 1938-Lyngen

Vedlegg
Dokumentnavn
PRØV SJØL - Søknad om midler 2016.pdf

Filstørrelse Dato
373 830 13.09.2016

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/45 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

20.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Slettås Eiendom - Caravanparken Slettnes - Lyngentourist: Videreutvikling
for vinterturisme
Henvisning:
Strategisk nærings og utviklingsplan for Storfjord
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Søknad næringsfond 2017
2 Kostnadsoverslag søknad støtte næringsfondet

Saksopplysninger
Slettås Eiendom v/Hallgeir Naimak søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 60 000 for
videreutvikling av selskapet for tilrettelegging og produktutvikling for å utvide driften i forhold
til den raskt og sterkt økende vinterturismen til regionen. Prosjektets totale kostnader er kr
245 000.Prosjektet er tre-delt og består av følgende:
1. Utvikle en profesjonell nettside som er tilpasset marked og etterspørsel
2. Etablere et mottaksrom/oppbevaringsrom for inntil 60 personer, konkret 2 store lavvoer
som vil kunne dekke behov for kundegrupper som kommer i perioden februar-april
2017.
3. Endre selskapets navn fra Slettås Eiendom til Lyngetourist, med nødvendige
registreringer og beskyttelse. Navneendring er ledd i ny satsing der «Lyngen» er en kjent
merkevare i reiselivssammenheng og gir direkte link i nettsøk.
Slettås Eiendom etablerte høsten 2016 samarbeid med den finske turoperatøren Aikamatkat (på
engelsk Timetravels), hvor det kom grupper fra Finland via operatøren for isbading og
vinteropplevelser hos Slettås Eiendom/Caravanparken og bespisning hos Kafé Ruija i Skibotn.
Det var til sammen 850 gjester fordelt på 17 busser i løpet av en to ukers periode. Det
planlegges en tilsvarende turoperasjon i slutten av februar 2017.
Drift på Slettås Eiendom har inntil nå vært basert på oppstillingsplass for campingvogner samt
tilfeldig «drop in» campinggjester på sommeren. Søker har tatt grep for å videreutvikle tilbudet
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for å kunne tilby vinteropplevelser i et marked med stor vekst. Samarbeidet med Aikamatkat har
allerede gitt konkret resultat, viser et stort potensial og samarbeidet skal både videreføres og
videreutvikles.
Erfaring fra turproduksjonen høsten 2016 viser at det er behov for investeringer, oppgradering
og tilpasning for å ha et velfungerende tilbud overfor de nye kundegruppene. Da utviklingen
skjer svært fort med nye turserier allerede fra februar, planlegges innkjøp av lavvoer for å dekke
det umiddelbare behovet i forhold til «varmestue» og oppbevaring av klær og utstyr for
badegjester. Lavvoene blir fundamentert og rigget opp for permanent bruk på eiendommen.
I søknad opplyses videre at man ser samme potensial i kundegrunnlag fra Tromsø som fra
Finland. Med grunnleggende fasiliteter på plass kan man starte salgsarbeid også i forhold til
nordlys/vinterturister som bruker Tromsø som innfallsport. «Bading i Lyngenfjorden» blir et
nytt produkt i Tromsø/Lyngenfjordregionen, hvor det per i dag ikke fins tilsvarende tilbud.
Vurdering
Det vurderes som svært positivt at en reiselivsaktør i Storfjord nå omstiller og utvikler
virksomheten for å ta markedsandeler i den sterkt voksende vinterturismen i Tromsø – og
Lyngenfjordregionen. Reiselivsnæringen i Storfjord er i stor grad basert på
camping/caravanplasser, mens det er stor etterspørsel etter både overnatting og aktiviteter på
vinteren. På grunn av klimatiske forhold er Storfjord i stor grad et besøksmål for nordlysgjester
fra Tromsø, mens det per dato har vært mangle på produkter og tilbud som legger grunnlag for
næringsutvikling basert på disse besøkende.
Søker har et konkret samarbeid med turoperatør fra Finland som utløsende for inneværende
søknad. Det vurderes som positivt at finske turoperatører knytter seg aktører i Storfjord, da vi
vet at vinterturismen på finsk side er svært stor og innarbeidet over mange år. Samtidig vet vi,
konkret gjennom visit Lyngenfjord, at det er stor etterspørsel etter produkt fra den «nye»
vinterturismen som har bygd seg opp de senere årene med Tromsø som innfallsport. Storfjord
ligger strategisk plassert mellom to svært sterke vinterdestinasjoner og det vurderes som meget
positivt at en lokal aktør videreutvikler sitt driftskonsept for å tilby produkter og opplevelser
overfor disse markedene. Bading i ishavet på vinteren er såpass «vilt» at produktet i seg selv
skaper oppmerksomhet både i media og blant gjester som ønsker spesielle opplevelser når de
først besøker Nord-Norge.
Reiseliv/besøksattraktivitet er definert som satsingsområde i Storfjord kommunes nærings- og
utviklingsplan. I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond prioriteres I)
Nyetableringer, hvor «omstilling av eksisterende bedrift som fører til nyetablering» er
spesifisert. Prioritering II) er Bedriftsveiledning hvor blant annet «utviklings og veksttiltak,
markedsføring, samarbeidsprosjekt» er spesifisert.
Vedrørende navnebytte fra «Slettås Eiendom» til «Lyngentourist» er det i søknad oppgitt
kostnader på kr 10 000 til registreringer, kr 15 000 til markedskostnader/trykking og kr 10 000 i
eget arbeid. Vedtekter i næringsfond gir rom for å dekke kostnader til markedsføring.
Innovasjon Norge har imidlertid en ordning for «design» hvor det er mulig å få støtte til
utvikling av design for nettsider, firmalogo mv, samt markedsføring. Det anbefales at søker
undersøker muligheter gjennom Innovasjon Norge for denne prosessen. Det er mulig å søke
Storfjord kommunes næringsfond på et senere tidspunkt for markedsføring av nytt konsept og
produkttilbud.
Med fratrekk for kostnader til navnebytte blir totale kostnader kr 215 000. Søkers egenkapital er
kr 155 000. I henhold til vedtekter kan det gis tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader,
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tilsvarende kr 53 750 i denne saken. Det anbefales å innvilge 25% av godkjente kostnader.
Tiltaket anses som viktig ledd i å bygge opp Storfjord som vinterdestinasjon, tiltaket skaper
direkte ringvirkninger for andre aktører, foreløpig konkret det at gruppene også spiser på kafe
Ruija i Skibotn før retur, og man har en konkret avtale i markedet gjennom
Aikamatkat/Timetravel som en solid start for den nye satsingen.
Rådmannens innstilling
1. Slettås Eiendom gis tilsagn om inntil kr 53 750 for omstilling og videreutvikling av
bedriften for å rette seg mot et nytt kundesegment.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilskuddet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)
Registrert dato: 15.01.2017 10:57:04

