
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 26.10.2016 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 

beskjed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burfjord 13.10.16 

 

 

Eirik L. Mevik 

ordfører 

 

 



 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 17/16 Søknad om investeringsmidler til 

røkelaksproduksjon - Kvænangen produkter AS 

 2016/176 

PS 18/16 Søknad om tilleggsbevilgning føringstilskudd 

2015 

 2015/458 

PS 19/16 Søknad om utviklingsmidler til forprosjekt for 

utvidelse av forretningsbygg- Nord Troms 

Maskin og Anlegg AS 

 2016/399 

PS 20/16 Medlemskap i Nettverket for fjord- og 

kystkommuner 

 2016/402 

 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/176 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 11.10.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Søknad om investeringsmidler til røykelaksproduksjon - Kvænangen 

produkter AS 

Henvisning til lovverk: 

1.  VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  

(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Kvænangen Kommune innvilger investeringstilskudd inntil 16 %, oppad begrenset til kroner 

80 000,- til Kvænangen Produkter AS. Midlene skal brukes til investeringer i forbindelse med 

oppstart av røykelaksproduksjon. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og godkjenning fra 

offentlige myndigheter foreligger. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 hvert år til 

Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt. 

Kvænangen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet endres 

vesentlig innen 5 år.  

 

Tilsagnet utbetales etter vedtatte retningslinjer og tilsagnsbrev når investeringene er 

gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og 

resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 

 

Saksopplysninger  

Kvænangen produkter AS (KP) org nr. 985 687 749 søker om investeringsmidler i forbindelse 

med oppstart av røykelaks produksjon.   

 

KP er et kommunal eid aksjeselskap og er en VTA bedrift for yrkeshemmede.  Produksjon og 

salg av varer og tjenester som ved-produksjon, vaktmestertjenester.  

 



KP har som vedtektsfestet formål å skape varig tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede 

ved å drive opplæring, produksjon, handel annen tjenesteytende virksomhet. Arbeidskraften skal 

rekrutteres blant yrkeshemmede arbeidssøkere som ikke kan sysselsettes ved ordinært arbeid, i 

attføringstiltak eller gjennom NAV øvrige tilbud. Det er et overordnet mål at selskapet drives i 

henhold til arbeidsmarkedsmyndighetenes retningslinjer for slike tiltak og i nært samarbeid med 

lokale og regionale arbeidskraftmyndigheter, grunnskoler, videregående skoler, helse og 

sosialetat, trygdekontor og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

 

KP søker om investeringsstøtte for å starte opp med røykelaksproduksjon. De skal innrede 

produksjonslokaler og kjøleanlegg i bedriften. De ønsker å øke selskapets inntjening, tilby 

varierte arbeidsplasser til sine tiltaksansatte, samt dekke et marked for lokalprodusert laks.  

 

 

Framdriftsplan 

I 2016 vil KP gjennomføre nødvendige investeringer i 2016, innrede produksjonslokaler og 

montere kjøleanlegg, utarbeide HCCAP, søke om godkjenning fra mattilsynet og gjennomføre 

en prøveproduksjon. På bakgrunn av evalueringer og forbedringer fra prøveproduksjonen, 

regner de med å starte opp i 2017 med full produksjon. Første driftsår kalkuleres med 

produksjon av 2728 laksesider på 40 uker. Deretter forutsettes det 10 % økning i produksjon og 

omsetning de to første årene og deretter 5 % økning.  

 

 

Kostnadsplan 

 

Tittel 2016 

01. Forarbeid og 

prosjektledelse og adm   20 000 

02. Innredning 
produksjons lokaler    120 000 

03. Materialer    250 000 

04. inventar    80 000 

05. Markedsføring og 
salg  20 000 

06. div kostnader  10 000  

Sum kostnad 500 000 

 

Kostnader er stipulerte kostnader. Det forutsettes at disse kostnadene er uten mva.  

 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2016 

01.Tilskudd fra 

næringsfondet   80 000 

02.Tilskudd fra 
sametinget 200 000 

03.Egenkapital   40 000 

04.Eget arbeid 120 000 

05.Egne materialer  60 000  

Sum finansiering 500 000 



 

KP får årlig driftstilskudd fra kommunen på kr. 460 000,-.   

 

Vurdering  
I styrets årsmelding kommer det frem at KP har13 godkjente VTA plasser og tre APS plasser, en 

ansatt på lønnstilskudd og en lærling som tar fagbrev i tømrerfaget. Totalt har KP hatt  

23 ansatte i 2015. Styret skriver i sin årsberetning at «etterspørselen etter våre tjenester er stor. 

Kvænangen er en liten næringsfattig utkantkommune med synkende folketall. Tjenestene vi 

leverer til våre innbyggere er unik og høyt verdsatt. Vi har også hatt en kunde og 

interessepartsundersøkelse med overveiende gode tilbakemeldinger.»  

 

I styrets årsmelding kommer det frem at KPs produktspekter og aktiviteter består av en 

uteseksjon, en vedlikeholdsavdeling, en håndverksavdeling, et snekkerverksted, en mekanisk 

avdeling, drift av båthavna, salg av tjenester for hjelpemiddelsentral, utleie av utstyr, samt drift 

av egen kantine/kjøkken for ansatte. Regnskapet for en omsetning på totalt i overkant 6,5 mill. 

kroner hvorav 50 % er salgsinntekter. Bedriftens overskudd i 2015 var på kr. 53 518,-. Styret 

vurdere at det grunnlag for videre drift.  

 

KP argumenterer i søknaden at de ønsker å utvide porteføljen for å øke bedriften 

inntjeningsmuligheter og skape varierte arbeidsplasser og opptreningsplasser for brukere, og 

spesielt de med lavere funksjonsnivå. De mener også at dette er et udekket marked i kommunen, 

og at det lokalt er stor etterspørsel etter produktet, og dette vil bidra til lokal verdiskapning.  

 

Administrasjonssjefen merker seg at det er satt forholdsvis høye mål og store ambisjoner i 

forhold til omsetning og salg. Det kalkuleres en omsetning på kr. 1 527 680,- i 2017, som er 

første ordinære driftsår. Driftsresultat er kalkulert til kr.  615 230,- .  Kalkulert omsetning utgjør 

da ca. 50 % av salgsinntektene bedriften hadde i 2015, vedlegg 2.  

 

KP skriver i søknaden at de ønsker å øke produktporteføljen for å tilby varierte arbeidsplasser til 

brukerne. Det kommer ikke frem i søknaden hvor store arbeidsressurser denne produksjonen vil 

kreve og hvilke arbeidsressurser (VTA eller APS – plasser) som skal brukes. Det beskrives 

heller ikke hvordan denne produksjonen vil påvirke de andre aktivitetene og oppgavene 

bedriften har, om den vil gå utover allerede etablerte oppgavene.  

 

I søknaden skriver KP at det er et udekket marked for røykelaks lokalt i kommunen. KP 

planlegger å produsere øke produksjon fra 4,8 til 5,3 tonn i året, fra første driftsår til fjerde 

driftsår. I denne søknaden er hverken markedet, konkurrenter, salgsaktiviteter eller 

markedsføring beskrevet, annet enn at produktene skal selges lokalt ved salg over disk og utsalg 

i butikk. Det kommer imidlertid frem at KP ønsker å søke midler til et bedriftsutviklingsprosjekt 

for å utvikle salgsleddet og søke samarbeidspartnere.   

 

KP er lokalisert i Kvænangen og har virksomhet i kommunen. Bedriften er et kommunalt eid 

selskap, og selskapet driver med virksomhet som ikke omfatter produksjon av ordinære 

kommunale tjenester. Søker oppfyller dermed kravene til søknad om midler i næringsfondet i 

henhold til vedtektenes pkt. 6 C. Prosjektskissen beskriver investeringene og 

produksjonsprosessen godt, men har en del usikkerhetsmomenter i forhold til kapasitet og 

konsekvenser for øvrig virksomhet i selskapet, samt marked, markedsføring og salg av de nye 

produktene. KP ønsker å ta dette opp i et bedriftsutviklingsprosjekt som en oppfølging av 

investeringene. Kostnadsestimatet for investeringene vurderes realistisk og 

administrasjonssjefen forutsetter at kostnadsestimatet er ekskl. mva. Merverdiavgift er ikke 

støtteberettiget. Finansieringsplan for forprosjektet er lagt opp med 56 % offentlig støtte fra 



Kvænangen næringsfond og Sametinget og at resten på 44 % finansieres med egne midler og 

egen innsats. Det gis vanligvis maks 50 % i offentlig støtte, samlet fra alle offentlige finansiører.  

 

I henhold til vedtekter for næringsfondet regler for bruk av fondet i pkt. 2. kan investeringer i 

forbindelse med produktutvikling støttes med midler fra næringsfondet. I følge vedtektenes pkt. 

5 F kan investeringsprosjekter med støttes med inntil 30 % av kostnadsoverslaget, med maks 

utbetaling på kr. 200 000,-.  Kvænangen kommune har støttet lignende investeringer med inntil 

20 % av kostnadsoverslaget og en øvre ramme på kr. 100 000,-. 

 

Administrasjonssjefen anbefaler at denne investeringen finansieres med 16 % med en øvre 

ramme på kr. 80 000,- som omsøkt. 
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Kvænangen Kommune

Næringsfond/ Utviklingsfond

Burfjord

Søknad  til Kvænangen Kommune om tilskudd  til  ny oppstart:

Vi er en vernet bedrift i Kvænangen, og vi må hele tiden se oss om etter inntjeningskilder og

aktivitet til våre deltakere.

Vi håper på å klare å sette igang lokal produksjon av røykelaks, og vi vet at produktet er

etterspurt fordi det var slik produksjon her for 2 år siden som nå er lagt ned.

Som dere ser av finansieringsplanen så søkervi om 80.000; hos dere, og vi håper at dere kan

se verdien i en slik produksjon for innbyggerne i Kvænangen og for oss som bedrift.

