Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
15.03.2017
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

-

Kl. 12.00: Informasjon v/Riitta Leinonen om prosjektet Næringslivsveiledning

Hatteng, 08.03.2017

Knut Jentoft (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 12/17

Referatsaker formannskapet 15. mars

2017/53

PS 13/17

Etablererstøtte, Hilde Aarskog Samtaler & Terapi

2017/98

PS 14/17

Søknad PNS Utvikling - maskinførerkurs mv

2016/898

PS 15/17

Byregionprogrammet: Utarbeidelse av regional
strategisk næringsplan

2015/313

PS 16/17

Indre Troms Service AS, nyetablering
drosjenæring

2017/22

PS 17/17

Søknad/tjenesteavtale Visit Lyngenfjord 2017

2015/20

PS 18/17

Søknad om tildeling av industriareal - Geotex
Engineering AS

2017/29

PS 19/17

Welcome Inn Hotel Lyngskroa - brudd på
alkoholloven etter befaringsrapport 29.10.16 tildeling av prikk etter alkoholforskriftens kap.
10. Brudd på vilkår gitt i forbindelse med fornyet
skjenkebevilling 2016-2020

2015/1577

PS 20/17

Hatteng Grillbar - brudd på alkoholloven etter
befaringsrapport 29.10.16 - tildeling av prikk
etter alkoholforskriftens kap. 10. Brudd på vilkår
gitt i forbindelse med fornyet skjenkebevilling
2016-2020

2016/323

PS 21/17

Broen Pub - brudd på vilkår gitt i forbindelse med
fornyet skjenkebevilling 2016-2020

2016/121

PS 22/17

ARN Arctic Race of Norway

2017/162
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/53 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

07.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
12/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Referatsaker formannskapet 15. mars

Referatsaker:
1. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør januar og februar 2017
2. Fra Ishavskysten friluftsråd - handlingsplan 2017
3. Fra Statens vegvesen - referat fra nytt oppfølgingsmøte om trafikkforholdene langs E6
gjennom Oteren samt bygging av ny veg fra Nordkjosbotn - Hellarberget

Drøftingssaker:
Trafikksikkerhet Oteren - kl. 09.00

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/98 -4

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

01.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Etablererstøtte, Hilde Aarskog Samtaler & Terapi
Henvisning:
Strategisk nærings og utviklingsplan
Vedtekter, Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 soknad-2017-0001
3 Vedlegg til søknad Storfjord kommunes næringsfond

Saksopplysninger
Enkeltpersonforetaket Hilde Aarskog Samtaler & Terapi søker Storfjord kommunes
næringsfond om kr 30 000 i støtte for etablering av tilbud innen undervisning og terapi til
enkeltpersoner, par og familier som er i krise.
Søker er utdannet familieterapeut og ønsker å bygge opp virksomhet rettet mot et privat marked
med base i Storfjord. Det leies lokale på Hatteng, investeringer inventar, annonsering/web og
kurs for oppstart av virksomheten utgjør kr 43 000, mens egeninnsats for eier til kurs,
markedsføring og innredning av lokalet utgjør kr 102 000 (beregnet 204 timer á kr 500).
I dialog med søker under saksbehandling er kostnadsplan ytterligere spesifisert (vedlagt). Timer
egeninnsats reduseres fra kr 121 875 til kr 102 000, som gir en reduksjon i totale kostnader fra
kr 164 000 til kr 145 000.
Søker opplyser plan om å bygge opp virksomheten gradvis med målsetning om kr 300 000 i
omsetning innen 2020. I 2017 er søker delvis i svangerskapspermisjon og vil arbeide deltid i
virksomheten.

Vurdering
Tiltaket faller inn under vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond, pkt I) Nyetableringer.
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Det kan gis utviklingstilskudd på inntil 75% av godkjente kostnader, maks kr 30 000, til
ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Det anses at hele
andel oppstartskostnader kr 43 000 kan tas med i vurdering som utviklingstilskudd.

Eget arbeid utgjør en stor andel av kostnadsplanen. Eget arbeid for markedsføring og kurs er
prinsipielt en del av driften av virksomheten. Det anbefales å godkjenne kr 10 000 (20 timer)
egeninnsats som del av utviklingsfasen.
Totale godkjente kostnader for beregning av utviklingstilskudd.
Kurs, annonsering, veiledning i oppstartsfase
Innredning av lokale
Egeninnsats
Totalt

kr 33 000
kr 10 000
kr 10 000
kr 53 000

75% utviklingstilskudd utgjør kr 39 750,-. Maksimalt støttebeløp for utviklingstilskudd er kr
30 000, og anbefales innvilget.
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det gis innstilling om inntil kr 30 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til Hilde
Aarskog Samtale & Terapi. Tilskuddet gis som utviklingstilskudd.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen.
Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
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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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Søknad til kommunalt næringsfond Storfjord

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Hilde Aarskog Samtaler & Terapi

Hilde Aarskog

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Borgen

9046

OTEREN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91150766

-

91150766

E-post:

Bankkonto:

hilde.aarskog@gmail.com

28014069765

Organisasjonsnummer:

915348963

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Samtaleterapi og undervisning
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Jeg er utdannet familieterapeut og ønsker å tilby samtaler for enkeltpersoner, par og familier
som er i krise. Jeg arrangerer også undervisningskvelder, uker og helger om ulike tema rundt
traumer, relasjonsutfordringer og samliv. Jeg ønsker å tilby dette i hovedsak i Storfjord
kommune med ønske om å bidra til å bedre innbyggeres psykiske helse og familierelasjoner.
Lite inntekt i oppstartsfasen øker behovet for kapital fra andre kilder, så dette søkes det derfor
om her.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Enkeltpersonforetaket er eid av meg, Hilde Aarskog, og jeg er foreløpig eneste ansatte.

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
innredning og leie av lokale
Kurs om nyetablering, markedsføring og videreutd.
Markedsføring
Veiledning av mentor
Sum kostnad

121 875
10 000
10 000
5 000
18 000
164 875

Finansieringsplan
Tittel

SUM

-1-
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01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

30 000
134 875
0
0
0
164 875

Tilskudd fra andre

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Ved "eget arbeid", regnes 10% av stillingen over en periode på et år der jeg har fokus på
markedsføring, kursing og veiledning.
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Fra: Hilde Johnsen (Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 06.02.2017 12:58:00
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: SV: Søknad til kommunalt næringsfond Storfjord
Vedlegg: image001.png;soknad-2017-0001.pdf
Hei
Ja det viser seg at søknaden ligge i regionalforvaltning men ikke er overført/sendt til kommunen!?
Her har jeg lagt ved selve søknaden. Kan dere registrere det som sak, så tar jeg den videre derfra?
HildeJ
Fra: Post Storfjord
Sendt: 6. februar 2017 09:43
Til: Hilde Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>
Emne: VS: Søknad til kommunalt næringsfond Storfjord

Med vennlig hilsen

Storfjord kommune
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 77 21 28 00/ 982 89 061
E‐post: post@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no

Mangfold styrker!
Tenk miljø ‐ ikke skriv ut denne e‐posten med mindre det er nødvendig

SE VÅR BROSJYRE HER!

Fra: Hilde Aarskog [mailto:hilde.aarskog@gmail.com]
Sendt: 2. februar 2017 17:06
Til: Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>
Emne: Søknad til kommunalt næringsfond Storfjord

Hei!
Hørte det var behandling av søknader til kommunalt næringsfond i går og at min søknad ikke var kommet dit.
Under ser dere kvittering på innsendt søknad. Er det mulig for dere å sjekke hva som kan ha skjedd.
Mvh
Hilde Aarskog

---------- Forwarded message ---------From: RF13.50 <ikkesvar@regionalforvaltning.no>
Date: 2017-01-02 18:52 GMT+01:00
Subject: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2017-0001
To: hilde.aarskog@gmail.com
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Cc: post@storfjord.kommune.no
Vi bekrefter mottak av søknad på Kommunalt næringsfond - Storfjord.
Referansenummer: 2017-0001
Søknad: Søknad til kommunalt næringsfond Storfjord
Innsendt: 02.01.2017
Mvh,
Storfjord kommune

-Hilde Aarskog:
Borgen
9046 Oteren
Norway
https://www.facebook.com/samtalerogterapi/
Phone: 91150766
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Vedlegg til Søknad til Storfjord kommunes næringsfond
Eget arbeid med innredning av lokale 10 timer à 500kr/timen = 5000kr
Eget arbeid med markedsføring 2 timer hver uke à 500kr/timen x 47uker = 47 000kr
Eget arbeid med gjennomføring av kurs ca 100 timer à 500kr = 50 000
Innredning av lokale jeg leier på Geotex, Hatteng 10 000kr
Kurs om nyetablering 5000kr
Kurs om markedsføring 5000kr
Markedsføring;
Annonser på facebook 2000kr
Annonser i andre media 1000kr
Printing av plakater og visittkort 1000kr
Komme i gang med egen Web side i et år 1000kr
Veiledning underveis i oppstart av foretak generelt og terapi-utøvelse spesielt;
24 timer à 750 kr/timen 18000kr
Markedet jeg betjener er et åpent marked som privatpersoner benytter seg av. Jeg har for tiden ikke
noen samarbeidspartnere, men er åpen for å samarbeide med kommunale tjenester som skole,
barnevern og psykiatri.
I 2016 hadde jeg en omsetning på 25 000kr. Det er vanskelig å forutsi hvor mange klienter jeg får,
men målsetningen er en omsetning på ca 50 000kr for 2017. Dette er noe lavt fordi jeg går ut i delvis
mammapermisjon fra august. I et treårsperspektiv forventer jeg en økning til 300 000kr i 2020.
Med vennlig hilsen
Hilde Aarskog
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/898 -4

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

01.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Søknad PSN Utvikling - maskinførerkurs mv
Henvisning:
Strategisk nærings og utviklingsplan

Saksopplysninger
PSN Utvikling v/Per-Steinar Nystad søker om kr 50 000 fra Storfjord kommunes næringsfond
til innkjøp av hjullaster i forbindelse med sin virksomhet for gjennomføring av maskinførerkurs.
Søker gjenopptar nå virksomhet etter at selskapet siden 2012 har vært «sovende» grunnet
sykdom. Søker er uføretrygdet og starter nå virksomhet tilpasset arbeidskapasitet. Siden høsten
2015 har søker vært tilknyttet firmaet biks.no som innehar nasjonale godkjenninger for
gjennomføring av maskinførerkurs lokalt.
Søker viser til å gi et tilbud til unge som ofte faller utenom utdanningsforløp, og at det er stort
behov for maskinførere i regionen. Det viser seg prekært i regionen å få tak i hjullastere for
gjennomføring av kurs og PSN utvikling ser seg nødt til å gå til innkjøp av maskinen.
Totale kostnader innkjøp er kr 200 000, av finansieringsplan er det kr 100 000 i banklån, kr
25 000 i egenkapital, kr 25 000 i eget arbeid og kr 50 000 søknad til kommunens næringsfond.
Det er ikke oppgitt konkret markedsvurdering, bekreftelse fra bransjeorganisasjon el l for å
dokumentere behovet for tjenesten i regionen. Søker opplyser at det er stor etterspørsel etter
kursene.
Vurdering
I tildelinger fra Storfjord kommunes næringsfond følges en prinsipiell regel om å ikke gi
tilskudd til kjøretøy fordi det anses som driftsmiddel i virksomheten. For likhetsprinsipp i
forhold til tidligere behandlinger må søknaden avslås.
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Rådmannens innstilling
Kjøretøy anses som driftsmidler i henhold til vedtekter i Storfjord kommunes næringsfond og
søknaden må derfor avslås.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)
Referansenummer: RW78KM
Registrert dato: 20.12.2016 12:47:28
Virksomheten
Type virksomhet

Kursing og undervisning
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

PSN UTVIKLING er basert på kompetanseheving innenfor teknolog. Starten på PSN UTVIKLING har vært kursing ,
det være seg spess kurs (rettet mot oljeindustrien) og maskinførerkurs (M1-M6).