Virksomheten
Type virksomhet

Enkeltpersonforetak
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Turisme hittil i hovedsak basert på leie av oppstillingsplasser for vogn/spikertelt og tilfeldige "drop in" sommerturisme
NYTT:
Den enorme salgsøkningen i vinterturisme i regionen gjør det interessant å tilby et eller flere opplevelsestilbud til et
nytt marked.
Eiersammensetning
Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Hallgeir Naimak

Nordlysveien -

9046

OTEREN

Andel i %

Slettnes
Bakgrunn - forklar behovet

Vinterturismen er i kontinuerlig vekst i vår region. Gjennom et godt samarbeid med det finske destinasjonsselskapet Aikamatkat (engelsk Timetravels) fra førjulsvinter 2016 har det utviklet seg et behov for investeringer,
oppgraderinger, tilpasninger for å kunne tilby bedre service, tjenester og være tilgjengelig for det markedet
etterspør.
Slettås Eiendom / Lyngentourist har behov for flere korrigeringer i forhold til struktur og tilrettelegging. Behovet vil
bli utredet i eget dokument, men er kort fortalt grunnleggende slik:
1 - Utarbeide ei profesjonell nettside som er tilpasset marked og etterspørsel. Signaler fra samarbeidende
Aikamatkat Finland tilsier at dette kan skje med deres hjelp.
2 - Straksbehov for "tak over hodet" i form av et midlertidig mottaks-rom / oppbevaringsrom til kundegruppe på
størrelse med 50-60 personer. Dette med tanke på drift i perioden februar - april 2017. På sikt er det slik at fra
oktober 2017 bør det være etablert permanente bygg for større kundegrupper.
3 - Slettås Eiendom har etter hvert tatt i bruk navnet LYNGENTOURIST. Navnet har behov for å registreres og
beskyttes og innarbeides. Lyngen har god klang i markedet som turistmål og gir en direkte link i sammenheng med
nettsøk. Selskapet Aikamatkat ønsker å benytte seg av samhandling med markedsføring av Lyngentourist som
kommenteres som et sterkt merkenavn i turismesammenheng.