Vedlagt :

Prosjektsøknad

Finansieringsprosjekt

Ansvarska rt/ Fra md riftspla n

Driftsbudsjett

i f

. QÆSØlfl/t"

Prosjekt oordinator

      
Daglig leder



Prosiektbeskrivelse:

Prosiektnavn:

Produksjon av laks  —  R¢kt!

E

Kvænangen Produkter  as

Adresse:

Badderen

9162 Sørstraumen

E
77769999

Mail og kontaktperson:

kontakt@l<vp.as (Kvænangen Produkter as fellesmail)

tk~kvg@outi_g_qlg£grg3 (Kontakt person prosjekt)

mw-kvp@ outio§_1_g.g:_ng (Daglig leder)

Innledning:

Formål med prosjektet:

Hva er intensjonen med prosjektet:

Ønsker å gi tilbake et etterspurt og kjært tilbud til befolkningen i Kvænangen.

Laks fra lokalt oppdretts produsent Marine Harvest, som vi skal filetere, salte og røyke. Så

pakke å ferdigstille for salg.

Dessuten ønsker vi å tilby mat produsert lokalt - kortreist mat, og alt det medfører av

fordeler. Sparer miljøet, skaper lokal verdiskapning, bygger renommé etc.

Prosjektet/ tiltaket skal være en styrke for bedriften og skal gi bedriften flere arbeidsplasser

til tiltaks ansatte.

Vi skal utvikle et produkt som innbyggerne i Kvænangen og omegn etterspør, laks som vi skal

filetere, salt og røyke. Så pakke og ferdigstille for salg.

Samtidig ser vi muligheten for å utvideproduksjon til å kunne tilby flere alternativ av lokal

produsent mat som f.eks. da tørket rein/elgkjøtt, og div. fiskeprodukter osv. Da selvsagt i

samarbeid med andre lokale produsenter.



Bakgrunn for prosjektet:

Vi på Kvænangen Produkter as ønsker stadig å se nye veier, og har strategímøter på å finne

nye tiltaksarbeídsplasser til våre deltakere. Vi har stridd litt med å finne arbeid til alle og

trenger sårt en ny arene for arbeid. Vi tente på ideen om å starte røykelaks produksjon, hvor

man røykte laksen på skikkelig vis. Og da han som produserte dette før har hatt stor pågang

fra folk som savner dette produktet så tenkte vi å starte opp med dette. Vi har fått han til å

være konsulent og opplærer for oss i prosessen.

Vi har mangel på arbeidsplasser og opptreníngsplasser for våre brukere, spesielt for

deltakere med lavere funksjonsnivå. Og det må være en reel produksjon som gir avkastning,

da vi er forpliktet til å få inntekter for å få det til å gå rundt.

Mål og målgruppe:

Hovedmålet for prosjektet:

Hovedmålet for prosjektet er et ønske om å øke inntjeninga i bedriften, og å ha flere varierte

arbeidsplasser å tilby de tiltaksansatte.

Delmål:

Vårt delmål er å kunne tilfredsstille de kundene som forespør ekte røykelaks, skape verdier

lokalt.

Prosjektorganisering og forankring:

Prosjektsøknad og kontaktperson: Trine Kaasen

Prosjektplanlegger og ferdigstilling: Kurt Solheim og Matthias Welz

Opplæring og produksjon: Kurt Solheim og Matthias Welz

Se organiseringskart/ ansvarskart som er vedlagt.

Tiltak, Gjennomføring og framdriftsplan:

Beskrivelse av produksjon:

Vi må bygge opp egne produksjonslokaler og kjøleanlegg her på bedriften.

1) Vi kjøper inn laks fra Marine Harvest.

2) Vi sløye og filetere fisken- (avfallet får vi levert til MH)



3) Vi tar fisken inn her- og filetere og legger dem i salt.

4) Etter salting tar vi og napper bein før røyking.

5) Røykes i løpet av 4-5 timer en dag, samme dag tar vi og pakker og merker produktet.

6) Det har for snart 2 år siden vært en slik produksjon i Kvænangen foretatt av en privat

mann på Marine Harvest. Og da var den veldig omsettelig, og de vi har hatt kontakt

med ønsker en slik produksjon velkommen.

7) Det gjenstår å søke faste samarbeidspartnere og utvikle salgsleddet, men vi regner

med å få solgt det meste lokalt. Men alt skal være klart til en prosjektsøknadi

søknaden om bedriftsutviklings tilskudd.

Finansieringsplan: se vedlagt

Framdriftsplan: se vedlagt dokument.

Driftsbudsjett: Se vedlagt

Økonomi, budsjett og inntjeningsprognoser.

Framdriftsplan: se vedlagt dokument.

Budsjett: Se vedlagt

Salgsbudsjett og beregninger: se vedlagt

Risikofaktor og kontrolltiltak:

Prosjektet har lav risiko for å mislykkes, men vi ser faktorer med matkontroll og bakterier. Vi

har setta oss inn i mattilsynets regler for matproduksjon og skal også sende prøver for listelia

kontroll. Og skal bygge produksjonslokalet etter gjeldende regler for sluse, og rengjøring og

soner. Vi skal vaske ned etter hver produksjonstrinn og skal stime redskaper. Vi skal drive

kontroll etter HACCP og melde inn.

Overføringsverdi:

Opplæring av ny produksjonslinje, ny kunnskap i bedriften, nye erfaring. En annen kontakt

med kundene.

Videreføring og verdijEvaluering (informasjonsverdi):

Vi evaluerer prosjektet forløpende etter hver produksjon, men hoved evaluering hver 3 mnd.



Framdriftsplan og Ansvar  :

MP Navn-

Ansvar

1 Idedugnad TK, MW,

KS, THJ

2  Strategimøte MW,KS,TK

TJH

3 Planlegging/ MW,TK;

sondering KS

4 Kundegrunnlag/ MW,TK

undersøke

markedet

5 Prosjektbeskrivel TK, MW

se

6 Kostandberegnin TK, MW

Ber.
Budsjett og

driftsbudsjett.

7 Prosjektsøknad TK

8 Innkjøp og MW,KS

logistikk

9  Kundeportefølge TK, MW

10 Gjennomføring MW,KS,

av TJH

bygningsmasse

11 Godkjenning MW,TK, KS

Mattilsynet

12 Opplæring og KS,MW

prøveproduksjon

13 Produksjon- sette MW, KS

igang ordinær

produksjon.

14 Salg TK

15 Oppfølging TK, MW

16 Evaluering/ MW, TK

forbedringer

MW= Matthias Welz

KS  =  Kurt Solheim

TK = Trine Kaasen

TJH= Thor Jørgen Henriksen

Beskrivelse

Diskutering av ideer, hva

vil vi- realistisk her.

Diskutere ideen vi er

kommet fram til/

løsninger -hv.gj.føre på

KVP as

Hva kreves av matriell,

arbeid, hvem samarbeide

med.

Hvem er kundene og hva

Ønsker de.

Jobbe oss gjennom

beskrivelsen.

Beregne og finne

kostnadene til budsjettet,

og se hvor vi skal søke

midler.

Få ferdig søknaden og få

den sendt.

Skaffe til veie matrialer

etc.

Kundegrupper -

Samarbeidspartnere,

kontrollinnstanser

Bygge produksjonslokaler,

ev. montere ferdig

elementer. Ferdig modul.

Innspeksjonmattilsynet

Av ansatte l

Sette igang produksjon-

se beskrivelse

produksjonslinja over

Salg over disk, utsalg

butikk, salgsledd,

distribusjon.

Produksjonslinja

Hva gikk bra, hva mangler,

hva kan vi gjøre bedre ?

sta rt

30/11-

16

01.02.16

01.04.16

01.04.16

01.06.16

01.06.16

01.07.16

01.08.16

15.08.16

15.08.16

09.09.16

12.09.16

19.09.16

26.09.16

26.09.16

03.10.16

ferdig

01.02.16

01.04.16

01.05.16

01.06.16

01.07.16

10.07.16

22.07.16

?

10.09.16

10.09.16

12.09.16

16.09.16

-)

å

xlzxlx



Finansieringsplan for Prosjekt Iokal røykalaks- produksjon ved KVP as:

Finansieringsplan :

Utgifter Inntekter

Egeninnsats/ forarbeid Egeninnsats arb- EK 120.000,-

100 x 200  = 20.000,- Egne matríaler - EK 60.000,-
Egeninnsats arbeid med Egne midler - EK 40.000,-
Produksj.lokaler Tilskudd fra Kommunen 80.000,-
600x 200  = 120.000,— Tilskudd SUF 200.000,-

Innkjøp matrialer og 250.000,-
lnnventar 80.000,-

Markedføring Salg 20.000,-
Div. Kostn. 10.000,-

Sum utgifter 500.000,- Sum inntekter 500.000,-

Som dere kan se så er vårt bidrag i form av egenkapital til dette prosjektet

veldig høyt, det er 44% av alle kostnadene.



 
Beregnet utsalgspris : 350*1,6kg=560,- pr. side

salg kaldrøkt laks 1 produksjon 62 sider

Sum Driftsinntekter

Variable kostnader:

31 x 5kg x 55,- pr kg =

Lønn 40  x  200,- pr. time

Matrielll emballasje

Transport /Salg/ distribusjon

Div. utgifter

Sum kostnader

Lstipulerte inntekter  av  produksjon! Driftsresultat

34720

34720

8525

8400

1000

2800

1000

21725

1 2355

V 40 Uker/ér 10% økn.
2017

1 527680

1521880 1

5% økn. utgifter

358050

352800

42000

117600

42000

912450

615 230 `

10% økn.

2018

1680448

181680448

5% økn.

3759525
370440
44100
123480
44100

953073

722 376

5% økn. 5%økn.