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Per Steinar Nystad Signaldalen
Per Steinar Nystad Signaldalen

Postnummer

Poststed

Andel i %

9046
9046

Oteren
Oteren

100
100

Bakgrunn - forklar behovet

Ved kjøring av maskinførerkurs og oppkjøring , krever det godkjente maskiner . Disse maskinene må være
tilgjengelig , godkjente ,sertifisert og med samsvarserklæringer ol. Siden de fleste deltakerne på
maskinførerkursene ønsker oppkjøring på hjullaster (M4) og gravemaskin (M2), så har det vist seg nesten umulig å
få tak i hjullastere som er tilgjengelig og godkjente.
Søker derfor støtte/tilskudd for å kjøpe en hjullaster (liten type ,Everun ER-12 ,den veier 3300kg) . Maskiner koster
ca kr 200 000,- mva .

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

999234313
Foretak/lag/forening

ENK
Adresse

Signaldalen
Postnummer

9046
Poststed

OTEREN
Telefon

91564601
Telefaks

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 1
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Per Steinar
Etternavn

Nystad
Adresse

Signaldalen
Postnummer

Poststed

9046

OTEREN

Mobiltelefon

91564601
Telefon arbeid
Telefon privat

91564601
E-post

psn1962@hotmail.com
Bankkontonummer

12100528043
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Undervisning/oppkjørings utstyr
Prosjektets totale kostnader

200 000
Finansieringsplan
Egenkapital

25 000
Eget arbeid

25000
Lån i bank

100 000
Tilskudd fra næringfond

50 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Utleie oppkjøring
Sum finansieringsplan

Se over
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

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

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 2
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Materiale

0
Utstyr

0
Reise

0
Markedsføring

0
Servering

0
Eget arbeid

0
Andre kostnader

0
Beskriv eventuelle andre kostnader

Sum kostnader

0

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939) - side 3
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Fra: Per Steinar Getmail (per-steinar@getmail.no)
Sendt: 12.01.2017 15:45:30
Til: Hilde Johnsen
Kopi: bjorn@biks.no
Emne: PSN UTVIKLING
Vedlegg:
Hei .
Viser til den hyggelige telefon samtalen tidligere i dag.
Forhistorien til PSN UTVIKLING er kort og godt «sovende» fra 2012, dette hadde sin naturlige forklaring i mitt sykdoms historie
(jeg er for tiden uføre trygdet).
I 2014 fikk jeg forespørsel om å holde kurs i hydraulikk for oljesektoren , siden jeg hadde god kompetanse på området. Dette var i
den tiden oljebransjen gikk så det hylte , men nedturen kom i mai 2015 og siden da har jeg kun kjørt 1 kurs for oljesektoren (ser
ingen opptur heller).
Høsten 2015 fikk jeg forespørsel fra ( biks.no)om jeg kunne tenke meg å kjøre maskinførerkurs, og det har blitt noen kurs «rundt
omkring i Norge».
Det var da jeg så muligheter for PSN UTVIKLING , mange av kursdeltakerne var unge, flere hadde droppet ut av videregående ,
med liten mulighet å komme inn i arb.livet . Disse unge var flinke i praktisk/tekniske utfordringer , men de manglet erfaring (og
dette gjorde at de gjennomførte maskinfører kurset , men fikk ikke muligheter for å kjøre opp , å praktisere som maskinfører).
Jeg tenkte etter hvert (sommeren 2016) å vekke opp PSN UTVIKLING , og startet da med å bruke facebook om det var behov for
maskinfører kurs i Nord-Troms (og det var det , fikk mange henvendelser).
Satte derfor opp et kurs i Balsfjord i oktober , det som skjedde var at det kom 11 påmeldte fra Storfjord ,2 Balsfjord og 1 Kåfjord:
Kurset blei derfor avholdt på Hatteng Grill & Camping (24-26 okt).
Flere av kursdeltakerne hadde lang erfaring , og kunne ta oppkjøringen , mens de unge ikke pr.dag dato har kjørt opp L .
PSN UTVIKLING så da en nisje/behov fordi:
· Ved kjøring av maskinførerkurs og oppkjøring i etterkant trengs og kreves det godkjente (sertifisert) maskiner med
samsvarserklæringer.
· Maskiner som er godkjente er ikke tilgjengelig (ute på anlegg etc )
· Siden de fleste deltakerne på maskinførerkursene ønsker oppkjøring på hjullaster (M4) og gravemaskin (M2), så har det
vist seg nesten umulig å få tak i hjullastere som både er tilgjengelig og godkjente.
· Det foregår for tiden stor byggeaktivitet på veger og linjetraser i Troms og Finnmark, der kvalifiserte maskinførere er
etterspurt.
Det var slutten på tornerose- søvnen for PSN UTVIKLING J , jeg ville forsøke. Men spørsmålene var mange ,f.eks hadde jeg lov til
det siden jeg var uføretrygdet ??
Etter en samtale med NAV så var det visst lov J.
Det skal her også nevnes at for å kunne kjøre slike kurs, må kursvirksomheten være sertifisert og godkjent. De maskinfører
kursene som PSN UTVIKLING holder er i regi av biks.no , som er et godkjent opplærings virksomhet. For mere opplysninger :
http://biks.no/

Det første jeg behøvet var en hjullaster (M4) og en gravemaskin (M2) , gravemaskin var ikke prekært fordi de
kunne «lånes» leies. Så derfor ble søknaden sendt til Storfjord kommune i des 2016.
Etter at søknaden blei sendt har jeg annonsert et maskinfører (M1-M6). kurs i Storfjord på Hatteng Grill & Camping (3-5
april 2017) ( vet ikke på nåværende tidspunkt hvor mange som er på meldt).
Målsetting:
· Være en bidragsyter mhp å øke kompetansen på unge arb.takere som ofte faller igjennom i arb.livet
· Kunne tilby «full» pakke innenfor maskinfører kurs (tenk på en kjøreskole som har kurset , men ikke bil til øving å
oppkjøring) .
· Min egen målsetting er å kunne bidra så mye som mulig i de periodene som sykdommen min tillater det.
· Være en bidragsyter for et sikkert arbeidsliv der sikkerheten til arb.takere , arb.givere og publikum er i høysetet.
Hva vil Storfjord kommune få tilbake:
· Maskinførere som kjenner til regelverket (gravemeldinger , kabelpåvisninger etc ).
· Storfjord kommune vil få tilbud om 1.stk «gratis» maskinfører kurs for ,en av sine ansatte pr år i 3 år , med oppkjøring ,
(ikke fadder avtale) , verdi ca kr. 10 000.- .pr.år
Søker derfor støtte/tilskudd for å kjøpe en hjullaster (liten type ,Everun ER-12 ,den veier 3300kg) . Maskine koster ca kr 200 000,mva
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Undervisning/oppkjørings utstyr

Prosjektets totale kostnader

200 000

Finansieringsplan
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Oppkjøringer /kurs

25 000

Egen kapital

25000

Lån i bank

100 000

Tilskudd fra næringfond

50 000

Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre? Nei
Andre finansieringskilder

Utleie /fadder ordning

FIRMA OPPLYSNING
Firma navn

PSN UTVIKLING

Organisasjonsnummer

999234313

Foretak/lag/forening

ENK

Adresse

Signaldalen

Postnummer

9046

Poststed

OTEREN

Telefon

91564601

Bank konto.nr

12100528043

E-post

psn1962@hotmail.com , per-steinar@getmail.no

Med vennlig hilsen/ Best regards
Per Steinar Nystad
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/313 -12

Arkiv:

U01

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

02.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Byregionprogrammet: Utarbeidelse av regional strategisk næringsplan:
Tidligere behandlet:
PS 110/14 Byregionprogram fase I, tildeling kr 50 000,PS 15/15 Byregionprogram fase II, tildeling kr 50 000,-.

Saksopplysninger
Gjennom deltakelse i byregionprogrammet er Storfjord kommune invitert med på å utarbeide
felles strategisk næringsplan sammen med øvrige kommuner i programmet Balsfjord, Karlsøy,
Lyngen og Tromsø. Følgende saksutredning er utarbeidet som felles fremlegg i alle kommuner:
Tromsø kommune har tatt initiativ til å lage en ny «Regional strategisk næringsplan for
Tromsøregionen» (Kommunestyresak 0125/16). Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og
Storfjord er invitert inn i arbeidet med planen, og det er gjennomført innledende sonderinger
mellom kommunene for å avklare interesse.
Det legges opp til en strategisk plan, som bygger på arbeidet som bygger på
kunnskapsgrunnlaget som er hentet inn gjennom arbeidet med Byregionprogrammet. Planen
foreslås lagt på et overordnet strategisk nivå, og at mer lokalt rettede tiltak fanges opp i
handlingsplaner i den enkelte kommune.
Det er foreslått en arbeidsgruppe bestående av næringsmedarbeidere i de respektive
kommunene, og en styringsgruppe bestående av styringsgruppen for Byregionprogrammet hvor
alle nevnte kommuner deltar. I tillegg inviteres Tromsø-områdets regionråd inn som observatør i
styringsgruppen.
Saksutredning:
Saken skal behandles av følgende utvalg:
Kommune
Organ Møtedato
Balsfjord
Kommunestyret
22.02.2017
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Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Tromsø

Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

15.02.2017
Mars
15.03.2017
22.02.2017

Det er legges opp til likelydende vedtak i alle fem kommunene.
(Positive vedtak Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.)
Bakgrunn
Bakgrunnen for initiativet skyldes at en rekke næringsrelaterte problemstillinger går på tvers av
kommunegrensene, og følgelig bør løsninger sees i en større sammenheng enn isolert for én
kommune. Videre kjenner kommunene hverandre godt gjennom tidligere diskusjon og
kommunesammenslåing. Ikke minst har man også etablert et samarbeid gjennom
byregionprogrammet, hvor det også er utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag som vil kunne
legges til grunn for arbeidet med den regionale planen.
Flere av kommunene har enten nylig vedtatte strategiske næringsplaner, eller er i prosess med å
revidere egne planer. Kombinert med NIBR-rapporten «Samspill og regional vekstkraft i
Tromsøregionen» (2015), har man derfor et godt kunnskapsgrunnlag med tanke på en ny
strategisk «Næringsplan for Tromsøregionen».
Fra tidligere har kommunene deltatt i arbeidet med «Strategisk plan for Tromsø-regionen 20082018», vedtatt i 2009. Denne planen omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen,
Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. Denne planen er ment å være grunnlag for
en felles plattform i kommunenes lokale initiativ. Dette arbeidet har vist seg vanskelig å følge
opp i ettertid.
Formål
Den regionale strategisk næringsplan skal være en overordnet strategisk plan for kommunene i
Tromsøregionen. Planen vil bidra til en felles virkelighetsforståelse og skal identifisere felles
satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen.
Det utarbeides en felles visjon og et felles overordnet mål med arbeidet.
Planarbeidet skal legge til rette for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom
kommunene.
De strategiske satsingsområdene skal være retningsgivende for regionens strategiske
næringsarbeid, og bidra til å nå overordnede mål og visjon.
Metode
Det er viktig å påpeke at flere av kommunene enten har forholdsvis nye næringsplaner, eller er i
en prosess hvor de utarbeider nye næringsplaner. Av hensyn til ressursbruk, vil disse, og andre
planer som er relevant for næringsutvikling, utgjøre et viktig grunnlag for en felles regional
plan. Det legges opp til at hver kommune fortsatt har en egen kommunal næringsplan, men at
man identifiserer de elementer som har et regionalt perspektiv, med tanke på å finne
handlingsstrategier på tvers av kommunegrensene.
For hver kommune skal planer som er relevant for næringsarbeidet identifiseres. De vurderinger
og tiltak som er av regional karakter tas videre i arbeidet med en ny næringsplan for
Tromsøregionen.
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Forslag til organisering
En strategisk næringsplan for Tromsøregionen må forankres politisk og i næringslivet i
regionen.
Styringsgruppa foreslåes sammensatt av styret i Byregionprogrammet. Dette vil bidra til politisk
forankring i de involverte kommunene, samtidig som næringsliv og akademia er representert. I
tillegg har Tromsø-områdets regionråd, ved daglig leder, observasjonsstatus i styringsgruppen.
Tromsø kommune ved næringsrådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen er prosjektleder.
Arbeidsgruppen består av næringssjefer/-konsulenter/-rådgivere i de respektive kommunene.
Fra Storfjord kommune deltar næringsrådgiver Hilde Johnsen arbeidsgruppen.
Medvirkning
Planverksted gjennomføres med representanter fra næringsliv og andre relevante aktører.
Formålet med planverkstedet er å forankre planarbeidet, og få innspill til problemstillinger og
prioriteringer i planen.
Det legges i tillegg opp til at man henter innspill fra arbeidsgruppene i Byregionprogrammet.
Antall planverksted bestemmes i planarbeidet.
Tidsplan
Det legges opp til planarbeid våren og sommeren 2017, med sikte på ferdigstillelse og politisk
behandling høsten 2017.
Oppfølging
Oppfølging skjer gjennom den enkelte kommunes egne handlingsplaner. Kommunens
handlingsplaner viser både prioriterte felles tiltak for flere eller alle samarbeidskommuner, i
tillegg til tiltak som gjennomføres i egen kommune.
Handlingsplanen består av en kort beskrivelse av tiltakene, ansvar, samarbeidspartnere og
gjennomføring, samt referanse til andre dokumenter.
Handlingsplanenes tiltak skal innarbeides i kommunenes årlige handlingsprogram der
økonomiske konsekvenser vil bli vurdert som del av samlet handlingsprogram- og
budsjettbehandling.
Økonomi
Det legges opp til å bruke intern kompetanse og kunnskapsgrunnlaget som er fremkommet av
NIBR-rapporten «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» (2015), og
kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for den enkelte kommunes relativt nye strategiske
næringsplaner og kommuneplanenes samfunnsdeler. Dette vil redusere kostnadene i
planarbeidet.
Det vil samtidig være kostnader knyttet til møteaktivitet, reise og lignende. Det foreslås at
kostnadene dekkes inn gjennom Byregionprogrammet. Utover dette bidrar den enkelte
kommune med egeninnsats i prosjektet.
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Tromsø kommune dekker tidsbruk til prosjektleder, beregnet til cirka 25% stilling.