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
B

Ja

A

Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

982731941
Foretak/lag/forening

SLETTÅS EIENDOM - VARAVANPARKEN SLETTNES - LYNGENTOURIST
Adresse

NORDLYSVEIEN - SLETTNES
Postnummer
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9046
Poststed

OTEREN
Telefon

41226609
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

HALLGEIR
Etternavn

NAIMAK
Adresse

NORDLYSVEIEN - SLETTNES
Postnummer

9046
Poststed

OTEREN
Mobiltelefon

41226609
Telefon arbeid

41226609
Telefon privat

41226609
E-post

lyngentourist@gmail.com
Bankkontonummer

47506389662
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
A

Ja

B

Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

OMSTILLING OG PRODUKTFORNYING TURISME
Prosjektets totale kostnader

245.000
Finansieringsplan
Egenkapital

155.000
Eget arbeid

30.000
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

60.000
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Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
A

Ja

B

Nei

Hvem har prosjektet mottatt tilskudd fra?
Hvor mye har prosjektet mottatt?
Andre finansieringskilder

FORELØPIG INGEN
Sum finansieringsplan

245.000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Slettås Eiendom har på førjulsvinteren 2016/2017 hatt et godt og tett samarbeid med det finske selskapet
Aikamatkat / (engelsk Timetravels). Vår ide om isbading som et godt opplevelsesprodukt er gjennom dette
samarbeidet blitt dokumentert. 850 isbadere fordelt på 17 busser i løpet av mindre enn 2 uker ble gjennomført som
en prøveordning. I slutten av februar 2017 vil en ny intensiv 14 dagers periode bli solgt til isbadekunder.
Kundestrømmen går via Finland.
Med den mengden av turister som nå inntar Tromsø vil vi tro at nærheten til Storfjord med et isbadeprodukt
nordlyset og alt annet som kan plusses på, vil kunne selges like bra som fra Finland. Produktet fra Finland har vært
vinklet som et ungdomsprodukt.
Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift.
B

Ja

A

Nei

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

Budsjett/kostnadsplan
Materiale

130000
Utstyr

40000
Reise

3000
Markedsføring

42000
Servering

0
Eget arbeid

30000
Andre kostnader

0
Beskriv eventuelle andre kostnader
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Sum kostnader

245000
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Bilag til søknad næringsfond

KOSTNADSOVERSLAG
MIDLERTIDIG / TIDSBEGRENSET MOTTAKSBYGG / TELT -LAVVO
2 STK STOR-LAVVO ELLER LIGNENDE
FUNDAMENT
ELEKTRISK
BENKER/ UTSTYR
EGET ARBEID

kr
kr
kr
kr
kr

110 000,00
20 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00 kr 185 000,00

UTARBEIDING AV TIDS- OG MARKEDSTILPASSET NETTSIDE
EGET ARBEID
KJØPT TJENESTE

kr
kr

10 000,00
20 000,00 kr

30 000,00

kr
kr
kr

10 000,00
10 000,00
15 000,00 kr

35 000,00

LYNGENTOURIST - NAVNEBYTTE
EGET ARBEID
REGISTRERINGER
MARKEDSKOSTNADER / TRYKKING

Søknaden er å forstå slik; at det søkes om støtte til tre enkeltstående "behov", men som samlet
har betydning for å være funksjonell og oppdatert for å tiltrekke seg kunder i et nytt marked
Kostnadsbildet kan endres med hensyn til de beløp som er stipulert, innen for den totale ramme.

Hallgeir Naimak
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Bilag til søknad næringsfond

men som samlet
nytt marked

en totale ramme.