E Æ

1764470,4 1852693,92

1764470,4 185269332

5%  økn. 5% økn.

394750,125 414487,6313

388962 408410,1

46305 4862025

129654 136136]

46305 48620,25

1  005 976 1 056 275

758 494 796 419
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Firmainformasjon

Markedsinformasjon:

Org nr: 985 687 749

Firmanavn: Kvænangen Produkter AS

Markedsnavn:  

Historiske navn:  

Reklameindikator:

Bransje: Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

Besøksadresse: Badderen, 9162 Sørstraumen

Postadresse:

Posthus:

Fylke: Troms

Kommune: Kvænangen

E-post: mw@kvp.as

Web: www.kvp.as

Juridisk informasjon:

Konserntilknytning: J

Revisor: Ip Revisjon AS

Revisorhonorar: 13000

Regnskapsbyrå: Rejos Kontor- og Økonomitjenester AS

Stiftet: 28.02.2003

Registrert: 16.05.2003

Formål:

Skape varig tilrettelagte arbeidsplasser for yrkesemmede ved å drive

opplæring, produksjon, handel annen tjenesteytende virksomhet.

Arbeidskraften skal rekrutteres blant yrkeshemmede arbeidssøkere som ikke

kan sysselsettes ved ordinært arbeid, i attføringstiltak eller gjennom Aetatens

øvrige tilbud. Det er et overordnet mål at selskapet drives i henhold til

arbeidsmarkedsmyndighetenes retningslinjer for slike tiltak og i nært

samarbeid med lokale og regionale arbeidskrafmyndigheter, grunnskoler,

videregående skoler, helse og sosialetat, trygdekontor og andre aktuelle

samarbeidspartnere.

Selskapsform: AS

Antall ansatte: 10

Aksjekapital: 200000

Kassekredittramme: 0

Prokura: Daglig leder alene.

Signatur: Daglig leder alene.

Eierposter andre selskaper:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Juridiske personer:

Tittel: Navn: Lønn:

Adm. direktør Matthias Manfred Welz 584

Tittel: Navn: Styrescore:

Styrets leder Sigrun E  Kaino Johansen 47

Nestformann Bernt Johan Mathiassen 22

Styremedlem Kai Petter Johansen 21

Styremedlem Kjell Børre Olsen 21

Styremedlem Liv Reidun Olsen 21
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Kontaktpersoner:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Aksjonærer:

Firmanavn/Person: Andel Aksjer: (%)

Kvænangen Kommune (940 331 102) 100.00%

Aksjonærene er hentet fra siste innleverte regnskap
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Scoring informasjon

Driftscore:

År 2015 2014 2013 2012

Totalrentabilitet 2 0 0 0

Kapitalomsetningshastighet 4 4 2 2

Fordringsomsetningshastighet 5 5 5 5

Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0 4

Resultatgrad 2 0 0 0

Kontantstrøm fra drift 5 3 0 1

Rentedekningsgrad 10 0 0 0

Likviditetsgrad II 8 8 8 8

  

Totalt 44 26 15 20

100

80

60

40

20

0
2015 2014 2013 2012

Forklaring:

Modellen gir en rask og kortfattet analyse av virksomhetens driftseffektivitet. Modellen tar ikke hensyn til konsernstrukturer og vurderer bare det enkelte

objektet isolert. Fokus er på foretakets evne til å forvalte egne balanseverdier, skape likviditet, resultatmarginer samt gode driftsorienterte effektivitetstall.

Sone tabell: 0 - 20 poeng

20 - 40 poeng

40 - 60 poeng

60 - 80 poeng

80 - 100 poeng

 

Svak driftscore

Middels/Svak driftscore

Middels/God driftscore

God driftscore

Meget god driftscore

 

Bankscore:

Total Bankscore: 7.90 av 10

Nøkkeltall: Poeng: Gruppe:

Egenkapital 1.50 Middels/god score

Egenkapitalandel 1.00 Beste score

Rentedekningsgrad 2.50 Beste score

Gjeldsbetjenings grad 2.10 God score

Kontantstrøm fra drift 0.80 Middels/svak score

Forklaring:

Tilsvarende scoresystem benyttes av banker og finansinstitusjoner i hele Norden. Analysen brukes ofte for en rask, matematisk og objektiv

vurdering av spesielt mindre og mellomstore virksomheter. For store komplekse virksomheter vil modellen normalt være for enkel.

Scorenivået kan understøtte en beslutning om klientprioriteringer (sikkerhet, nedbetalingstid, rentenivå), hvilken finansieringsevne

virksomheten har (lånestørrelse) og om dette er en virksomhet man ønsker å finansiere samt jobbe videre med (klient attraktivitet).

Sone tabell: 0 - 2 poeng

2 - 4 poeng

4 - 6 poeng

6 - 8 poeng

8 - 10 poeng

 

Svak bankscore

Middels/Svak bankscore

Middels/God bankscore

God bankscore

Meget god bankscore

 

Alle regnskapstall er i tusen side 4 / 9



Konkursscore:

2015 2014 2013 2012

Zone

Trend

<1,50 = Meget høy risiko 1,51 - 1,99 = Medium/høy risiko 2,00 - 2,99 = Mindre risiko >3,00 = Lav risiko

År 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 6 543 5 757 5 418 5 068

Resultat etter finansinntekter 57 -93 -368 -198

Sum finanskostnad 3 0 1 0

Sum omløpsmidler 2 147 1 811 1 720 1 861

Sum eiendeler 2 725 2 510 2 606 2 829

Sum kortsiktig gjeld 818 654 659 513

Sum langsiktig gjeld 0 2 2 2

Sum egenkapital 1 907 1 853 1 945 2 314

Kontantstrøm fra drift 249 112 -157 41

Z-FACTOR POENG 5,42 5,45 4,90 5,96

Forklaring:

Z-Factor metoden danner utgangspunktet for å analysere sannsynligheten for en konkurs de neste 3 årene. Modellen er utviklet i USA av kredittspesialister og

basert på et betydelig historisk tallmateriale. Utgangspunktet for modellen er virksomhetens historiske årsregnskap. Scoreanalysen har sine begrensninger i

forhold til faktor bredde og må behandles med noe forsiktighet. Som et supplement til andre analysemetoder kan den fungere godt. Modellen er modifisert

for Norske forhold.

Markedsandel/Ranking

Markedsandel:

Bransje:

År: 2015 0.11%

År: 2014 0.1%

År: 2013 0.1%

År: 2012 0.09%

Kommune:

År: 2015 3.95%

År: 2014 3.19%

År: 2013 1.27%

År: 2012 1.38%

Ranking:

Bransje:

Driftsinntekter: 103 av 126

Driftsresultat: 89 av 126

Egenkapital: 96 av 126

Vekstomsetning: 55 av 126

Kommune:

Driftsinntekter: 5 av 47

Driftsresultat: 20 av 47

Egenkapital: 5 av 47

Vekstomsetning: 5 av 47

Fylke:

Driftsinntekter: 1500 av 7469

Driftsresultat: 3746 av 7469

Egenkapital: 2140 av 7469

Vekstomsetning: 1229 av 7469
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Regnskap

Driftsinntekter

0

4 m

7 m

2015 2014 2013 2012

Driftsresultat

-1 m

0

1 m

2015 2014 2013 2012

Sum egenkapital

0

2 m

3 m

2015 2014 2013 2012

Resultatregnskap:

År 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 6 543 5 757 5 418 5 068

Salgsinntekter 3 208 2 783 2 514 2 310

Andre driftsinntekter 3 335 2 974 2 903 2 757

Vareforbruk 1 493 1 082 1 316 832

Beholdningsendring 0 0 0 0

Lønn 3 262 3 308 2 846 2 960

Avskrivning 195 204 212 238

Nedskrivning 0 0 0 0

Drifts kostnader andre 1 544 1 259 1 425 1 246

Driftsresultat 49 -96 -381 -208

Inntekt på investering i datter 0 0 0 0

Inntekt på investering i konsern 0 0 0 0

Inntekt på investering i tilknyttet foretak 0 0 0 0

Renteinntekter konsern 0 0 0 0

Annen renteinntekt 8 3 11 10

Annen finansinntekt 0 0 2 0

Sum finansinntekter 8 3 13 10

Verdiendring omløpsmidler 0 0 0 0

Nedskrivning omløpsmidler 0 0 0 0

Nedskrivning anlegg 0 0 0 0

Rentekostnader konsern 0 0 0 0

Annen rentekostnad 3 0 1 0

Annen finanskostnad 0 0 0 0

Sum finanskostnad 3 0 1 0

Resultat før skatt 54 -92 -369 -197

Skatt ordinært resultat 0 0 0 0

Ordinært resultat 54 -92 -369 -197

Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0

Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0

Skatt ekstraordinært 0 0 0 0

Sum Skatt 0 0 0 0

Årsresultat 54 -92 -369 -197

Utbytte 0 0 0 0

Konsernbidrag 0 0 0 0

Overføringsfond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0

Tap fordringer 0 0 0 0
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Balanseregnskap - Eiendeler:

År 2015 2014 2013 2012

Sum anleggsmidler 578 699 886 968

Sum immaterielle midler 0 0 0 0

Forskning og utvikling 0 0 0 0

Patenter og lignende 0 0 0 0

Utsatt skattefordel 0 0 0 0

Goodwill 0 0 0 0

Sum varige driftsmidler 578 699 886 968

Fast eiendom 527 535 559 440

Maskiner 0 0 0 0

Skip/rigg/fly 0 0 0 0

Driftsløsøre 51 164 327 528

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0

Investering i datterselskap 0 0 0 0

Investering i annet foretak i samme konsern 0 0 0 0

Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0

Investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0 0 0

Aksjer/andeler 0 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0 0

Pensjonsmidler 0 0 0 0

Andre anleggsmidler 0 0 0 0

Sum omløpsmidler 2 147 1 811 1 720 1 861

Sum varelager 667 514 490 776

Lager råvarer 0 0 0 0

Lager tilvirkede varer 0 0 0 0

Lager ferdigvarer 667 514 490 776

Sum fordringer 739 518 652 627

Kundefordringer 627 407 529 303

Annen fordring 112 111 123 324

Konsernfordring 0 0 0 0

Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0

Sum investeringer 0 0 0 0

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 0 0 0 0

Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0

Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0 0 0

Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0

Kassebeholdning 741 779 578 458

Andre omløpsmidler 0 0 0 0

Sum eiendeler 2 725 2 510 2 606 2 829
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Balanseregnskap - Gjeld/egenkapital:

År 2015 2014 2013 2012

Sum egenkapital 1 907 1 853 1 945 2 314

Innskutt egenkapital 200 200 200 200

Selskapskapital 200 200 200 200

Egne aksjer 0 0 0 0

Opptjent egenkapital 1 707 1 653 1 745 2 114

Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0

Annen egenkapital 1 707 1 653 1 745 2 114

Sum gjeld 818 656 661 515

Sum langsiktig gjeld 0 2 2 2

Avsetning for forpliktelser 0 0 0 0

Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0

Utsatt skatt 0 0 0 0

Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 0 0

Annen langsiktig gjeld 0 2 2 2

Konvertible lån 0 0 0 0

Obligasjonslån 0 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig 0 0 0 0

Konserngjeld langsiktig 0 2 2 2

Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 0 0 0 0

Sum kortsiktig gjeld 818 654 659 513

Skyldig konsernbidrag 0 0 0 0

Avdrag langsiktig gjeld 0 0 0 0

Konvertibelt lån kortsiktig 0 0 0 0

Sertifikatlån 0 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig 0 0 0 0

Kassekreditt 0 0 0 0

Kassekredittramme 0 0 0 0

Leverandørgjeld 145 22 81 67

Betalbar skatt 0 0 0 0

Skyldige offentlige avgifter 233 276 213 212

Konsern gjeld kortsiktig 0 0 0 0

Utbytte 0 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 440 356 365 234

Minoritetsinteresser 0 0 0 0
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Nøkkeltall:

År 2015 2014 2013 2012

Omsetning/ansatt 284,48 'Kr 639,67 'Kr 361,20 'Kr 633,50 'Kr

Resultatgrad 0,75 % -1,67 % -7,03 % -4,10 %

Kontantstrøm fra drift 3,80 % 1,90 % -2,90 % 0,80 %

Rentedekningsgrad 19,00 -93,00 -368,00 -198,00

Gjeldsgrad 0,43 0,35 0,34 0,22

Egenkapitalandel 70,00 % 73,90 % 74,60 % 81,80 %

Likviditetsgrad I 2,63 2,77 2,61 3,63

Likviditetsgrad II 1,81 1,98 1,87 2,12

Totalrentabilitet 2,10 % -3,70 % -14,10 % -7,00 %

Arbeidskapital 1 329,00 'Kr 1 157,00 'Kr 1 061,00 'Kr 1 348,00 'Kr

Egenkapital rentabilitet 2,80 % -5,00 % -19,00 % -8,60 %

Endring arbeidskapital 114,87 % 109,05 % 78,71 % 94,60 %

Fordringsoms. hastighet 13,04 17,68 12,80 20,91

Gjeldsbetj. grad 0,30 0,17 -0,24 0,08

Gjennomsnittl. lånerente 0,40 % 0,00 % 0,20 % 0,00 %

Kapitalomsetningshastighet 1,23 1,09 0,93 0,76

Kreditt tid 27,98 d 20,64 d 28,51 d 17,46 d

 

Forklaring:

Omsetning/ansatt : Omsetning / Antall ansatte

Resultatgrad : (Driftsresultat / Omsetning) * 100

Kontantstrøm fra drift : (Resultat etter finans - beregnet skatt + avskrivninger) / Omsetning

Rentedekningsgrad : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Finanskostnader

Gjeldsgrad : (Kortsiktig gjeld + Langs. gjeld) / (Bunden EK + Fri EK)

Egenkapitalandel : (Bundet EK + Fri EK) / Sum gjeld og egenkapital

Likviditetsgrad I : (Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld)

Likviditetsgrad II : (Omløpsmidler - varebeholdning)/ Kortsiktig gjeld)

Total rentabilitet : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum gjeld og Egenkapital

Arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld)

Egenkapital rentabilitet : (Driftsres. + finansinntekter - finanskostnader -skatt) / total egenkapital

Endring arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) ÅR 0 / («samme») ÅR -1

Fordringsoms. hastighet : 1 / (Kreditt tid / 365) = omsetningshastigheten per år

Gjeldsbetj. grad : Ordinært kontantstrøm I / Sum gjeld

Gjennomsnittl. lånerente : (Finanskostnader / Gjennomsnittlig Total Gjeld)

Kapitalomsetningshastighet : (Omsetning - Andre driftsinnt. - Gevinst/tap avgang anleggsmidler) /

(Sum eiendeler år 0 + Sum eiendeler år -1) / 2)) * snitt eiendel»

Kreditt tid : (Kundefordring * 365) / (Omsetning * moms 1,25) = dager snitt
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HMS Vernerunder/ faste rutiner Følge opp! kontroller

VTA Sørge for at alle plassene er Dette gjøres i dag. Og alle

besatt, og tilrettelegge for plassene er besatt.

deltakerne og øke deres

livs kvalitet.

APS Ha fullt belegg til enhver Registreres hvert år i

tid, sørge fot god årsrapporten, og

oppfølging og kartlegging, gjennomgås av Nav.

få minst 2 av 3 ut i aktiv

løsning.

Uteseksjon Sørge for å ha nok oppdrag, Går bra.

og utføre disse til kundenes

tilfredshet.

Vedproduksjon Øke omsetning og sørge for Det skorter noen ganger på

at vi har god kvalitet på leveringa, men de

veden. ( prisøkn.?) produserer for full hver dag.

Håndverks avd. Produserer egne produkter, Tilfredsstillende.

og reparer tøy.

Rammeverksted Leggesned. Viharendelutstyrog

materiell, så vi tar enda

imot oppdrag, men det er

ikke lønnsomt.

Snekkerverksted Øke produksjon og Godt i gang.

rekruttering, finne egne

unike produkter for salg.

Mekanisk Verksted Mest for egne reparasjoner. Går bra.

Ellers må en god del utstyr

fornyes.

Båthavna - Få den i drift som funker og Går bra.

er effektiv.

Utleie av arbeidskraft Ha god lagringsplass til Går bra.

hjelpemidlene.

Kjøretøy Følge servicer og eu- Målet er nådd.

kontroll

Ut5tyr for utlån - lift Godkjent okt 2015 Målet er oppnådd
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Vivarogsåiavisenv&en2015iforbindelsemeddugnadp

handikappplassenpAlteidet,hvorvisatteomgrillstuaderesuten

vederlag.

Visatserpfornøydekunder,enfornøydkundegireffektiformav

atmangefrhørepositivomtaleavoss.

Viharpr.dagsdatoover500medlemmerfrahelelandetp

facebooksidenv&ogdetøkerstadig,detertilogmednoen

utenforv&elandegrenserogså;bl.a.Sverige,SpaniaogNederland.

ItilleggharvisideforBruktogNytt.

I2015harvihattsmangeoppdragpoppussingogrestaurerings

ogombyggingsprosjekter,vifikkennylærlingisnekkerfagetv&en

2015.

Snrmandaogsåharmattesagtfrasegenkelteoppdrag,kan

mansiatdeterenindikatorpatviergodeogforetrukne

samarbeidspartnere.

AktivitetsområderOversiktMålforalleavdelingenepåKVP

as:

MIogStatusforhveravdeling

BadderenDesember2015

AvdelingMålStatus

MarkedsføringogBlimersynligogsørgeforIdagharvihjemmeside,

omdømme.atvifåretgodtomdømme.linktilBedriftenspå

DeltapåmarkedogdugnadKvænangenKommunesin

foratviskalsees.hjemmeside.Facebookside,

åpendag,avisa.

KompetansehevingPlanforkompetanseogFølgeroppplanen.

kurs.
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mulig. I følge oppfølgingssamtalene alle har vært gjennom, s hat

vi ikke fatt noen tilbakemeldinger p at folk ikke trivdes.

Vi har gjennomfør en brukerundersøkelse p sommeren og høsten

2015 og det var gode tilbakemeldinger p den i forhold til bedriften

og trivselen. (se attføringsrapporten)

Etterspørselen etter v&e tjenester er stor. Kvænangen er en liten

næringsfattig utkantkommune med synkende folketall. Tjenestene

vi leverer til v&e innbyggere er unik og høyt verdsatt.

Vi har også hatt en kunde og interessepartsundersøkelse med

overveiende gode tilbakemeldinger.

Ved tilby blant annet faste arbeidsplasser, tiltakspiasser og

produktet og service som for eksempel fytings ved, enkle

vaktmester tjenester, snekker, tømrer tjenester, og dessuten klarer

de ansatte i Kvænangen Produkter AS bidra til at eldre i

kommunen kan bli boende lengre i sine hjem, noe som er til stor

fordel for v& aksjeeier Kvænangen kommune. Samtidig m vï ikke

glemme samfunnsverdien vr bedrift fremstiller i h.h.t. besparinger

som skjer ved at 13 rsverk p VTA, og tre p APS tiltaket tilbys en

meningsfull og aktiv hverdag, et fast sosialt nettverk, tett

oppfølging og ikke minst mangfoldig opplæring.

Markedsføring og omdømme

let for 2015 var at vi skulle bli mer synlig i samfunnet overfor

både privat og offentlig kunder. Strategien for n målet blir og

oppdatere hjemmeside og facebook side regelmessig, levere

produkter i henhold til avtaler, krav og forventinger, og la kundene

f oppleve oss som profesjonelle og redelige samarbeidspartnere.