Vurdering
Storfjord kommune har deltatt i Byregionprogrammet fra og med fase I med oppstart i 2014.
Fase II startet opp i 2015 og planlegges avsluttet med utarbeidelse av felles strategisk
næringsplan for deltakende kommuner. Det anbefales at Storfjord kommune slutter seg til
arbeidet.
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Storfjord kommune vil delta i arbeidet med en ny «Regional strategisk næringsplan for
Tromsøregionen» som innbefatter kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og
Tromsø.
Den regionale strategisk næringsplan skal holdes på et overordnet regionalt nivå, og den
enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og
økonomiplaner.
Arbeidet med en «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» finansieres
gjennom egeninnsats med administrativ representant i arbeidsgruppen, og ellers gjennom
«Byregionprogrammet».
Styringsgruppen i «Byregionprogrammet» blir styringsgruppe for arbeidet med
«Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen».
«Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» legges frem for kommunestyrene
i nevnte kommuner i løpet av 2017.
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REGIONAL STRATEGISK
NÆRINGSPLAN FOR
TROMSØREGIONEN
Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord
og Tromsø
Sammendrag

[Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort
sammendrag av dokumentet.
Når du er klar til å legge til innhold, klikker du her og begynner å skrive.]

01.03.2017
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Innledning
Arktis er en ressursregion. Vi er rike på naturressurser og bidrar med mat, medisiner og energi til en
stadig økende verdensbefolkning. Byregionene vokser – og derfor ligger det store muligheter i de
arktiske byene. Tromsøregionen kombinerer en bærekraftig tradisjon med ny og moderne kunnskap,
forsking og produksjon. Menneskene som er her, er derfor vår viktigste ressurs. Det er de som sitter
på nøkkelen til miljømessig, sosial, og økonomisk bærekraftig bruk av ressursene rundt oss. Derfor
må regionen ha en sentral rolle i utviklingen og forvaltningen av Arktisk.
Tromsøregionen er en samlebetegnelse for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø
kommuner. Disse kommunene danner en felles bolig- arbeids- og serviceregion. Hensikten med en
felles Regional strategisk næringsplan er å styrke utviklingen i en nasjonal og internasjonal
konkurransesituasjon, slik at regionen også i fremtiden hevder seg i toppen innen forskning,
utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til befolkningen.
I tillegg til naturgitte fortrinn og opparbeidet kompetanse, vil regionens valg av strategier og tiltak,
samt nasjonale rammebetingelser og fylkeskommunale føringer påvirke næringsutviklingen i
Tromsøregionen. Næringsarbeidet må hensynta denne påvirkningen.
Den regionale strategiske næringsplanen skal bidra til å nå målene definert under. En strategi sier
mer om hva som skal gjøres enn hvordan det skal gjøres.
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Visjon
Tromsøregionen skal være den ledende næringslivsregionen i Arktis, og premissleverandør og
møtested for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig vekst og utvikling.

Overordnet mål
Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig næringsaktivitet i Arktis. Vi skal ha
et økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig næringsliv som gjennom Arktisk kompetanse er en
premissleverandør og bidragsyter i det blågrønne skiftet.

Delmål
-

Klimavennlig areal- og transportutvikling
Tromsøregionen skal være en attraktiv region å bo i.
Tromsøregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i.
Arealer som sikrer dagens og framtidas matproduksjon

Måleindikatorer
Årlig utvikling av næringsarbeidet kan følges gjennom utvalgte måleindikatorer. Disse indikatorene vil
vise vekst og verdiskaping, men også synliggjøre utviklingstakten i kommunen.
Samtidig er det viktig å huske på at de langsiktige effektene av det strategiske arbeidet ikke
nødvendigvis synliggjøres fra år til år, men først blir synlig over tid. Når det foreslås en årlig
rapportering på måleindikatorer så skyldes dette at det antas at de vil gi en pekepinn på
næringsutviklingen i kommunen, samtidig som det presiseres det det også må legges til grunn en
kvalitativ analyse og evaluering av arbeidet.
Forslag til måleindikatorer er:
-

-

-

-

Verdiskaping per sysselsatt øker hvert år:
o

Per 2015 kr X.

o

Kilde: NHOs kommune-NM

Øking i netto positiv tilflytting
o

Nettotilflyttingen i 2015 var XXXX

o

Kilde: SSB

Økning i nyetableringer per år.
o

Nyregistrerte foretak innen alle selskapsformer i 2015 var på:

o

Kilde: Purehelp/SSB

Høy andel sysselsatte med fagutdannelse og utdannelse på universitets- og høyskole
o

Per 2015: X%. Landsgjennomsnittet 19,4% (Måleindikator på universitet/høgskole)

o

Kilde: NHOs Kommune-NM
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Det nedsettes en arbeidsgruppe for strategisk næringsplan som gjør en årlig evaluering av effektene,
og eventuelle behov for ny revidering av gjennomføringsstrategien. Arbeidsgruppen skal bidra til å
identifisere flere kriterier som bør ligge til grunn for evalueringen av Tromsø som næringskommune.
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Utgangspunktet
Tromsøregionen har store og varierte natur- og miljøressurser i sjø og på land. Regionen er
karakterisert av betydelig funksjonell arbeidsdeling og næringsdifferensiering, der Tromsø er
regionens servicesenter med stort innslag av ulike servicenæringer og former for person- og
næringsrettet tjenesteyting rettet mot det regionale markedet.
Dette gjør at Tromsø er allsidig bransjesepsialisert og overrepresentert innenfor både handel,
forretningsmessig tjenesteyting, opplevelser, UoH-sektoren, samt sjømat og maritime næringer
(sjøfart). Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord har i større grad funksjon som produksjons-,
bosettings- og rekreasjonsområde i regionen. Disse kommunene har et relativt større innslag av
produksjonsnæringer, og spesialisert innenfor ressursbaserte næringer, industri og bygg/anlegg.
Tromsøregionen har en allsidig næringsstruktur med mange bransjer representert med betydelig
sysselsetting. På et relativt høyt aggregert nivå er regionen først og fremst spesialisert innenfor:
-

Sjømatnæringer – fiske, fiskeindustri og handel
Maritime næringer – særlig sjøfart
Opplevelsesnæringer – særlig reiseliv og kunst
Deler av forretningsmessig tjenesteyting

I rapporten «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» kommer NIBR med følgende
anbefalinger for en regional næringsstrategi:
o

Satse på eksisterende ressurser, næringer og klynger er regionen har spesielle
fortrinn og potensialer i by og omland.

o

Styrke entreprenørskap, innovasjon og omstillingsevne i næringslivet og i by og
omland.

o

Styrke regionale innovasjonssystem (samspill mellom kunnskapsinstitusjoner,
næringsliv, mellomliggende organisasjoner, virkemiddelaktører).

o

Styrke regional samfunnsutvikling i videre forstand (areal- og transportutvikling,
tjenestetilbud, bostedsattraktivitet, lokalsamfunnsutvikling, synliggjøring utad etc.).

Samlet omfatter en moderne næringspolitikk med andre ord politikk, planlegging og tiltak for å
styrke regional samfunns- og næringsutvikling i vid forstand. Fokusområder som kan styrkes i
Tromsøregionen gjennom økt samhandling mellom kommunene, og som vil styrke betingelsene for
innovasjon og næringsutvikling i regionen fremover:
o

Strategisk nærings- og samfunnsutvikling: strategisk næringsplanlegging,
arealplanlegging, førstelinjetjeneste overfor entreprenører og næringsaktører,
utdanningstilbud og lokalsamfunnsutvikling.

o

Kompetanse og innovasjon: Forsteke samhandlingen mellom kompetanseutvikling og
innovasjon i regionen.


Klynge- og nettverksutvikling



Tilgangen på fagutdannet arbeidskraft
4
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o

Regionalt kompetansenettverk og møteplass for gründere

Annen regional infrastruktur


Infrastruktur for transport og data



Regionalt såkornfond



Bedre koordinering av ulike virkemidler.

Nye rammebetingelser
Arktisk betydning i verden
Arktisk hovedstad som ressurs. Det Arktiske potensialet for regionen?
Arktis er en ressursregion. Vi er rike på naturressurser og bidrar med mat, medisiner og energi til en
stadig økende verdensbefolkning. Byregionene vokser – og med universitetsbyen Tromsø
kombinerer Tromsøregionen bærekraftig tradisjon med ny og moderne kunnskap, forsking og
produksjon. Menneskene som er her, er derfor vår viktigste ressurs. Det er de som sitter på nøkkelen
til miljømessig, sosial, og økonomisk bærekraftig bruk av ressursene rundt oss. Derfor må regionen
ha en sentral rolle i utviklingen og forvaltningen av Arktisk.
Statusen som Arktisk hovedstad gir formidable muligheter for Tromsøregionen, muligheter som
foreløpig ikke er realisert. Den globale og strategiske betydning av Arktis har økt de senere årene.
Det er særlig de dramatiske klimaendringene og presset på å utvinne viktige ressurser i denne
regionen som har skapt stor oppmerksomhet rundt det som skjer i nord. Begge disse forholdene gjør
det avgjørende at Tromsø befester sin posisjon som Arktisk hovedstad, og at regionen blir en
premissleverandør og møteplass når Arktis og Nordområdene skal utvikles fremover.
En rekke av regionens næringer vil ha åpenbare konkurransefortrinn av statusen som Arktisk
hovedstad. Vekstnæringer som opplevelsesturisme, nye marine og maritime næringer,
kulturproduksjon og alternative energiformer. Ambisjonen er at prosjektet skal bidra til å legge de
første steinene i arbeidet med det såkalte «blågrønne» skifte i samfunnsutviklingen, et skifte som
understreker kysten og de maritime næringenes rolle i det grønne skiftet. Det er i spenningsfeltet
mellom nye og tradisjonelle næringer fremtidens by og region tar form. Det er opp til innbyggerne,
kunnskapsmiljøene og næringslivet å bruke disse mulighetene.
I forlengelse av Arktisk hovedstad – er det også viktig å peke på attraktivitet som
konkurransefortrinn. Vekst påvirkes av hvor attraktiv et sted er å bo, besøke, arbeide eller etablere
bedrifter på. Tromsøregionen er i konkurranse med andre regioner om å tiltrekke seg arbeidsplasser,
kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere. Et godt boligtilbud, attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv,
nærhet til natur, god infrastruktur, herunder gå, sykkel og kollektiv, veg- og sjøforbindelser og
flyrutetilbud med mer, og levende møteplasser og bysentrum er konkurransefortrinn innenfor
attraktivitet. Attraktivitet er en nødvendig forutsetning for Tromsøregionen som Arktisk hovedstad.
Samtidig ser vi at det er en økende interesse for de arktiske områdene – ikke bare på grunn av
ressursene i regionen, men også fordi klimaendringene viser først i Arktis, og klimaendringene
påvirker hele verden. Det er derfor viktig å ta en tydelig posisjon for bærekraftig utvikling for å unngå
at «vernes fra sør».