Hallgeir Naimak
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/311 -12

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

11.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Landbruk Nord
Henvisning:
Strategisk nærings og utviklingsplan
Vedlegg
1
Søknad Landbruk Nord

Saksopplysninger
Landbruk Nord (LN) søker om kr 15 000 i støtte fra Storfjord kommunes næringsfond «for å
kunne bidra med å styrke og skape aktivitet for landbruksnæringen i kommunen i 2017».
LN fikk i 2013 innvilget midler til prosjekt «næringsutvikling på gården». Da ingen bedrifter fra
Storfjord deltok ble tilskudd ikke utbetalt. LN har søkt om generelt tilskudd i årene fra 2014,
som for 2017. Tilskudd er ikke innvilget fra Storfjord kommune.
Vurdering
LN er en medlemsorganisasjon for landbruksnæringa med hovedkontor på Storsteinnes. De
tilbyr rådgivning, veiledning og opplæring for sine 530 medlemmer, men selger også tjenester
for bønder som ikke er medlemmer.
Det anses heller ikke relevant i 2017 å innvilge generelt tilskudd til LN. I henhold til vedtekter
for Storfjord kommunes næringsfond prioriteres nyetableringer, bedriftsutvikling og
stedsutvikling. Søknad fra LN vurderes som et generelt driftstilskudd til organisasjonen.
Eventuelle tildelinger fra Storfjord kommunes næringsfond til LN må være basert på at lokale
landbruksaktører eventuelt søker tilskudd for deltakelse i utviklings- og kompetansetiltak
gjennom LN.
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Rådmannens innstilling
Søknaden avslås da den faller utenfor formål og vedtekter i Storfjord kommunes næringsfond.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1034 -14

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

11.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.02.2017

Gjeterhund, Sten Nystad
Henvisning:
Vedtekter, Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2016-0039
Saksopplysninger
Sten Nystad søker om kr 10 000 fra Storfjord kommunes næringsfond for innkjøp av gjeterhund,
type Boder Collie. Hunden er godkjent gjeterhund klasse 1-3.Totale kostnader er kr 30 000 som
dekkes av egenkapital/lån i bank.
Søker startet i 2015 med villsau på gården Ladevollen i Signaldalen. Gjeterhund vil kunne
effektivisere tilsyn og innsanking av sauene. Det opplyses at effektiv og tidlig innsanking også
er viktig for å unngå rovdyrtap.
Vurdering
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond prioriteres nyetableringer,
bedriftsutvikling og stedsutvikling. Gjeterhund anses som tiltak i forbindelse med drift av
virksomheten og faller derfor utenfor vedtektene i næringsfondet.
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås da tiltaket faller utenfor vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Søknad om tilskudd
Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Sten Nystad

Sten Nystad

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Signaldal

9046

OTEREN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91640465

-

91640465

E-post:

Bankkonto:

st-nyst@online.no

4785 1050880

Organisasjonsnummer:

979497679

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Selvstendig Næringsdrivende
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Sten Nystad
Signaldalen
9046 Oteren
Signaldal 04.11.2016
Storfjord Kommune
V/ Næringsavdeling
Hilde Johnsen
Søknad om tilskudd.
Gården «Ladevollen» i Signaldalen i Storfjord kommune, ønsker å søke på maksimalt
tilskudd på av kostnader til innkjøp av gjeterhund av typen Boder Collie.
Gården startet i 2015/2016 med innkjøp av villsauer, og erfaring etter første sesong er at
innkjøp av en godt trent og premiert gjeterhund er av stor viktighet for å kunne effektivere
innsanking og tilsyn av villsau
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

effektivere innsanking og tilsyn av villsauene på beite.
Uten hund vil jeg sannsynligvis ikke få ned sauene fra beite tidligere på høsten slik at lam og
sau ikke kan bli sendt til slakteriet når det er gunstigs pris. Samt at det blir et større rovvilttap
av sau, når ikke besetningen er innom fjøs tidlig.
Har derfor fått et pristilbud på en gjeterhund av typen Border Collie på kr 30.000. –
Hunden er registret hos Norsk Kennel Klubb, samt stamtavle fra ISDS register. Den er
Identitetschipet og er også scannet for øyesykdom samt vaksinert for rabies og har derfor eget
pass for å kunne fraktes over grenseoverganger.
Hunden har godkjent gjeterhund prøve etter standard satt av Norsk Sau og Geit.
Hunden er også godkjent gjeterhund i klasse 1- 2 -3

-1-
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Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Kostnad til innkjøp av gjeterhund
Sum kostnad

30 000
30 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

10 000
0
0
20 000
0
30 000

Tilskudd fra andre

Ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Ja

Tilskudd til innkjøp av livdyr 2015 til oppstart med villsau
Begrunnelse avslag
Andre opplysninger

Finansiering er følgende:
Egenkapital
20.000.
Tilskudd
10,000.
Sum
30.000. –
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn
Søknad om tilskudd.docx

Filstørrelse Dato
15 847 08.11.2016
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