(se: kvalitetspolitikken var).

Vi har en fin hjemmeside og vi har fått egen link p kommunens sin

hjemmeside.
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Formal:

Selskapetsformåleråskapevarigetilrettelagtearbeidsplasserfor

yrkeshemmedevedådrive,kartlegging,veiledning,rapportering,

opplæring,produksjon,ogannentjenesteytendevirksomhet.

Arbeidskraftenskalrekrutteresblantyrkeshemmedearbeidssøkere

somikkekansysselsettesvedordinærtarbeid,iattføringstiltak

ellergjennomNAVsøvrigetilbud.

Deteretoverordnetmålatselskapetdrivesihenholdtil

arbeidsmarkedsmyndighetenesretningslinjerforsliketiltakogi

nærtsamarbeidmedlokaleogregionalearbeidskraftmyndigheter,

grunnskoler,videregåendeskoler,NAVogandreaktuelle

arbeidspartnere.

Inntaksvilkår

Bedriftenhaddei2015,13godkjenteVTAplasserogtreAPS,en

lØnnstilskuddogensomholderptafagbrevetitømrerfaget.Vi

harhattinnetilsammenåttepAPSi2015,oginoenperioderhar

vihattfirepAPStiltakogfåttbetaltfordet.

Drift

Bedriftenharhattalletreplassenebesattihele2015,noen

månederharviogsåhattfirepAPS.Itilleggtilandrepersoner

somertilknyttetbedriftenidagligvirkeharviværtgodtogvcl23

personerialt.Vifikkennylærlingvken2015.

Førstijanuar2015fikkvinygodkjenningforEquass.

Viavholderpersonalmøtesistefredagenhvermånedogserveretda

etvarmtmltid.

Trivselenibedriftenmenervifortsattergod,mendersomvif&

tilbakemeldingomnoeureglementert,starvidetoppsfortsom
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Utleie av arbeïdskraft/vaktmestertjeneste

Planen for vaktmestertjenesten var i 2015 opprettholde tilbudet

sånn som det var i 2015. Vi utfører tjeneste mot betaling. Det har

vært en del eldre som har leid oss til div sm oppdrag i løpet av

året. Lageret for hjelpemidler er fremdeles i hoved bygget, for

kunne administrere det p en lettere måte.

Ved produksjon

Ved produksjonen i 2015 har vært god, og vi har klart produsere
slik at vi har hatt lager av tørrved n& høst salget startet, samt at vi
ved årsskiftet hadde en godt lager med tørr ved.

Saga har stort sett fungert veldig bra, men en del reparasjoner har
det vært, men ikke større enn at vi har fikset det i egen regi.

Denne avdelingen er den som sysselsetter flest tiltaksansatte, og
som er en fin arbeidsplass være p.

S generelt sett et godt r for vedproduksjonen, med godt
mannskap i r også.
Vi er n oppe i en unik situasjon hvor vi til enhver tid fremover kan
garantere tørr ved.

Håndverksavdelingen

I 2015 har vi hatt 2 personer p systua, den ene av disse har vært

en del sykemeldt.

Vi har utført en del reparasjonsoppdrag fra privat personer.

Reparert en del klær for private s som glidels, sydd om dresser

etc.

Egenproduksjon s som posesamlere, grytekluter, støvtuer, putevar

til pynteputer, nisser, var/sommer/høst luer, barnekjoler og kjoler

til damer.
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harfattetbedresamarbeidmedandrebedrifter/personer
innenfordettefagfeltet.

Detteerdenavdelingenviharmedstørstaktivitetog
inntekt,menogsådenavdelingenhvorviharmulighet
aktiviseredetiltaksansatte.

Genereltshar2015værtetgodtrmedhøyoggod
aktivitet.

I2014harvihattdefastearbeidslederne/snekkereheleåret,vi

harhattenlærlingsomtokfagbrevetiaugustogfortsattejobbe

hosossutåret.Videreharvihattensnekkeransattpprosjekti4

mnd.

Detharværtengoddelforskjelligeoppdragsomergjennomførti

r,medfleretakarbeid,renoveringogvannskaderenovering,

vindusskift,jobbforkommunenmedbI.aoppussïngibanken,

servicekontorosv.

Snekkerverksted

Aktivitetenpsnekkerverkstedeti2015harværtstortsettsomi
2014,medproduksjonavkompostbinger,røyken,ogdiv.

Menviharhattlittannenproduksjonogså,medennyutviklet
sittebenksomseruttilkunneværeentingsatsepvidere.
Viharlagetskilttildiv.gapahuker,ogvedinnkomstenogutgangen
tilBurfjord.

Viserogsåpotensialetiandreproduktermedlittbedreverktøyog
utstyr.

Detteerogsåenavdelinghvorvikansysselsettedetiltaksansattei
storgrad.

Jevntoveretbrarpdenneavdelingen.
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Mulig overvåkning i havna
Det er et ønske blant bteiere om f ett videoovetvkning av
havneomrdet. Dette er noe som Kvænangen Produkter vil se litt
nærmere p første halvår 2016.

Nye plasser i båthavna
Kvænangen Produkter skal i løpet av første halvår 2016 sjekke
kostnader p utvide antall sommerplasser, da vi har en god del
forespørsler om plasser.

Mekanïsk avdeling

P mekanisk avdeling har det i 2015, slik som i 2014, kun vært

utført div sm arbeidet p eget utstyr, som sveising, reparasjoner

og sliping av sag kjeder. Vi har også foretatt enkelte sm oppdrag

for private, men i mindre grad. For det meste foretar vi sm

reparasjoner til oss selv.

Snekker/byggetjenester

I 2015 har aktiviteten i denne avdelingen vært mye
høyere enn i 2013-2014, dette p grunn av stor ordre
tilgang, og flere i aktivitet i avdelingen.

Det har vært både store og sm oppdrag, for kommunen,
og andre private bedrifter og personer.

Det har vært en god del forskjellige oppdrag som er
gjennomført i r, med tak arbeid, renovering, vindusskift,
vannskadesanering, etc.

Vi har også leid inn ekstra arbeidskraft i forbindelse med
et større oppdrag vi har hatt, og det har bidratt til at vi
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RenholdogkantineOpprettholdedagensGårbra.

rutinerpåryddingog

vasking.

VeienvidereHakontinuerligoppsynDettejobbesdetmed

medrutinerslikatdisseblikontinuerlig.

fulgt.Equasssertifisering

pr.januar2016

Nyeaktiviteterutredes

Båthavna

Vedlikehold

Nrdetgjelderbthavnashardetværtgjortrelativtmye
vedlikeholdisommeroghøst.Vikommetiløpetavsommerenog
høsten2016tilfortsettemedsammevedlikeholdsplan.

Ekstravedlikeholdi2016
Ekstravedlikeholdpfortøyningsutstyrmedtilhørende
festeanordningervilbliutførtisamarbeidmedMarineHarvest
NorwayAS.Deløfterallegjenstandersomskalinspiseresoppfra
sjøenogeventueltinnienavderesbåter.

Nynedkjøringsrampe
Pettersommerenbledetopparbeidetennynedkjøringsrampe.
Dengamlevarveldigbrattogvanskeligbruke.Spesieltved
fjæresjø.Dennyeermyemeregentforformåletogseruttil
fungerebra.

Nylåsbarportforhovedhavna
Detbleihøstmontertenportsombegrensertilgangentil
bthavna.Allebteieresomharbåtenihovedhavna,harfåttegen
nøkkel.Løsningenmedlastdør,harblittsværtgodtmottattav
bteierne.

Nybenkismåbåthavna
KvænangenProdukterharsattutennybenkihavna.Detteeren
typesittebenksomkanomgjørestilfraenenkelsittebenkogtil
sittebenkmedspisebord.

Utleieihavneområdet
Viharenutleiersomdeterinngåttavtalemed.
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I denne avdelingen hat det vært stor aktivitet i r, med en økende
mengde hjelpemidler som skal kjøres ut og monteres, samt hentes
inn og byttes/repareres.

Montering av trygghetsalarmer et omentrent som før med
montering/demontering, samt ettersyn og tilpasning av denne.

Det ser ut som at denne avdelingen fungerer godt, og også her er
det tiltaksansatte som jobber.

Generelt et godt & p denne avdelingen.

Kantine

• Opprett-holdt møtet m.m.
• Komp.div.kjøkken utstyr
• Skift av møbl. / reparasjon
• Rengjøring
• Skift av paneler (varme)

ÅRSRAPPORT-KJØRETØY2O1 5

• Truck sertifisering
• Service p alt av kjøretøy
• Eu-kontrolt p aktuelle kjøretøy
• Vedlikehold
• Reparasjoner utført der det har vært nødvendig
• Tilleggslys p lastebil (Iveco)
• Innkjøp av nye dekk
• Innkjøp av kasse-bil m/heis

HMS

• Holdt fokus p HMS
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Utfordringeneharværtplassmangel,prisantydningpproduktetvi

produserte,Ol.

Viskalopprettholdetilbudetvårtavsmreparasjonerpklærog

utstyr,betjenebestillingeravdivartikleroggevinster.

Kurs

;fisifot’
t)mrade/vdetcngGrad1Jat,i)dtsike

.gjennomforig
-

Reserdfisereossi
HLR-kursKursAlleSep2015

[ILR

Kompetanseheving
.Gjennomførthøst

ROS-utrederKursutredmngog1stk
2014

kartlegging

Oppdatenngpå
KursistkSept2015

Ros-WorkshopRosutrednrng

Økekompetanse
TnickførerKurs4stkMars2015

innentruckbmk

Kompetanse-

Varmcbh.kursKurs5stkJum2015
hevingtaklcgging

Fåfleremedden
KranførerKurs2stkJuni2015

kompetansen

Motiavasjonog
KursLøfteopp2stkOkt2015

arbetdslederkurs

førstehjelpskurs/
DagskursAllelære22Oktober2015

hjertcstarterkurs

Kurser,fagdagerogkonferansersomkommeriløpetavåretvilbli

vurdertiforholdtilhvilketypekompetansebedriftenmå/børhafor

oppfylledekravenesomNAVogandresamarbeidspartnere

krever.ViharogsådeltattparbeidsledersamlingerogfagdagerI

regiavfylket/asvi.