5

27

Bærekraft
I juni 2016 ratifiserte Norge den internasjonale klimaavtalen fra Paris i november 2015. Avtalen har
et mål om at de globale utslippene skal nå sin topp så raskt som mulig. Det overordnede målet er å
begrense den globale oppvarming til «godt under 2 grader». I tillegg skal landene arbeide for å
begrense temperaturstigningen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Avtalen har også
et mål om netto-null utslipp (det vil si balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av
klimagasser) i andre halvdel av århundret. Alle land er forpliktet til å sette nasjonale utslippsmål.
Videre er menneskerettigheter, urfolksrettigheter, kjønnsperspektiv, rettferdig omstilling og
arbeidslivet og rettferdighet mellom generasjoner reflektert i fortalen til avtalen. Dette utgjør viktige
hensyn som avtalens bestemmelser skal tolkes ut i fra.
Parisavtalen underbygger viktigheten av at sosial og miljømessig bærekraft er viktige komponenter i
bærekraftige fremtidsnæringer.

Digitalisering
Bruk av IKT og digitale tjenester har ført til stor vekst i norsk produktivitet. Norge har gode
forutsetninger for å være langt fremme på digitalisering. Det høye lønnsnivået er prismessig en
konkurranseulempe, men samtidig en fordel med tanke på rask innfasing av digitale løsninger og
tjenester. Nordmenn har stor åpenhet for å ta i bruk ny teknologi.
World Economic Forum rangerte i juni 2016 Norge som nummer fire i verden, måkt etter hvor god
økonomien er til å bruke IKT til å øke konkurransekraft og velferd.
Både utvikling og økt bruk av digitale tjenester i privat og offentlig sektor vil kunne bidra til økt
verdiskaping for næringslivet.

Kommune 3.0
Kommune 3.0 legger opp til å møte innbyggerne som ressurser, og ikke som bruker av kommune
tjenester. Vi er i et skifte bort fra det såkalte «servicesamfunnet» og på veg over mot
«fellesskapssamfunnet». Dette gjør at innbyggerne ikke er kunder av det offentlige, men ressurser
som bidrar til fellesskapet. Dette stiller nye krav til hvordan kommunen møter innbyggerne og
hvordan innbyggerne møter kommunen.
Målene med Kommune 3.0 er (1) bedre livsvilkår for den enkelte innbygger, (2) bedre arbeidsvilkår
for den enkelte medarbeidere og (3) et sterkere samfunn båret av sterkere små og store fellesskap.
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Strategiske satsinger
Basert på analyser av Tromsøregionens utgangspunkt, styrker og svakheter er det identifisert X
strategiske satsinger for arbeidet med næringsutvikling i kommunene.
Strategi
Attraktiv region
Kompetanse
Innovasjon og entreprenørskap
Næringsutvikling og
konkurranseevne
Infrastruktur og transport
Areal

Hva

Oppfølging av planen
Strategisk næringsplan for Tromsøregionen vedtas av kommunestyrene i de respektive kommunene.
Oppfølging av planen må skje i et bredt samarbeid mellom kommunale virksomheter og selskaper,
universitetet, næringslivsorganisasjoner, kommunale og regionale utviklingsaktører,
virkemiddelapparatet og regionens næringsliv. Økt samarbeid og samhandling er en forutsetning for
å nå målene i denne planen.
Kommunene som vedtar planen følger denne opp gjennom å innarbeide Regional strategisk
næringsplan i egne handlingsplaner med konkrete tiltak og oppfølgingsansvar.
For å sikre implementering av næringsplanen skal kommunene bidra til helhetlig rapportering i
henhold til målindikatorene nevnt over.
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Attraktiv region
Mål: Tromsøregionen skal være attraktiv for bedrifter, befolkning og besøkende.
Vekst påvirkes av hvor attraktivt det er å bo, besøke, arbeide og etablere eller investere i bedrifter i
regionen. Tromsøregionen er i konkurranse med andre regioner, både når det gjelder å tiltrekke seg
arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere. Globale trender med urbanisering, men
også regiondiskusjonene som foregår i Norge, gjør at regionens samlede attraktivitet blir viktigere for
vekst og utvikling.
For å være attraktiv må det være et godt boligtilbud, attraktive arbeidsplasser og pendleravstand til
dette, det må være levende bysentra og tettsteder som sosial møteplass, og det må være et godt
tilbud av handel, tjenester, kultur og opplevelser.
Gjennom næringsliv, forskning, et spennende arbeidsmarked, muligheter for varierte
fritidsaktiviteter og naturgitte fortrinn, har Tromsøregionen gode forutsetninger for å nå målet.
Videre er gode offentlige tjenester, trygge lokalsamfunn, god planlegging og styring, offentlig
transport og infrastruktur, gode sosiale- og kulturelle rammer og et universitet som hevder seg
internasjonalt, av vesentlig betydning for regionens konkurranseevne. Disse forutsetningene må
utnyttes strategisk for å profilere regionens attraktivitet spesielt overfor bedrifter, etterspurt
arbeidskraft, kompetanse, studenter og besøkende.
Kommunene vil derfor:
Bolig
Sentrum og tettsteder
Smartere samarbeidsformer mellom kommunene?
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Kompetanse
Mål:
Arbeidsgivere i regionen fremholder tilgang på kompetent arbeidskraft som en av de største
bekymringene for fremtiden. For å være en aktiv aktør og bidragsyter innenfor nærings- og
samfunnsutviklingen i Arktis, er vi avhengig av god samhandling mellom næringsliv og
forskningsmiljøene, men også arbeidstakere som er nødvendige verktøy og kompetanse til å ta
kunnskapen i bruk.
Kompetanse er avgjørende for fremtidig økonomisk vekst, og mesteparten av den norske
nasjonalformuen ligger i arbeidskraften. Dette gjør at høy yrkesdeltagelse og høyt kompetansenivå er
to viktige forutsetninger for høy verdiskapning i fremtiden. Kommunene må samarbeide næringsliv,
akademia, fylkeskommunene og seg imellom for å styrke Tromsøregionen som landsdelens
vestmotor og kunnskapssenter slik at regionen kan tiltrekke seg flere og styrke eksiterende
kompetansemiljøer.
Kommunene vil derfor:

-

Hvordan vår vi til denne koblingen?
Hvordan tar vi i bruk kunnskap og kompetanse?

9
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Innovasjon og entreprenørskap
Mål: Tromsøregionen skal være blant Norges mest innovative regioner.
Verden endrer seg raskt, nye innovative løsninger utvikles i høyt tempo for å svare på utfordringene
dette gir. Innovasjon kan beskrives som «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess,
anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å
skape økonomiske verdier.»
Dette gjør at innovasjon og entreprenørskap er viktige ingredienser for nye arbeidsplasser, vekst og
utvikling i næringslivet. De ressursene som ligger i regionen, men også klimaendringene, gir et stort
næringsmessig potensial for Tromsø. Innovasjon vil på denne måten bidra til å gjøre Tromsøregionen
mer robust.
Som store kunder har kommunene også mulighet til å tilrettelegge for innovasjon gjennom eget
næringsliv. For å få til dette er det ikke tilstrekkelig å være passiv kjøper, men man må være en aktiv
partner som både intern og eksternt har fokus på å finne de beste løsningene for egne innbyggere.
Gjennom å være åpen for innovasjon og nye løsninger vil kommunene kunne gi et bedre tilbud til
egne innbyggere, samtidig som det kan bidra til at nye løsninger, produkter og tjeneste utvikles i
lokalt næringsliv med påfølgende eksportpotensiale.
For å gjøre Tromsøregionen til en av landets mest innovative miljøer er det viktig å støtte opp om
regionens entreprenørskapskultur, og i ordninger for nyetablerte bedrifter. Innovasjon i eksisterende
næringsliv må styrkes, og offentlige ressurser og strategiske tiltak må samordnes for å maksimere
gjennomslagskraften.
Kommunene vil derfor:
-

Studenter (InnoCase), Arctic Business Corridor
Flow
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Næringsutvikling og konkurranseevne
Mål: Tromsøregionen skal være en attraktiv, konkurransedyktig og godt tilrettelagt region å
etablere og drive næringsvirksomhet.
Regionen har lange tradisjoner med internasjonal handel og samarbeid – og historisk vært et
møtested for handelsvirksomhet på Nordkalotten.
I dag er lokal utviklet kompetanse, men også tilgang på kompetanse fra internasjonale
samarbeidspartnere, internasjonale prosjekter og forskningsresultater, og innovasjoner avgjørende
for ytterligere innovasjon og omstilling i regionen og næringslivet.
Økt globalisering bidrar til en ny type konkurranse, hvor lokale produkter potensielt kan få et
internasjonalt marked. Ledende teknologimiljøer, og tilpassede sivilsamfunn gjør regionen
konkurransedyktig. Klynger er viktige arenaer for vekt, innovasjon og utvikling. Gjennom å etablere
nye, og styrke eksisterende klynger og nettverk, bidrar vi til å forene krefter og ressurser som gjør oss
bedre rustet for fremtiden.
Det er i mange tilfeller mer ressurskrevende å synliggjøre regionens attraktivitet på den globale
arenaen, enn her hjemme, men det er viktig at kommunene bidrar som samarbeidspartnere for
næringslivet og andre institusjoner i denne sammenheng.
I mange næringer er det også en stor andel utenlandsk arbeidskraft som bidrar til vår økonomiske
velstand. For næringslivets produktivitet er det avgjørende å mobilisere, tiltrekke og beholde de
riktige arbeidstakerne. I så måte utgjør Tromsøs rolle som Arktisk hovedstad et viktig
konkurransefortrinn for hele regionen.
Kommunene vil derfor:

11
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Infrastruktur og transport
Mål: Tromsøregionen skal ha en klimavennlig og samordnet areal- og transportutvikling med
tilgjengelige næringsarealer som imøtekommer næringslivets behov.
Tromsøregionen er et viktig transportknutepunkt for landdelens. Regionens transportinfrastruktur
må styrkes for å kunne betjene en økende befolkning og et transportbehovene for et voksende
næringsliv. Samtidig skal Tromsøregionen være pådriver for å redusere klimautslipp for transport.
Godt utbygde kommunikasjonslinjer og kollektivløsninger er avgjørende for å utvikle regionens
attraktivitet. Det er viktig å øke det strategiske samarbeidet mot vest og øst – for på den måten se
hele regionen og potensielle transportkorridorer i sammenheng. Regionale og statlige myndigheter
har en avgjørende rolle for å oppnå målet om god transportinfrastruktur i landsdelen, og det må
arbeides strategisk opp mor disse for å sikre akseptabel standard på infrastrukturen.
Infrastruktur som er viktig for å være en attraktiv region å bo, besøke, og drive næringsaktivitet i er:
-

Havner og fiskerihavner
Bolig
Vei, ferger og tunell
Fiber
Flyruter

I dagens beregningsmodeller for en rekke infrastrukturinvesteringer spiller årsdøgntrafikk en viktig
rolle, samtidig som vareverdien ikke regnes inn. I tillegg settes alternativkostnaden for at prosjekter
ikke iverksettes til 0, mens realiteten er at den samfunnsøkonomiske nytteverdien kan være negativ
dersom investeringer ikke blir gjort. Dette kan være i form av køkostnader, ikke-realiserte
nyinvesteringer, ikke-økonomiske verdier, og lignende, som gjør at den samfunnsøkonomiske
effekten av 0-alternativet kan være negativ.
Kommunene vil derfor:
-

Arbeide for at verdiskaping blir en del av den samfunnsøkonomiske analysen knyttet til
infrastrukturinvesteringer.
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Areal
Mål: Tromsøregionen skal ha tilgjengelige næringsarealer som svarer på næringslivets behov.
Kommunene bruker hvert år store ressurser på arealplanlegging. Samtidig har de begrenset tilgang
på økonomiske virkemidler for å stimulere til økt næringsutvikling. Dette gjør at kommunenes
arealpolitikk er et svært strategisk viktig næringspolitisk verktøy.
Kommunen må ha et langsiktig perspektiv i sitt utviklingsarbeid. I dette ligger det at man må finne
den riktige balansen i forhold til ønskede tiltak på kort sikt, og de grep som er viktig for å sikre en
miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling på lang sikt.
En betydelig utfordring for kommunene er likevel å finne egnede arealer for den næringsaktiviteten
både i tilknytning til etablerte bomiljøer, men også det som trolig ikke er kompatibel med en
fremtidig mikset bydel som følge av for eksempel, støy, lukt arealbehov og lignende. Det er også
nødvendig å ivareta en god dialog med virksomhetene, for å unngå at man gjennom (om)regulering
presser ut de etablerte virksomhetene som fortatt ønsker å være i området. I den grad det anses som
nødvendig å transformere eksisterende næringsareal til en miks av bolig og næring, er det en
forutsetning at kommunen bidrar til å finne tilfredsstillende næringsarealer.
I forhold til strategisk beliggenhet er ofte følgende oppe til vurdering:
-

Strategisk beliggenhet
Transporteffektiv infrastruktur
Langsiktighet og utvidelsesmuligheter
Attraksjon og image
Næringsstruktur og klyngefordeler
Intern infrastruktur, estetikk og organisering

Bedriftene vil vektlegge de enkelte elementene ulikt, avhengig av hva som er bedriftens primære
kundegrupper og hvilke krav de har til arealbehov og arealutnyttelse.
Kommunene vil derfor:

13
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/22 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

12.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

ITS Indre Troms Service AS, nyetablering drosjenæring
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg:
Søknad fra ITS AS
Driftsbudsjett ITS AS 2017

Saksopplysninger
ITS Indre Troms Service AS v/Arne Henriksen søker Storfjord kommunes næringsfond om kr
185 000 til etablering av drosjenæring i kommunen. Totale kostnader er kr 610 000. Innkjøp av
bil utgjør kr 390 000, løyvegaranti, kommunikasjonsutstyr, terminal mv kr 195 000 samt eget
arbeid kr 25 000. Finansieringsplan viser kr 150 000 i egenkapital, kr 250 000 som lån i bank, kr
25 000 i eget arbeid, i tillegg til søknad hos kommunens næringsfond.
Søker har 15 års ansenitet i drosjenæringen og har tidligere hatt løyve i Tromsø. I søknad
opplyses at det tidligere har vært inntil 4 løyver i kommunen men at det fra 2016 gjenstår kun en
drosje plassert i Skibotn. Det er i dag behov for løyve knyttet til Oteren/Hatteng-området hvor
Arne Henriksen innehar et såkalt bostedsløyve. Som grunnlag for driften ligger inngått avtale
med Helse Nord hvor det er estimert kr 50 000 i omsetning per mnd. Selskapet vi ha samarbeid
med NAV og flyktningkonsulent for ansettelser og tar sikte på en døgnbemannet tjeneste.
Driftsbudsjett 2017 følger vedlagt søknaden.
Transportløyve er knyttet til person iht til krav fra Troms fylkeskommune. Bil og utstyr tilhører
selskapet ITS Indre Troms Service AS som leier ut til løyvehaver.
Vurdering
Det anses som positivt med nyetablering for drosje- og transporttjenester i kommunen. Søker
har erfaring fra næringen, har kunnskap om lokalt marked og driftsavtale med Helse Nord.

36

I henhold til vedtekter i Storfjord kommunes næringsfond prioriteres nyetableringer av bedrifter
i Storfjord, og det kan gis støtte på inntil 25% av godkjente kostnader.
Et prinsipp i tildelinger fra Storfjord kommunes næringsfond er at midler ikke kan gå til innkjøp
av kjøretøy, da det anses som driftsmiddel i virksomheten. Bil kr 390 000 kan derfor ikke
medregnes i tilskudd. Løyvegaranti kr 80 000 er en personlig garanti som heller ikke medregnes
i investeringskostnader. Tildeling fra kommunens næringsfond til etablering av drosje Skibotn i
2010 fulgte samme prinsipp, med vedtak kr 10 000,-.
Godkjente etableringskostnader utgjør totalt kr 140 000. KOstnadsfordeling kr 95 000 til skilt,
terminal mv, kr 20 000 kommunikasjonsutstyr og kr 25 000 eget arbeid. Det anbefales å tildele
inntil 25% av godkjente kostnader, kr 35 000,-.
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det gis innstilling om inntil kr 35 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til ITS Indre
Troms Service AS. Tilsagnet gis som etablererstøtte.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen.
Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
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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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/20 -17

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

24.02.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Søknad/tjenesteavtale Visit Lyngenfjord 2017
Henvisning:
Strategisk nærings og utviklingsplan
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg:
1 Soknad-2016-0040
2 Tjenesteavtale2017-Storfjord

Saksopplysninger
Eierkommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord har bedt selskapet om å finne alternative
driftsformer for å betydelig redusere kommunenes årlige bidrag. Fordi selskapet er i prosess
med omstrukturering for å oppfylle dette kravet, søkes det også for 2017 kun om tilskudd for
inneværende år:
Visit Lyngenfjord søker om kr 200 000 fra Storfjord kommunes næringsfond for ivaretakelse av
vertskaps og informasjonsoppgaver for Storfjord kommune i henhold til vedlagte tjenesteavtale.
Årlig støtte fra eierkommunene er med dette redusert med kr 100 000 i forhold til 2016.
Næringsaktørene i nabokommunene Nordreisa og Skjervøy har henvendt seg til Visit
Lyngenfjord med spørsmål om medlemskap. Det er særlig arbeidet med sertifisering som
Bærekraftig Reisemål, med omdømmeløftet en slik sertifisering gir, og Visit Lyngenfjord sitt
aktive arbeid med pakking og salg næringa i områdene rundt oss vil delta i. Visit Lyngenfjord
har fulgt opp med dialog med kommunene, og eierne i selskapet for avklaring om premisser for
utvidelse av virkeområdet. Visit Lyngenfjord må finne en balansert modell for større
finansiering fra næringa, og en utvidelse bidrar sterkt til det. Skal næringsaktører være med må
imidlertid også kommunene bidra i samarbeidet. Alle kommunene ønsker eget bidrag sterkt
redusert, og som selskapet arbeider for å oppnå. Et destinasjonsselskap er allikevel per
definisjon et felles redskap for kommuner og næringa i et område, for felles markedsføring,
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utviklingsoppgaver mv. Selskapet ivaretar også en rekke kommunale informasjons og
vertskapsoppgaver.
Visit Lyngenfjord foreslår fremover konkrete tjenesteavtaler med kommunene, som vedlagt
denne søknaden. Per mars 2017 er det inngått samarbeidsavtale med Nordreisa og Skjervøy
kommuner i tillegg til de tre eierkommunene, med samme beløp for tjenesteavtale 2017, kr
200 000.
Utvidelsen medfører ikke endringer i organisering og drift i Visit Lyngenfjord. Navn og
hovedkontor i Skibotn beholdes. Det har vært tett dialog med dagens eiere i forhold til valg av
«modell» for å invitere flere kommuner og aktører. Det ble avholdt ekstraordinær
generalforsamling i desember 2016.
Visit Lyngenfjord vil foreta en aksjeemisjon med målsetning om å få størst mulig eierandeler fra
næringa. Den langsiktige målsetningen er et selskap som i hovedsak eies og driftes fra næringa
og gjennom kommersielle inntekter på salg av reiselivsprodukter. Visit Lyngenfjord ønsker en
tett dialog med kommunene om fremtidig satsing på reiseliv, hvilke oppgaver Visit Lyngenfjord
skal ivareta på vegne av kommunene, og hvilket nivå kommunenes betaling for dette skal ligge
på.
Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune ser det som svært positivt at Visit Lyngenfjord
utvider sitt virkeområde. Troms fylkeskommune har bevilget midler til prosess for utvidelse, og
det ligger fremover større samarbeidsmuligheter med virkemiddelapparatet gjennom at selskapet
får større tyngde i forhold til næringsaktører og næringsinntekter.

Vurdering
Storfjord kommune har i tidligere vedtak om finansiering bedt selskapet finne alternative
driftsformer, slik at kommunens bidrag kan reduseres i betydelig grad. Vi vurderer det derfor
som positivt at Visit Lyngenfjord er på god vei til å lykkes i å finne et bredere
finansieringsgrunnlag.
Storfjord kommune anser Visit Lyngenfjord som et viktig redskap for merkevarebygging av
regionen, og som utviklingsaktør på vegne av næringa og kommuner. Et aktuelt og viktig
utviklingsarbeid i regi av Visit Lyngenfjord er sertifiseringen av regionen som Bærekraftig
Reisemål. Arbeidet planlegges sluttført i løpet av 2017, vil gi regionen som reisemål et
kvalitetsstempel og omdømmeløft utad, og innad bidra til systematikk for kvalitetssikring av
produktene.
I henhold til strategisk nærings og utviklingsplan er reiseliv ett av våre viktigste
satsingsområder. Vinterturismen til Tromsøregionen har økt eksplosivt men Storfjord er enda i
for stor grad en «råvareleverandør» for nordlysturister. Vi ser imidlertid nå ei positiv utvikling
og har det siste året fått etableringer som retter seg mot det nye markedet basert på
nordlysturisme og naturbasert opplevelsesturisme. For sommersesongen er sti- og terrengsykling
det raskest voksende segmentet, og her er Skibotn hele regionens spydspiss.
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I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond anses støtten å falle inn under punkt
III) Stedsutvikling – tiltak som øker antall bosettinger eller turister i Storfjord kommune.
Tiltaket anses også å falle inn under punkt II) Bedriftsveiledning – tiltak som utvikler
eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og skaper/legger til rette for flere arbeidsplasser.
Storfjord kommune anser Visit Lyngenfjord som et viktig redskap i arbeidet for videre utvikling
og merkevarebygging av reisemålet og anbefaler å innstille positivt på søknaden.
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune v/formannskapet bidrar med driftsmidler for 2017 med inntil kr.
200.000,-. Det forutsettes at øvrige eierkommuner og samarbeidende kommuner bidrar med
samme beløp.
2. Midlene bevilges fra kommunens næringsfond.
3. Vedlagte tjenesteavtale godkjennes for 2017.
4. Storfjord kommune ber selskapet beholde fokus på å komme frem til alternative driftsformer,
slik at behovet for kommunal driftsstøtte for fremtidige tjenesteavtaler ytterligere reduseres.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Utvikling reisemål Storfjord
Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Visit Lyngenfjord AS

Georg Sichelschmidt

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Nordkalottsenteret

9143

SKIBOTN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

45465898

-

-

E-post:

Bankkonto:

georg@visit-lyngenfjord.com

47401426252

Organisasjonsnummer:

911611538

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Reisemålselskap - Destinasjonsselskap
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Utvikling, markedsføring og salg av reiselivebaserte tjenester i Storfjord
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Totalt: 895 625 aksjer
Storfjord Kommune: 250 000 aksjer
Kåfjord kommune: 250 000 aksjer
Lyngen kommune: 300 000 aksjer
Resterende antall aksjer er hold av 13 næringsaktører