Årsrapportvaktmestertjenester2015
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• Oppgradering av miljø-stasjon (strøm tilførsel, merking m.m.)

• Montering av nødvendige lys-kilder

o Kompetanse-heving ;-oppgraderings-kurser (varme-arbeider, vt
rom)

• Inn-kjøp av nytt-verktøy (eks. vinkel-slipere, div. typer av el.
saget)

• Nytt sikrings-utstyr; -eks.tak

• Oppgradering av verne-utstyr

• Komplettering av første-hjelps utstyr

• Holdt utstyr i orden; -biler, el.verktøy m.m.

Styremoter

Det ble avholdt 4 styremøter i 2015.

Honorar og lønn

Styreleder: kr. 25.000,-

Styremedlem: kr. 5.000,-

Godtgjørelse per møte: kr. 500,-

Lønn daglig leder: kr. 563.987,-

Økonomi

Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd p kr 53.518,-.

Bedriften har hverken ln eller annen gjeld.
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Sluttord

StyretserforutsetningeneforfortsattdriftiKvænangenProduktet

ASværegode.

IforbindelsemedkravetfraNAVsentraltomsertifiseringetter

EQUASSerbedriftennødttilfølgeoppallesystemetog

dokumentasjoneniforbindelsemeddette.KvænangenProdukter

ASerslangtoptimistiskogvilgjøresittbesteformøte

morgendagensutfordringer.BrukereavdetjenesterKvænangen

ProdukterASutfører,uttrykkerstortilfredshetmedvårtarbeid.

Tjenestenev&eansatteutførererdenbestereklamenfor

bedriften.

Styrettakkerallearbeidstakerneforgodinnsatsoggodtsamarbeid

i2015.

Badderenden29.06.2016

/

SigçnJohansenerntMathiassen
StyrelederStyremedlem

— LivReidunOlsenKjIlBørreOlsenMatthiasWelz
StyremedlemAnsatterepDagligledet
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/16 Fondsstyret 26.10.2016 

 

Søknad om tilleggsbevilgning føringstilskudd 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

Henvisning til lovverk: 

1.  VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  

(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 

 
2. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=regionalpolitiske 

 
3. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-60-og-61/id2460680/ 

Vedlegg 

1 Søknad om tilleggsbevilgning føringstilskudd 2015 

2 Referat fra møte om mottaksstasjonene for fisk i Nord mai 2016 

3 Oversikt Nord Troms avtale 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Fondsstyret bevilger kr.  6 195,- i tilleggsbevilgning for føringstilskudd i 2015. Tilskuddet 

dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.  

 

Med dette tillegget dekkes Kvænangen kommunes andel av føringstilskuddet for det totale 

kvantumet som levert til Burfjord fiskemottak i 2015, av Kvænangsregistrerte fiskebåter og 

andre fiskebåter hjemmehørende i Nord- Troms.  Resterende sum på kr. 69 436,- bør søkes 

finansiert av respektive kommuner i Finnmark.  

 

Tilsagnet utbetales til Norges Råfisklag ved anmodning om utbetaling.  Kvænangen kommune 

kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets 

mål og aktiviteter. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=regionalpolitiske
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-60-og-61/id2460680/


 

 

 

 

Saksopplysninger 

Karls fisk og skalldyr AS, org nr.  987 828 366 søker om tilleggsbevilgning på kr. 75 631,25 i 

føringstilskudd for mottak av fisk ved Burfjord fiskemottak.  

 

I sak PS 18/15 ble det gjort følgende vedtak:   

1. Kvænangen kommune støtter ordningen med føringstilskudd for året 2015 og 2016, dette 

for å sikre gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av mottaksstasjonene i Nord-

Troms. 

2. Det bevilges inntil kr. 125.000,- i året i 2015 og 2016 som Kvænangen kommunes andel 

av føringstilskuddet til drift av mottaksstasjoner i Kvænangen i 2015 og 2016. Tilskuddet 

dekkes over næringsfondet konto. 14722.411.325. Evt. ubrukt bevilgning i 2015 

overføres til 2016 og bidrar til reduksjon av evt. ny bevilgning i 2016. Råfisklaget 

administrerer ordningen. 

3. Kvænangen kommune betaler inntil 50 % av Norges råfisklagets grunntilskudd for frakt, 

maks kr. 1,25 pr. kg. for fisk hentet i Kvænangen.   

4. Det forutsetter at Troms fylkeskommune og Råfisklaget bevilger tilskudd i hht. 

saksframlegget nedenfor, samt at avtalene mellom fiskekjøper og fiskemottakene 

videreføres.  

5. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter, for 2015 

gjennomføres denne i februar/mars 2016. 

 

Leveringsoversikt fra Norges Råfisklaget viser at det i 2015 ble levert 160 505 kg fisk til 

Burfjord fiskemottak.  Karls fisk og skalldyr AS fremmet et krav på kr.  kr. 200 631,25 i 

føringstilskudd til Kvænangen kommune. Administrasjonssjefen har i februar utbetalt kr. 

125 000,- i henhold til fondsstyrets vedtak.  

 

De totale føringsutgifter for Burfjord fiskemottak utgjør til sammen kr. 986 500,-, kr. 6.15 pr. kg 

fisk. Av dette beløpet dekker Norges Råfisklag, kr. 302 744,- (kr. 1,89 pr. kg).  Kr. 402 262,- 

(kr.2, 50 pr. kg) forutsettes dekket av Troms fylkeskommune og Kvænangen kommune med kr. 

200 631,25 hver. Resterende beløp på kr. 282 496,00 er udekket og må dekkes av fiskekjøper 

selv.  

 

Troms fylkeskommune betaler ikke føringstilskudd for fisk levert av Finnmarkregistrerte 

fiskebåter og har gjort fratrekk for 55 347 kg fisk. Troms fylkeskommune har utbetalt kr. 

131 195,-   i føringsstilskudd i 2015 for Burfjord fiskemottak.  

  

Fondsstyret bevilget i sak PS 18/15 inntil kr. 125 000,- i året i føringstilskudd, med forutsetning 

om at Kvænangen kommune betaler inntil 50 % av Norges råfisklagets sats, med maks sats 1,25 

kr. pr. kg.  Karls fisk og skalldyr fremholder kravet på kr 200 631, 25 og søker om ekstra 

bevilgning på kr. 75 631,25 fra næringsfondet i Kvænangen kommune.         

 



Vurdering  
Karls fisk og skalldyr AS søker føringstilskudd for all fisk som er tatt over kai i Burfjord, totalt 

160 505 kg, av dette er 55 549 kg levert av Finnmarkregistrerte båter. 

 

Føringstilskuddet baserer seg på et samarbeid om tilskudd fra Råfisklaget (grunntilskudd for 

frakt) og tilskudd fra næringsfondet i Troms Fylkeskommune og i deltakende kommuner i Nord-

Troms. Hensikten med ordningen er å opprettholde og videreutvikle kystfiskeflåten i disse 

kommunene, samt å opprettholde sikker leveranse av fisk fra mottaksstasjonene i Nord-Troms. 

På evalueringsmøte den 03.05.2016 i Olderdalen, understreker Troms fylkeskommune det er 

kun tromsfartøy som får tilskudd over føringstilskuddsordningen. Føringstilskuddet er en slags 

unntak fra regelen om forbud mot konkurransevridende støtte. Føringstilskuddet skal ikke gå til 

mottak som lever på sesongfiske. Derfor er Finnmark utelukket. Troms fylkeskommune og 

Råfisklaget er klare på at meningen med føringstilskuddet er at det skal gå til dekning av utgifter 

og ikke til å øke fortjenesten for fiskeoppkjøper. Ordningen blir ikke endret til fast beløp pr.kg 

levert fisk. Norges råfisklagets sats og tilskudd reduseres etter hvert som mengden øker.  

 

I reglementet for næringsfondet pkt 3, stilles det krav om at bedriften skal være lokalisert i 

Kvænangen. Karls fisk og skalldyr AS er lokalisert i Tromsdalen, men ordningen med 

føringstilskudd sikrer at fiskeflåten i Kvænangen får levert fangst i Burfjord. Ordningen er en 

forutsetning for fjordfiske i Kvænangen.  Administrasjonssjefen vurderer at dette oppfyller 

kravet om at søker skal enten drive eller utvikle næringsvirksomhet til nytte for Kvænangen 

kommune og dets innbyggere.  Denne bestemmelsen regulerer også hvilke tiltak næringsfondet kan 

brukes til. På bakgrunn av denne bestemmelsen anbefaler administrasjonssjefen at næringsfondets 

midler ikke brukes til å dekke føringstilskudd for båter som ikke er hjemmehørende i Kvænangen 

eller Nord Troms. Føringstilskuddordningen er forbeholdt fiskeflåten i Nord Troms.  Norges 

Råfisklagets oversikt viser at båter registret i Alta levert ca 22 tonn i Burfjord og båter registrert i 

Loppa levert ca 31 tonn. Føringstilskudd for Finnmarkregisterte båter må søkes fra de respektive 

kommuner. 

 

På bakgrunn av dette går administrasjonssjefen inn for at Kvænangen kommunen dekker 

føringstilskudd på kr. 1,25pr. kg for  kvantumet, 105 158 kg,  som er levert av Kvænangsregistrerte 

og båter hjemmehørende i Nord Troms. Det utgjør til sammen kr. 131 195,-. Tilleggsbevilgningen 

blir på kr.6195,-. Norges Råfisklag koordinerer ordningen, og utbetaling av tilleggsbevilgning skjer 

ved anmodning om utbetaling. 