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Sum kostnad

200 000
200 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

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

200 000
0
0
0
0
200 000

-1-
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Tilskudd fra andre

Kåfjord kommune, Lyngen kommune, Nordreisa kommune og antakelighvis Skjervøy
kommune
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Ja

Fra Storfjord kommune til Visit Lyngenfjord
Begrunnelse avslag
Andre opplysninger

Det ble søkt om middler i henhold tiltjenesteavtalen.
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn
Tjenesteavtale2017-Storfjord.docx

Filstørrelse Dato
137 089 19.12.2016

-2-
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AVTALE OM KJØP AV TJENESTER
MELLOM VISIT LYNGENFJORD AS OG _______________________ KOMMUNE
1. Bakgrunnen for avtalen
Visit Lyngenfjord AS (VL) er et interkommunalt reisemålselskap eid av Kåfjord, Lyngen og Storfjord
kommuner med 85% eierandel, og 15% fordelt på næringsaktører i området. I tillegg har VL ca 39
reiselivsaktører som medlemmer i selskapet. VL skal arbeide for å styrke regionens og bedriftenes
konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene ferie/fritid. VL skal gjennom målrettet
markedsføring, salg og produktpakking bidra til flere tilreisende til regionen og økt omsetning for våre
medlemmer og eiere. I forhold til kommunene utfører VL kommunale informasjons- og
vertskapsoppgaver, områdemarkedsføring og tilretteleggende tiltak for næringsutvikling innenfor
reiselivsnæringene.
Samarbeidet reguleres gjennom samarbeidsavtaler. Denne avtalen er satt opp for å regulere innholdet i
samarbeidet mellom VL og avtalekommune.
Det understrekes at reiselivsbedriftenes medlemskap, samt tjenesteavtaler som regulerer VL sine
leveranser for medlemsbedriftene reguleres i egne avtaler.
2. Tjenester Visit Lyngenfjord AS utfører på vegne av kommunene
2.1. Informasjons- og vertskapsoppgaver samt områdemarkedsføring
a.
Presentasjon av kommunene/regionen på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord
b.
Svare eposter og henvendelser på telefon  nettbasert turistinformasjon
c.
Lage brosjyrer om regionen i samarbeid med kommunene og reiselivsaktørene
d.
Informere kommunene om reiselivsrelaterte nyheter gjennom sosiale medier, gjennom
pressemeldinger og nyhetsbrev
e.
Presentere regionen på Norwegian Travel Workshop – Norges største møteplass mellom
norske tilbydere og utenlandske turoperatører.
f.
Ivareta pressebesøk til regionen og å være kontaktledd til Visit Norway og Nord Norsk
Reiseliv.
g.
Informere om regionen gjennom sosiale medier og pressemeldinger lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt
h.
Informere turoperatører i hele verden om reiselivsrelaterte nyheter fra vår region
2.2. Utvikling av reiselivsnæring og reiselivsprodukter
a. Være samarbeids- og kompetansepartner for kommunene i forhold til tilrettelegging for og
utvikling av reiselivsnæringene.
b. Gjennomføre reiselivsrelaterte prosjekter på vegne av kommunene – der kommunene ønsker
det, og hvor det da utarbeides egne avtaler for hvert prosjekt.
c. Foreslå prosjekter og tiltak for hvordan regionen kan utvikles til et bedre reisemål.
2.3 Øvrige vilkår
a. Turistinformasjon: Drift av bemannet turistinformasjonskontor inngår ikke i avtalen. VL kan være
faglig partner for opprettelse av turistinformasjon, men drifts og opplæringskostnader må dekkes
av hver enkelt kommune.
b. Kommunen bør utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for reiselivet og blir VL sin kontakt til
kommunen.
c. Kommunen bør etablere en link fra kommunens hjemmeside til www.visit-lyngenfjord.com og
videresende alle turistinformasjonshenvendelser til VL.
d. VL er en kompetansepartner for reiselivet i regionen og bør brukes som en naturlig
samarbeidspartner i forbindelsen med alle reiselivsrelaterte saker.

VISIT LYNGENFJORD AS
Visiting address:
Nordkalottsenteret
NO - 9143 Skibotn

Postal address:
Postboks 74
9148 Olderdalen
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Tlf. +47 77 21 08 50
Email: post@visit-lyngenfjord.com
Org.nr. 911 611 538 MVA

e.

Til informasjon: Tjenester overfor medlemsbedrifter som reguleres i egne avtaler
a. Gjøre produkter og tjenester fra våre medlemsbedrifter synlig på vår hjemmeside, og sørge
for at databanken er oppdatert
b. Tilby online bookingsystem på hjemmesiden og sørge for en kontinuerlig utvikling av
produkter som er bookbare online.
c. Fungere som incoming-agent for alle medlemsbedrifter som ønsker bistand i eget
salgsarbeid.
d. Arbeide sammen med medlemsbedriftene for å utvikle markedstilpassede produktpakker for
salg via turoperatører, og overfor individuelle besøkende via vår online bookingtjeneste.
e. Arbeide aktivt med salg av enkeltprodukter og pakker gjennom alle tilgjengelige kanaler, og i
samarbeid med medlemsbedriftene
f. Være koordinator mellom Nord-Norsk Reiseliv/Visit Norway og næringsaktørene i regionen
for deltakelse på ulike markedskampanjer. VL informerer medlemsbedrifter om de ulike
markedstiltakene og tar initiativ til regionalt spleiselag for deltakelse i aktuelle tiltak.
g. Tilby kurs, utdanning og kompetanseheving for medlemsbedriftene
h. Tilby felles møteplasser for reiselivsaktørene for felles utvikling av næringene og regionen
som reisemål.

4. Tidsramme og oppsigelsestid
Total kostnad for denne avtale er satt fast for: 200 000,- kr per år
Beløpet overføres som driftstilskudd fra kommunen og er dermed fritatt mva. Avtalt beløp gjelder pr
kalenderår og bør overføres til selskapets konto (474014 26252) per 01.01 i kalenderåret.
Denne avtalen et utstedt i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.
Kontaktinformasjon
Kommune: ____________________________________________________
Fakturaadresse: ____________________________________________________
Kontaktperson: ____________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________
E-post: ____________________________________________________
Web: ____________________________________________________
Sted / dato: _________________ Sted / dato: ___________________
___________________________ ___________________________

VISIT LYNGENFJORD AS
Visiting address:
Nordkalottsenteret
NO - 9143 Skibotn

Postal address:
Postboks 74
9148 Olderdalen
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Tlf. +47 77 21 08 50
Email: post@visit-lyngenfjord.com
Org.nr. 911 611 538 MVA

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/29 -4

Arkiv:

611

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

02.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Søknad om tildeling av industriareal - Geotex Engineering AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1

Søknad 24.01.2017.pdf

2
3

Kartvedlegg til søknad 24.01.2017.pdf
Alternativer på utforming av tomt

Saksopplysninger
Geotex Engineering AS har i brev datert 24.01.2017 (vedlagt) søkt om å kjøpe industriareal på
kommunens industriområde på Hatteng.
I søknaden framkommer det at bedriften ønsker å flytte sin produksjon ut av dagens lokaler ved
Skaidi bru til tenkt nye lokaler på industriområdet. Dagens lokaler er små, og har ikke
tilstrekkelig med utearealer til lagring.
Geotex viser til at de de siste år har drevet en internasjonaliseringsprosess, og den store
produksjonen av damluker dette har medført. Bedriften produserer damluker, og driver med
nyvinning innenfor dette. De har patent på en populær damluke, og har søknader på patent for
andre løsninger.
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Utdrag fra søknad:

I henhold til søknad med tilhørende skisse ønsker Geotex et areal på inntil 15 mål, tilstøtende
arealet til A.Pedersens AS.
Området ligger i reguleringsplan for Hatteng Nedre (Hatteng Industriområde), og kan dermed
fradeles i henhold til reguleringsplan. Det er ikke regulert infrastruktur i området, slik at
arronderingen av tomta står fritt.
Kommunen har vann lagt til tomta A.Pedersen AS. Det er ikke anlagt kommunalt avløp i
området.
Vurdering
Vann og Avløp
Kommunen har vann lagt til A.Pedersen & Sønn AS. Denne ledningen kan forlenges til å
forsyne tenkte tomt. Det er ikke kommunalt avløp på industriarealet per dags dato, Geotex må
dermed anlegge privat avløpsanlegg dersom utslipp er ønsket. Kommunen må legge
vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med dette burde dekkes av
tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 110 = kr 165 000,00
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik
situasjonen er i dag. Vi er kjent med at dersom man «tapper» vann på et av de lavereliggende
områdene (Oldersletta – Hateng industriområde) blir Brenna boligfelt tørrlagt. Kommunen har
på bakgrunn av dette ikke tillatt A.Pedersen & Sønn AS å ha tappepunkt for fylling på maskiner
på deres arealer.
Geotex AS har i møte med kommunen opplyst om at de ikke vil trenge vann av betydelig
mengde i deres produksjon. Det vil være snakk om vann til «husholdning» og eventuell vask av
utstyr. Det ansees at en slik tilknytning kan godkjennes uten at konsekvensene for resterende
abonnenter skal bli merkbare.
Plan- og driftsstyret har bestilt reguleringsplan for utvidelse av Oldersletta boligfelt, varsel om
oppstart vil publiseres snarlig. I forbindelse med denne utvidelsen vil det være nødvendig med
anleggelse av ny vanntilførsel og avløpsanlegg på Hatteng. Det vil være praktisk å la avløpsrør
(og vann) gå fra tenkte boligfelt gjennom industriområdet for å oppnå tilstrekkelig fall for
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avløpsrør, for så å pumpes til slamavskilleren ved kirka. I denne forbindelse vil man kunne
kreve nærliggende tomter tilknyttet det kommunale anlegget.
Veg
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet
frem til tenkte tomt. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved andre
bevilgninger.
Estimerte kostnader ved utbygging, erfaringstall fra Åsen omsorgssenter: 5000 kr/m
Gir 5000 kr/m x 110 = 550 000,00. Dette er uten moms, og laveste meterpris i Åsen-prosjektet.
Utforming av tomt
I søknaden har Geotex fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. I møte med
kommunen har man også utformet et par alternativ til utforming. Disse fremkommer i vedlegg
3.
Utforming av tomta må ta hensyn til tenkt avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger
på industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig
med tanke på etablering av andre bedrifter.
Vi benevner skissen i søknaden som alternativ 1, og utformingene i vedlegg 3 som alternativ 2
og 3.
I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene nevnt over, og samtidig gjøre tomta i
henhold til ønskene i søknaden. Utforming nr. 3 er gjort etter ønske fra Geotex da området
lengst vest er det flateste området, og dermed lettest klargjort for bygging. Både alternativ 2 og
3 medfører at arealet mellom adkomstvegen og sone mot elva på det smaleste vil være ca 50m.
Tomtepris:
Siste industriareal som er solgt/utleid av Storfjord kommunes arealer er området I3
(industriareal langs Industrivegen i Skibotn). Der ble salgsprisen satt til 60 kr/m2. Det er inngått
leieavtale på tomta for 10 år, der leieprisen er 6% av kjøpesum.
Med prisen 60 kr/m2 vil prisen for tenkte tomt bli: 15 000m2 x 60 kr/m2 = kr 900 000,00
I 2012 ble det gjort vedtak om å selge areal innenfor samme reguleringsplan til A. Pedersen &
Sønn AS. Viser til sak i Storfjord formannskap 28.11.2012 Prisene ble da satt til 15,50 kr/m2, i
tillegg til kr 40 000,00 per tomt.
Ved å indeksregulere disse summene fra november 2012 til januar 2017 gir SSB en økning på
10,5%. Nye priser vil dermed være: 17,13 kr/m2 og en fast sum på 44’194,29 kr.
Regnestykke med utgangspunkt i 15 mål vil da bli:
17,13 kr/m2 x 15000m2 = 256 950,00
256 950,00 + 44 194,29 = 301 144,29 kr
Endelig antall kvadratmeter må beregnes etter oppmåling.
Geotex Engineering AS har i møte med kommunen opplyst om at området framstår som mer
kupert og vanskeligere å planere/bebygge enn tilstøtende arealer, og ønsker dermed at dette tas
med i prisvurdering. Administrasjonen kan ikke se grunnlag for at arealene innad i
reguleringsplanen skal prises forskjellig, og innstiller dermed på å ta utgangspunkt i prisene
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tidligere brukt i feltet. Det vises til at kommunen selger boligtomter med likt prisgrunnlag
uansett byggeforhold innad i reguleringsfeltene.
I telefonsamtale 07.03.17 har saksbehandler fått oppgitt følgende priser som kan brukes som
sammenligning:
Balsfjord kommune: Ingen fastsatt pris, men tar verditakst per eiendom. Siste to næringsarealer
(i Nordkjosbotn Sentrum): 102 kr/m2 og 77 kr/m2. Dette kan være vanskelig å sammeligne med
da det ikke foreligger verditakst på Hatteng Industriområde.
Kåfjord kommune: Vedtak fra 2010 – eksisterende næringsarealer 40 kr/m2. Nye kommunale
næringsarealer selges for 50% av kostnader med kjøp og opparbeidelse, minimum 40kr/m2
maksimum 100 kr/m2. Kommunen har kjøpt råtomter for 16 kr/m2. Med å bruke Kåfjord
minstepris vil 15 mål selges for minimum kr 600 000,00.
Anslagsvis kostnad for kommunen med å opparbeide veg og vann fram til tomtegrense:
kr 715 000,00. Denne summen må tenktes fordelt på de tomtene som vil kunne benytte
infrakstrukturen. Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling,
vil det være vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i
feltet. Et lavt anslag vil være 450m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på
infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00
Fordeles dette på gjenstående ledige arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2
I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av
Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning innad i industriområdet.
Administrasjonen vil foreslå en pris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med utbygging,
men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for etablering
av nytt VA-anlegg i området.
Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen.
Rådmannens innstilling
Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Geotex Engineering AS datert 24.01.2017
innvilges med følgende underpunkter:
1. Endelig utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato.
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i
industriområdet.
4. Pris: 40 kr/m2
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Trafo
Jordkabel høyspent
Slutt på dagens veg