 

 

 

 

 



RFI3.50 — Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Type virksomhet / type støttemottaker
Totalteverandør av fisk og skatidyr
Spesialist på ferske skalireker

Forretningside I mål og innhold med prosjektet
Vår filosofi er å satse på kvalitet fremfor kvantitet, og gjør vårt ytterste for at våre kunder skal
bli fornøyde. Hos oss blir alt fisk håndfiletert, og vi bokner fisk på naturlig og gammeldags
måte på fiskegjell. Vår røykelaks produseres etter en gammel sjosamisk oppskrift, og er både
kjent og populær i markedet. Hos Karls Fisk og Skalidyr i Tromsø får du fisk og skalidyr av
høyeste kvalitet

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Se tidligere søknad

Kostnadspian og finansieringspian

Kostnadspian
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader 986 500
02. 0
03. 0
Sum kostnad 986 500

finansierinsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 125 000
03.Egenkapitat 387 819
05.Andre finansieringskilder 170 937
05 .Andre finansieringskilder 302 744

Prosjektnavn
Føringstilskudd mottaksstasjoner i Nord Troms 20t5

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarligl -eier: Kontaktperson:
Karis fisk og Skalidyr AS Karl Alberth Hnsen
Adresse: Postnr.: Poststed:
Tromsoysundvegen 36 9020 TROMSDALEN
Mobil: Telefon: Telefon arbeid:
94794344 94794344 94794344
E-post: Bankkonto:
karlkarlsfiskogskalldyr.no 16443128577
Organisasjonsnummer:
987 82$ 366

Prosjektinformasjon
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Sumfinansiering986500

Tilskuddfraandre
302744tilskuddfraRåfiskiaget
125000tidligeretilskuddfraNæringsfondet
170937frafylket
387819INGEN

Erdettidligeresøktandreoffentliginstanseromtilskuddtilprosjektet/tiltaket?Ja

Dettegjeldertilleggsbevilgningavforingstilskuddi2015.
Vihartidligerefàtt125000franæringsfondet,menvimenerdetmangler75.631,25.

Begrunnelseavslag
Vierikkeferdigmedforrigeårogønskeraltsååsøkeentilleggsbevilgningforuteståendei
2015(2015).Viønskermerkonkretåleggeinnensøknadomtilleggsbevilgningpåkroner
75.631,25iføringstilskudddetteåret.Vårtopprinneligekravvarpåkroner200.631,25ogdet
eraltsåutbetaltoss125.000avdette.

Andreopplysninger
Vierikkeferdigmedforrigeårogønskeraltsååsøkeentilleggsbevilgningforuteståendei
2015(2015).Viønskermerkonkretåleggeinnensøknadomtilleggsbevilgningpåkroner
75.631,25iføringstilskudddetteåret.Vårtopprinneligekravvarpåkroner200.631,25ogdet
eraltsåutbetaltoss125.000avdette.

Geografi
I943-Kvænangen

Vedlegg

DokumentnavnFilstørrelseDato
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Referat fra møte om mottaksstasjonene for fisk i Nord-Troms 3. mai 2016 
 

Til stede 
Einar Storslett (Djupvik fiskemottak), Dag Funderud (Nordreisa kommune), Karl A. Hansen (Karl`s fisk 
og skalldyr AS), Tove Isaksen og Willy Godtliebsen (Råfisklaget), Kjetil Helstad (Troms 
fylkeskommune), Nils Ivar Isaksen (Manndalen fiskemottak), Trond Isaksen og Leif Bergland 
(Sørkjosen fiskemottak), Gunn Andersen (Kåfjord kommune), Svein O. Leiros (Kåfjord kommune), Nils 
Samuelsen (Kåfjord fiskarlag), Jan Inge Karlsen (Kvænangen kommune), Karl A. Olsen (Burfjord fiske 
mottak), Jens Kristian Nilsen møteleder og referent (Kåfjord kommune) 
 
Inviterte - ikke møtte: Representanter for Lyngen kommune og for Storfjord kommune. 

Kort om status for mottakene i Nord-Troms 
 
Det er 3 av 4 stasjoner i drift.  De som har søkt om føringstilskudd har fått det. Fylket har økt satsene 
for tilskudd til 2,20 og 2,30 pr kilo fra starten. Tilskuddet reduseres etter hvert som mengden øker. 
Manndalen, Djupvik og Burfjord leverer nå.  
 
 

 2015 01.01.2015-
03.05.2015 

01.01.2016-
03.05.2016 

Burfjord 160 42 52 
Sørkjosen 0,188 0,178 0 

Djupvik 10 0 60 
Manndalen 144 65 46 

Tabell 1 Oversikt over levert tonn fangst fra mottaksstasjonene 

 
Vi ser at det er levert 10 tonn mer fisk i Burfjord i første del av 2016 enn i første del av 2015, og at 
det er levert 19 tonn mindre i Manndalen samme periode.  
 
Mottaksstasjonen i Sørkjosen 
I Sørkjosen sliter de med at det slam fra fylling i fjorden og at det ikke er fisk å få. Det er mye springer 
i fjordene og man mistenker at dette bidrar til dårlig fiske.  De har også hatt tekniske problemer med 
stasjonen, men håper å være i drift i løpet av høsten. Havna er lovet åpnet i juli, men det gjenstår da 
å gjøre ferdig installasjonene på land. 
 
Mottaksstasjonen i Burfjord 
Mottaket i Burfjord har hatt en økning på leveranser. 4-5 faste båter fra Burfjord området som 
leverer. Det er noen få som går over fra Øksfjordområdet og leverer i Burfjord.  
 
Mottaksstasjonen i Djupvik 
Ved mottaket i Djupvik er det rekeleveransene som har stått for volumet på leveranser. Vinterfisket 
har vært en fiasko. Det er færre og færre som fisker og leverer til Djupvik. Det kan henge samen med 
dårlig innsig av fisk til fjorden. Nå på våren har det kommet en del sei som har manglet de siste 
årene.  
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Einar Storslett mener det er en saksbehandlingsfeil som ligger til grunn for avgjørelsen i 
departementet om at det ikke er lov å gi føringstilskudd til anlegg som ligger i samme område som 
andre aktive mottak for fisk. Feilen, mener Storslett, ligger i det at Djupvik fiskemottak ikke er part i 
saken. Willy Godtliebsen (Råfisklaget) mener at det er Råfisklaget som er part i saken med 
departementet, og at avgjørelsen er riktig hvis det stemmer at Giævers mottak på Havnnes er åpent 
for mottak. I diskusjonen kom det fram at det er et problem at det kjøpes fisk så få måneder i året fra 
Havnnes. Det gjør situasjonen utrygg for fiskerne. Karl Hansen viser til en mail fra en fisker som sier 
at de ikke får levert fisk på Havnnes etter at det blir varmt i været på våren. Dette er fordi Giæver 
henger all fisken har tar imot, og de blir tvunget å gå til Skjervøy med fisken om ikke mottaket i 
Djupvik er åpent. Nils Samuelsen (Kåfjord fiskarlag), sier at, de som har små båter og må laste fisken 
om til egen bil og tilhenger for å levere, ikke får levert til Havnnes fordi de da blir avhengig av å bruke 
fergetransport. Dette gjør det hele for vanskelig. Ordfører Leiros sier at kommunen ikke var kjent 
med saken før den ble formidlet gjennom råfisklaget.  
 
Fylket sier at de har vært med på ordningen siden den ble opprettet. En skal ikke konkurrere ut de 
mottakene som driver utenfor ordningen med føringstilskudd. En kan ikke drive statsstøtte. 
Føringstilskuddet er en slags unntak fra regelen om forbud mot konkurransevridende støtte. 
Føringstilskuddet skal ikke gå mottak som lever på sesongfiske. Derfor er Finnmark utelukket.  

 
Dag Funderud sier at han vil ta saken videre til ordfører Øyvind Evanger i Nordreisa kommune. 
Ordfører Svein O. Leiros i Kåfjord sier at han vil holde tråden med Evanger i denne saken og gjøre 
undersøkelser for å løse saken på best mulig måte.  
 
Mottaksstasjonen i Manndalen 
Manndalen har en positiv utvikling. Lyngen og Storfjord leverer til mottaket. Det er flere yngre som 
satser. Ny båter med unge folk. Det er svært positivt. Det er ikke godt å si hva som er årsaken til 
dette.  

Karl Hansen om kvalitet og punktlighet 
Karl Hansen sier at de naturligvis er avhengig av kvalitet. Gjennom tilbakemeldinger til fiskerne har 
de oppnådd økt kvalitet, og er positiv til alle mottakene. Han sier at det er et problem at det foregår 
svart salg av fisk. Det må ikke være sånn at mottakerne leverer den gode fiskene svart og den dårlige 
fisken til mottakene. Det gjort tiltak for å få fiskere til å levere så mye som mulig. Karls er avhengig av 
at det er plettfri omsetning og at mattilsynet kan godkjenne anleggene. Det er viktig for omdømmet 
både for Karl’s fisk og skalldyr og for fiskerne.  Nils Ivar Isaksen, Manndalen fiskemottak, sier at de i 
Manndalen henger den dårlige fisken, spesielt den dårlige hysa. Råfisklaget sier at det er svært 
positivt at det er god kommunikasjon mellom fisker å kjøper. Det fører til at kvaliteten kan gå opp og 
at en oppnår bedre pris for fisken. 

Kommunene om satsingen på fiskeri 
 
Kåfjord 
Ordfører Leiros sier at fiskeriene er en viktig næring i Kåfjord, og de er glade for at det er yngre 
fiskere som satser. «Vi har lite penger å dele ut, men ser på muligheten å spisse innsatsen for å øke 
rekrutteringen.» 
 