Alt. 3 Alt 2

Skisse boligfelt
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1577 -8

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

06.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Welcome Inn Hotel Lyngskroa - brudd på alkoholloven etter
befaringsrapport 29.10.16 - tildeling av prikk etter alkoholforskriftens kap.
10. Brudd på vilkår gitt i forbindelse med fornyet skjenkebevilling 2016-2020
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven/alkoholforskriftens kap. 10
Vedlegg
1 Ang. tildeling av prikker
2 Utdrag fra alkoholforskriften - kap. 10
Saksopplysninger
1. Storfjord kommune har mottatt befaringsrapport fra Alkontroll i forbindelse med
skjenkekontroll den 29.10.16. Det ble avdekket mangel av skjenkekart over
alkoholsvake/frie drikker.
2. I forbindelse med fornyelse av alle skjenkebevillingene i kommunen, vedtok
formannskapet den 08.06.16 følgende vilkår tilknyttet bevillingen:
For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen,
plikter skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid
for enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
Ad. pkt 1 - bevillingsmyndighetens (kommunens) plikt ved overtredelse av alkoholloven
m/forskrifter skal resultere i prikktildeling etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 10 (se
vedlegg § 10-3). For denne overtredelsen skal bevillingsmyndigheten gi èn prikk.
Ad. pkt 2 – av erfaring viser det seg at 70-90% av befaringene gjort de siste år, ble lite effektiv
fordi skjenkestedet svært ofte var stengt. Kommunen plikter å drive kontrollvirksomhet, og
denne kjøpes av eksternt selskap. Kommunen har frem til 01.01.17 betalt mellom kr. 40.50.000,- pr. år for tjenesten. Som følge av denne erkjennelsen, valgte formannskapet å sette
vilkår om at skjenkestedene skulle varsle kommunen om arrangement/åpningstid, slik at
kontrollørene kunne drive effektiv kontroll. Rådmannen sendte ut særskilt brev til samtlige
skjenkesteder om dette vilkåret, og ba om snarlig informasjon om faktisk åpningstid. Hotel
Lyngskroa har så langt unnlatt å gi slik informasjon. For denne overtredelsen – brudd på vilkår i
bevillingsvedtaket – fører det til tildeling av èn prikk.
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Skjenkestedet ble gitt forhåndsvarsel om at kommunen ville følge opp befaringsrapporten, og
eventuelt tildele prikker etter alkoholforskriften. Frist for skjenkestedets uttalelse ble satt til
23.12.16. Skjenkestedet har gitt uttalelse innen fristen. Uttalelsen følger saken som vedlegg.
Vurdering
Oversikt over alkoholsvake/frie drikker skal være tilgjengelig. Skjenkestedet skal sørge for at
denne oversikten er på plass når/eller før skjenkingen tar til. Årsak og begrunnelse fra Hotel
Lyngskroa er derfor ikke tilstrekkelig grunn for å unngå prikktildeling.
Når det gjelder krav om nødvendig informasjon om faktisk åpningstid, vil det muligens være
behov for å presisere dette nærmere for å begrunne hensikten med vilkåret. Skjenkestedet
bestemmer selv den faktiske åpningstiden, men i sin søknad om fornyet bevilling ble det søkt
om generell skjenketid frem til kl. 02.30 ALLE ukedagene. Over tid viser det seg at utelivet i
Storfjord har endret seg veldig, og at skjenkestedene (pub, nattklubb) av den grunn har sjeldnere
åpent, faktisk begrenset bare til noen helger i måneden, eller kanskje så sjeldent som bare èn
gang. Av den grunn er det umulig for skjenkekontrollørene på «treffe» rett kveld, med mindre
man ikke forventer at selskapet skal drive oppsøkende informasjon om faste eller tilfeldige
arrangement. Dette har formannskapet ikke valgt å gjøre, men heller pålagt skjenkestedet selv å
aktivt informere kommunen om faktiske åpningstider, jfr. utdrag av vilkåret ovenfor.
Rådmannen vil som følge av mulige uklarheter rundt hensikten med vilkåret, denne gang
anbefale at det foretas en presisering der kommunen forventer aktiv informasjon om faktisk
åpningstid, og at vilkåret står fast. Skjenkestedet vil da i større grad måtte påregne
sannsynligheten for skjenkekontroll. Alkoholloven m/forskrifter åpner ikke for bruk av advarsel
ved brudd på loven. Derfor opererer man heller med plikt til å tildele bestemte antall prikker på
bakgrunn av de ulike forseelsene – jfr. § 10-3 (fra åtte prikker ned til èn prikk pr. forseelse).
Rådmannens innstilling
1. Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Welcome INN Hotel
Lyngskroa den 29.10.16. Det ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i
alkoholloven m/forskrifter – mangel på skjenkekart som viser oversikt over
alkoholsvake/frie drikker - som skal resultere i prikktildeling etter forskriftens kap. 10 § 10-3. Skjenkestedets uttalelse er vurdert og formannskapet finner årsaken til
overtredelsen å ikke være tilstrekkelig for å unngå tildeling prikk etter forskriftens
bestemmelser. Hotel Lyngskroa tildeles derfor èn – 1 – prikk for denne overtredelsen.
Denne tildelingen gjelder og løper fra overtredelsens dato 29.10.16.
2. Formannskapet viser til vilkår i bevillingsvedtaket for 2016-2020 om at skjenkestedet
skal varsle kommunen om faktiske åpningstider med tanke på effektiv skjenkekontroll.
Dette vilkåret står fast. Formannskapet presiserer derfor igjen at skjenkestedet plikter å
selv informere kommunen om arrangement/faktisk åpningstid der det foregår skjenking.
For å unngå tvil om forståelsen av vilkåret i fremtiden, velger formannskapet denne gang
å presisere dette på nytt. Formannskapet tildeler denne gang ikke prikk for
overtredelsen. Ved gjentagen mangel av nødvendig informasjon om faktiske
åpningstider og som da er i strid med vilkåret, vil tildeling av prikk bli vurdert på nytt.
3. Formannskapet vil heretter ha større fokus på befaringsrapportene, og ellers holde seg
orientert om hvordan alkoholloven m/forskrifter, og kommunale salgs- og
skjenkebestemmelser overholdes.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/323 -8

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

06.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Hatteng Grillbar - brudd på alkoholloven etter befaringsrapport 29.10.16 tildeling av prikk etter alkoholforskriftens kap. 10. Brudd på vilkår gitt i
forbindelse med fornyet skjenkebevilling 2016-2020
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven/alkoholforskriftens kap. 10

Saksopplysninger
1. Storfjord kommune har mottatt befaringsrapport fra Alkontroll i forbindelse med
skjenkekontroll den 29.10.16. Det ble avdekket mangel av skjenkekart over
alkoholsvake/frie drikker.
2. I forbindelse med fornyelse av alle skjenkebevillingene i kommunen, vedtok
formannskapet den 08.06.16 følgende vilkår tilknyttet bevillingen:
For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen,
plikter skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid
for enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
Ad. pkt 1 - bevillingsmyndighetens (kommunens) plikt ved overtredelse av alkoholloven
m/forskrifter skal resultere i prikktildeling etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 10 (se
vedlegg § 10-3). For denne overtredelsen skal bevillingsmyndigheten gi èn prikk.
Ad. pkt 2 – av erfaring viser det seg at 70-90% av befaringene gjort de siste år, ble lite effektiv
fordi skjenkestedet svært ofte var stengt. Kommunen plikter å drive kontrollvirksomhet, og
denne kjøpes av eksternt selskap. Kommunen har frem til 01.01.17 betalt mellom kr. 40.50.000,- pr. år for tjenesten. Som følge av denne erkjennelsen, valgte formannskapet å sette
vilkår om at skjenkestedene skulle varsle kommunen om arrangement/åpningstid, slik at
kontrollørene kunne drive effektiv kontroll. Rådmannen sendte ut særskilt brev til samtlige
skjenkesteder om dette vilkåret, og ba om snarlig informasjon om faktisk åpningstid. Hatteng
Grill har så langt unnlatt å gi slik informasjon. For denne overtredelsen – brudd på vilkår i
bevillingsvedtaket – fører det til tildeling av èn prikk.
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Skjenkestedet ble gitt forhåndsvarsel om at kommunen ville følge opp befaringsrapporten, og
eventuelt tildele prikker etter alkoholforskriften. Frist for skjenkestedets uttalelse ble satt til
23.12.16. Skjenkestedet har ikke gitt uttalelse innen fristen.
Vurdering
Oversikt over alkoholsvake/frie drikker skal være tilgjengelig. Skjenkestedet skal sørge for at
denne oversikten er på plass når/eller før skjenkingen tar til.
Når det gjelder krav om nødvendig informasjon om faktisk åpningstid, vil det muligens være
behov for å presisere dette nærmere for å begrunne hensikten med vilkåret. Skjenkestedet
bestemmer selv den faktiske åpningstiden, men i sin søknad om fornyet bevilling ble det søkt
om generell skjenketid frem til kl. 02.30 ALLE ukedagene. Over tid viser det seg at utelivet i
Storfjord har endret seg veldig, og at skjenkestedene (f.eks. pub, nattklubb) av den grunn har
sjeldnere åpent, faktisk begrenset bare til noen helger i måneden, eller kanskje så sjeldent som
bare èn gang. Av den grunn er det umulig for skjenkekontrollørene på «treffe» rett kveld, med
mindre man ikke forventer at selskapet skal drive oppsøkende informasjon om faste eller
tilfeldige arrangement. Dette har formannskapet ikke valgt å gjøre, men heller pålagt
skjenkestedet selv å aktivt informere kommunen om faktiske åpningstider, jfr. utdrag av vilkåret
ovenfor. Rådmannen vil som følge av mulige uklarheter rundt hensikten med vilkåret, denne
gang anbefale at det foretas en presisering der kommunen forventer aktiv informasjon om
faktisk åpningstid, og at vilkåret står fast. Skjenkestedet vil da i større grad måtte påregne
sannsynligheten for skjenkekontroll. Alkoholloven m/forskrifter åpner ikke for bruk av advarsel
ved brudd på loven. Derfor opererer man heller med plikt til å tildele bestemte antall prikker på
bakgrunn av de ulike forseelsene – jfr. § 10-3 (fra åtte prikker ned til èn prikk pr. forseelse).
Rådmannens innstilling
1. Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Hatteng Grill den 29.10.16.
Det ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter – mangel
på skjenkekart som viser oversikt over alkoholsvake/frie drikker - som skal resultere i
prikktildeling etter forskriftens kap. 10 - § 10-3. Hatteng Grill tildeles derfor èn – 1 –
prikk for denne overtredelsen. Denne tildelingen gjelder og løper fra overtredelsens dato
29.10.16.
2. Formannskapet viser til vilkår i bevillingsvedtaket for 2016-2020 om at skjenkestedet
skal varsle kommunen om faktiske åpningstider med tanke på effektiv skjenkekontroll.
Dette vilkåret står fast. Formannskapet presiserer derfor igjen at skjenkestedet plikter å
selv informere kommunen om arrangement/faktisk åpningstid der det foregår skjenking.
For å unngå tvil om forståelsen av vilkåret i fremtiden, velger formannskapet denne gang
å presisere dette på nytt. Formannskapet tildeler denne gang ikke prikk for
overtredelsen. Ved gjentagen mangel av nødvendig informasjon om faktiske
åpningstider og som da er i strid med vilkåret, vil tildeling av prikk bli vurdert på nytt.
3. Formannskapet vil heretter ha større fokus på befaringsrapportene, og ellers holde seg
orientert om hvordan alkoholloven m/forskrifter, og kommunale salgs- og
skjenkebestemmelser overholdes.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/121 -10

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

06.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

Broen Pub - brudd på vilkår gitt i forbindelse med fornyet skjenkebevilling
2016-2020
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven/alkoholforskriftens kap. 10
Vedlegg: Brev av 22.12.2016

Saksopplysninger
1. I forbindelse med fornyelse av alle skjenkebevillingene i kommunen, vedtok
formannskapet den 08.06.16 følgende vilkår tilknyttet bevillingen:
For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen,
plikter skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid
for enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
Ad. pkt 1 – av erfaring viser det seg at over halvparten av befaringene gjort de siste år, ble lite
effektiv fordi skjenkestedet svært ofte var stengt. Kommunen plikter å drive
kontrollvirksomhet, og denne kjøpes av eksternt selskap. Kommunen har frem til 01.01.17
betalt mellom kr. 40.-50.000,- pr. år for tjenesten. Som følge av denne erkjennelsen, valgte
formannskapet å sette vilkår om at skjenkestedene skulle varsle kommunen om
arrangement/åpningstid, slik at kontrollørene kunne drive effektiv kontroll. Rådmannen sendte
ut særskilt brev til samtlige skjenkesteder om dette vilkåret, og ba om snarlig informasjon om
faktisk åpningstid. Broen Pub har respondert delvis, men ikke gitt tilfredsstillende informasjon
om faktiske åpningstider. For denne overtredelsen – brudd på vilkår i bevillingsvedtaket – fører
det til tildeling av èn prikk.
Skjenkestedet ble gitt forhåndsvarsel om at kommunen ville følge opp dette, og eventuelt tildele
prikker etter alkoholforskriften. Frist for skjenkestedets uttalelse ble satt til 23.12.16.
Skjenkestedet har gitt uttalelse innen fristen. Uttalelsen følger saken som vedlegg.
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Vurdering
Når det gjelder krav om nødvendig informasjon om faktisk åpningstid, vil det muligens være
behov for å presisere dette nærmere for å begrunne hensikten med vilkåret. Skjenkestedet
bestemmer selv den faktiske åpningstiden, men i sin søknad om fornyet bevilling ble det søkt
om generell skjenketid frem til kl. 02.30 ALLE ukedagene. Over tid viser det seg at utelivet i
Storfjord har endret seg veldig, og at skjenkestedene (f.eks. pub, nattklubb) av den grunn har
sjeldnere åpent, faktisk begrenset bare til noen helger i måneden, eller kanskje så sjeldent som
bare èn gang. Av den grunn er det umulig for skjenkekontrollørene på «treffe» rett kveld, med
mindre man ikke forventer at selskapet skal drive oppsøkende informasjon om faste eller
tilfeldige arrangement. Dette har formannskapet ikke valgt å gjøre, men heller pålagt
skjenkestedet selv å aktivt informere kommunen om faktiske åpningstider, jfr. utdrag av vilkåret
ovenfor. Rådmannen vil som følge av mulige uklarheter rundt hensikten med vilkåret, denne
gang anbefale at det foretas en presisering der kommunen forventer aktiv informasjon om
faktisk åpningstid, og at vilkåret står fast. Skjenkestedet vil da i større grad måtte påregne
sannsynligheten for skjenkekontroll. Alkoholloven m/forskrifter åpner ikke for bruk av advarsel
ved brudd på loven. Derfor opererer man heller med plikt til å tildele bestemte antall prikker på
bakgrunn av de ulike forseelsene – jfr. § 10-3 (fra åtte prikker ned til èn prikk pr. forseelse).
Rådmannens innstilling
1. Formannskapet viser til vilkår i bevillingsvedtaket for 2016-2020 om at skjenkestedet
skal varsle kommunen om faktiske åpningstider med tanke på effektiv skjenkekontroll.
Dette vilkåret står fast. Formannskapet presiserer derfor igjen at skjenkestedet plikter å
selv informere kommunen om arrangement/faktisk åpningstid der det foregår skjenking.
For å unngå tvil om forståelsen av vilkåret i fremtiden, velger formannskapet denne gang
å presisere dette på nytt. Formannskapet tildeler denne gang ikke prikk for
overtredelsen. Ved gjentagen mangel av nødvendig informasjon om faktiske
åpningstider og som da er i strid med vilkåret, vil tildeling av prikk bli vurdert på nytt.
2. Formannskapet vil heretter ha større fokus på befaringsrapportene, og ellers holde seg
orientert om hvordan alkoholloven m/forskrifter, og kommunale salgs- og
skjenkebestemmelser overholdes.
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Fra: Trond-Roger Larsen (Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 22.12.2016 19:28:08
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: Fwd: SV: Deres brev av 7.12-16, ref 2016/121-7
Vedlegg:

Sendt fra min iPad
Videresendt melding:

Fra: Hilde Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>
Dato: 22. desember 2016 kl. 12.37.08 CET
Til: 'Annette Ørnebakk' <annett06@hotmail.com>, "Trond-Roger Larsen" <TrondRoger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Emne: SV: Deres brev av 7.12-16, ref 2016/121-7

Hei igjen
Når jeg nå leser e‐post ser at jeg det kanskje ble misforståelser i kommunikasjon som var muntlig
mellom meg og Annette, og skriftlig videre fra meg til Trond‐Roger:
Det jeg forstod ble avtalt var at Broen Pub ca hver 2.mnd offentliggjør åpningstider på sine facebook‐
sider. Hver gang Broen Pub offentliggjør på facebook vil Broen Pub sendes sende samme melding til
kommunen. Trond‐Roger bekreftet at dette var ok. Jeg kan ikke skjenkebestemmelsene, men regner
med det ligger føringer om at skjenkested skal gi formell beskjed til kommunen om åpningstider.
Jeg mente, og forstod det var avklart at Broen Pub skulle sende melding til kommunen hver gang nye
åpningstider/2mnd periode/ offentliggjøres. Beklager at det er oppstått misforståelse vedr dette,
men håper det lar seg løse.
Vennlig hilsen
Hilde
Fra: Annette Ørnebakk [mailto:annett06@hotmail.com]
Sendt: 22. desember 2016 12:18
Til: Trond‐Roger Larsen <Trond‐Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Kopi: Hilde Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>
Emne: Deres brev av 7.12‐16, ref 2016/121‐7

Etter å ha mottat ditt brev 11/7, har jeg forsøkt å kontakte deg flere ganger pr tlf, ‐uten hell.
I høst tok jeg derfor opp problemstillingen med rådgiverHilde Johnsen, og den 24/11 fikk jeg
bekreftet at alt var i orden. Da trodde jeg at saken var ute av verden.
Det er derfor med stor undring at jeg leser ditt brev av 7/12 som sier det helt motsatte.
Jeg mener det ikke er riktig at jeg skal tildeles prikker, fordi jeg mener at forholdene er avklart
og at dette er avklart i samtale med Hilde Johnsen 24/11.
Broen Pub har ikke faste åpningstider . Det kan variere, men "normalt" holder vi åpent
annenhver Fredag og Lørdag. Endringer fra dette forekommer ganske ofte, da vi tilpasser oss
andre arrangement (f.eks i nabobygder, festivaler, markedet, dansegalla, idrettsarr.)
Vi bruker derfor Facebook for å annonsere. Vår FB‐side er åpen for alle , også
skjenkekontrollører.
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Det er ikke vanskelig å sende særskilt info til Storfjord Kommune dersom dette er ønskelig, men
det virker å være unødvendig tungvindt i vår digitale verden.
MVH Annette Ørnebakk
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/162 -2

Arkiv:

C22

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

07.03.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
15.03.2017

ARN Arctic Race of Norway
Henvisning til lovverk:
Strategisk nærings og utviklingsplan
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond

Saksopplysninger
Etappe 3 av årets ARN starter på Lyngseidet lørdag 12.august kl 12 og sykler gjennom
Storfjord, Balsfjord/Malangen før avslutning i Finnvikdalen på Kvaløya.

67

Status
 Ordfører Knut Jentoft, Geir Varvik og næringsrådgiver Hilde Johnsen deltok på
informasjonsmøte ARN arrangerte 20.februar for deltakerkommuner. Fremlagt oversikt
over presentasjoner fra kommunen, informasjon til media mv som må følges opp av
kommunen i månedene frem til rittet.
 Ordføreren inviterte til folkemøte på Hatteng 02.mars for å diskutere innsats i Storfjord.
ARN sykler gjennom deler av kommunen og hovedanliggende blir hva folk vil skape
langs ruta. Storfjord frivilligsentral ønsker å bidra i organiseringen og å involvere hele
frivilligfeltet. Innspill på møtet i kommunen var også å ta utgangspunkt i lag og
foreninger. Lyngskroa har leid telt og band, overføring løpet på storskjerm, men er
avhengig av større samarbeid for gjennomføring.
 I følge kulturkonsulent Maria Figenschau har Storfjord kommune flagg/bannere/
materiell:
Et flagg med kommunevåpen i omtrent 70 x 100.
En roll-up med bilde av Otertinden og litt til.
Det er nødvendig å avsette ressurs administrasjonen/ organisering av arbeidet, avklare
kommunens bidrag til aktiviteter og hvordan Storfjord kommune for øvrig ønsker å utnytte
ARN 2017.

Estimert arbeid/kostnader ARN Storfjord
Koordinator overfor ARN/Innovasjon Norge i forkant:
Lage Storfjord del av mediehåndbok: kort engelsk beskrivelse av området, forslag «hot spots»
for TV, fotos, kartkoordinater mv. (Mars)
Melde inn «animations» dvs innfall langs ruta det kan avtales tv innspilling på.
Koordinere pressetur og øvrig oppfølging media/markedsføring med Visit Lyngenfjord.
Øvrig koordinering/organisering i kommunen
Frivilligsentralen og frivillige:
Frivilligsentral koordinerer deltakelsen langs ruta. Møter, oppfølging.
Invitasjon gjester utenfra? Hvem bruker sine nettverk?
Lyngskroa, Robertsen, har leid inn telt, band til kveld mv; samarbeid.
Praktisk koordinering til selve dagen, transport mv
25 000
Materiell:
Behov for innkjøp av bannere, annet?
15 000
Tiltaksmidler:
Kan Storfjord kommune gi eks inntil kr 10 000 til spesielle «stunt» hvis
det inngås avtale om TV opptak?
15 000
Uforutsett
15 000
Totalt kr 70 000
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Vurdering
Saken drøftes politisk for å sette rammer og vilkår for Storfjord kommunes innsats i forbindelse
med ARN 2017.
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling
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