Kvænangen 
Jan Inge Karlsen sier Kvænangen har 19 registrerte fartøy. De har to nye pr. år, men flere slutter. 
Antallet fiskere og fiskebåter går ned. «Vi har tilskudd og låneordning. Vi brukte ca. 300.000 av 
næringsfondet til tilskudd til fiskeriene, både til båter og til mottak. Fiske er en bærebjelke for 
Kvænangen kommune. Vi planlegger å utbedre kaianlegget for ca. 3,6 mill. i år. Fiskeriene er viktig for 
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oss.» Karlsen sier at det er et politisk vedtak på kroner 125.000,- som tak for føringstilskudd. Karl 
Hansen sier at de kommer til å stanse kjøp etter at føringstilskuddet fra kommunen er bruk opp.  
 
Nordreisa 
Dag Funderud sier at Fiskeri og landbruk er omtrent like store i Nordreisa. De har et eget fiskerifond 
som gir støtte til investeringer. Det er mulig å søke. Problemene i Sørkjosen har vært store. Nå 
begynner det å løsne og situasjonen blir bedre. De jobber med fiskarlaget for å få løsninger for den 
nye havna. «Vi sliter litt med å få plass til båtutsett.» Sørkjosen er en fiskerihavn men også en 
småbåthavn. De håper den skal være ferdig til fellesferien. Havna i Oksfjord fungerer også bra. Det 
har vært en skade som er utbedret. Nordreisa har dermed to fiskerihavner.  
 

Troms Fylkeskommune om fremtiden for ordningen 
Det er kun tromsfartøy som får tilskudd over føringstilskuddsordningen. Fylkeskommunen betaler 
like mye som kommunen. En skal ikke sponse sesongfiske. Tilskuddet er justert litt ned for i år fordi 
det ikke ble benyttet fullt ut i fjor. Fylket har et fiskeflåtefond som kan gi tilskudd til nye fiskere. Det 
mottas gjerne flere søkere. Det er ansvarlige lån som knytter seg til båten. Det er B-liste fiskere som 
får tilskudd hovedsakelig. Ordningen blir nok videreført. Det er en egen kvote på Finnmark og Nord-
Troms.  

Fast pris pr kg fisk i førings tilskudd fra Kommunene og Fylkeskommunen 
Karl A. Hansen foreslår at det innføres en fast kilopris for henting av fisk. Fylket og Råfisklaget er klare 
på dette punktet. Det er meningen at tilskuddet skal gå til dekning av utgifter og ikke til å øke 
fortjenesten. Ordningen blir værende slik den er.  

Eventuelt – diskusjon 
Rekruttering av fiskere. Storslett sier at en sliter med å få de unge til å drive fiske. Det er for få som 
vil på sjøen. 
 
I Manndalen er det mange som har vært med vante folk på fiske for å prøve seg. De får være med på 
sjøen for å se om de liker arbeidet.  Det må også ligge til rette med havn og mottak.  
 
Leiros sier at det må til et samspill mellom politiske miljø på flere nivå, fiskere og fylkeskommunen. 
En kunne hatt et rekrutteringsprosjekt i N-Troms for rekruttering. «Vi ønsker flere fiskere. Det ønsker 
vi alle.» 
 
Fiskemottaket kan ikke drives på 60 øre kiloen. Vi kan ikke drive uten dette. Storslett: Det har vært 
jobbet for å få 80 øre lenge. Det er like viktig å få økonomien på plass for mottakene og ikke på bare 
de som kjøper. Fylket dekker deler underskudd ved mottaksstasjonene etter søknader, med en 
størrelse som varierer litt fra år.  
 
Nils Samuelsen savner forskning på hvorfor gytetorsken uteblir fra sine gyteplasser i fjordene. Det er 
for lite fisk som gyter i Lyngenfjorden.  
 
Referent, Jens Kristian Nilsen, næringskonsulent Kåfjord kommune 
jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no 
Tlf. 77 71 92 58 

mailto:jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no


Karls Fisk & Skalldyr AS 01.01. - 31.12.2015

T125 T127 T63 T122

Mottaksstasjoner Manndalen Djupvik Burfjord Sørkjosen

Kommune Kåfjord Kåfjord Kvænangen Nordreisa

max sats 1,25

Kvantum 144 906 10 426 160 505 188

Kostnad pr kg 2,32 14,96 6,15 24,20

Total føringskostnad 336 000,00 156 000,00 986 500,00 4 550,00

Føringstilskudd Norges Råfisklag i kr 245 737,00 20 851,00 302 744,00 376,00

Snittsats Norges Råfisklag 1,70 2,00 1,89 2,00

Kostnader ikke dekt av føringstilskudd 90 263,00 135 149,00 683 756,00 4 174,00

Troms fylkeskommune 50% dekning i kr 44 920,86 10 426,00 200 631,25 2 086,80

kostnad pr kg 0,310 1,000 1,250 11,100

Kvantum Finnmarkesregistrerte fartøy 27 409 445 55 549 0

Troms fylkeskommune 50% dekning i kr 36 424,07 9 981,00 131 195,00 2 086,80

Kommunene 50% dekning i kr 44 920,86 10 426,00 200 631,25 2 086,80

kostnad pr kg 0,310 1,000 1,250 11,100

Totalt fra fylkeskommune og kommunene 89 841,72 20 852,00 401 262,50 4 173,60

Utbetalt

Toms fylkeskommune 258 064,91 179 686,87 fratrekk Finnmarks båter 173 492,00

Kåfjord kommune 55 346,86 55 346,86 55 346,00

Kvænangen kommune 200 631,25 125 000,00 avsatt beløp for 2015 125 000,00

Nordreisa kommune 2 086,80 2 086,80 2 087,00

516 129,82 362 120,53  355 925,00

 

Tlf 17/2 fra Kåfjord kommune: avtalt med Karl kr 1,00 pr kg når mottaksstasjonen får kr 2,00 i føringstilskdudd. Grunnlag endret.
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Søknad om utviklingsmidler til forprosjekt for utvidelse av forretningsbygg- 

Nord Troms Maskin og Anlegg AS 

Henvisning til lovverk: 

1.  VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  

(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Kvænangen kommune innvilger inntil 40 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 

utviklingstilskudd til Nord- Troms Maskin og Anlegg AS. Midlene skal brukes til forprosjekt i 

forbindelse med utvidelse av forretningsbygg i Badderen. Tilskuddet dekkes over næringsfondet 

konto 14722.411.325.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 hvert år til 

Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt. 

Kvænangen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet endres 

vesentlig innen 5 år.  

 

Tilsagnet utbetales etter vedtatte retningslinjer og tilsagnsbrev når forprosjektet er gjennomført.  

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 

 

Saksopplysninger  

Nord Troms Maskin og Anlegg AS (NTMA) org nr. 913 939 883 søker om utviklingsmidler til 

forprosjektet – utvidelse av Gruva Pub AS.  

 

NTMA AS har som vedtektsfestet formål å drive salg av pukk og grus, generell 

anleggsvirksomhet og utleie av personell. NTMA er medeier i Gruva Pub AS, og eier bygget. 

Som byggeier ønsker NTMA  å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere kostnader, 



inntektspotensiale og andre vurderinger i forbindelse med en potensiell utvidelse av Gruva Pub, 

som skal romme overnattingslokaler som skal  tilbys både turister og Statnett-entreprenørene. 

 

Framdriftsplan 

August 2016: Utarbeide forprosjektskisse 

September 2016: Sende søknad på finansiering av prosjektet til Kvænangen kommune, eventuelt 

andre aktører 

Oktober, 2016: Oppstart forprosjekt, utføre alle planlagte aktiviteter 

Januar 2017: Ferdigstilling av forprosjekt, rapportering 

31.januar 2017: Potensiell oppstart hovedprosjekt utbygging. 

 

 

 

Kostnadsplan 

 

Tittel 2016 

01. Prosjektledelse og 

adm   30 000 

02. Møter og reiser   10 000 

03. Egeninnsats   60 000 

04. Teknisk vurdering og 
kostnadsoverslag bygg   200 000 

05. Økonomiske 
vurderinger/forretnings
plan   40 000  

Sum kostnad 340 000 

 

Kostnader er stipulerte kostnader. Det forutsettes at disse kostnadene er uten mva.  

 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2016 

01.Tilskudd fra 

næringsfondet   200 000 

02.Lån i bank  

03.Egenkapital   80 000 

04.Eget arbeid   60 000 

05.Andre 
finansieringskilder   

Sum finansiering 340 000 

 

NTMA as har i 2015 fått tilskudd fra næringsfondet til investeringer kr. 100000,- og kr. 70 000,- 

til kompetanseheving.  

 

Vurdering  
NTMA AS argumenterer i søknaden at de ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere 

kostnader, inntektspotensiale og andre vurderinger i forbindelse med en potensiell utvidelse av 

eksisterende bygg, ved å bygge en ny etasje over det eksisterende.  Andre etasjen skal romme 



overnattingslokaler som skal kunne tilbys både turister og entreprenørene som skal bygge 

Statnett-linja. Forprosjektet gjennomføres i regi av NTMA som byggeier og eier av 

forprosjektet.  I forprosjektet vil NTMA innhente vurderinger og kostnadsoverslag/tilbud fra 

blant andre arkitekter/bygningsingeniører, samt vurdere den økonomiske levedyktigheten av en 

slik utbygging både på kort og på lang sikt.  Dette skal brukes i vurdering av byggeprosjektet 

risiko og økonomisk potensiale, og som beslutningsgrunnlag for eierne. En eventuell utbygging 

vil bli organisert som et hovedprosjekt som vil bli designet etter forprosjektets funn og 

anbefalinger. 

 

Utbyggingsprosjektet har et kortsiktig perspektiv, med utleie til entreprenører i forbindelse med 

bygging av ny 420 kV-ledning og et langsiktig perspektiv med utleie for veifarende og turister. I 

dette prosjektet synes det kortsiktige målet å være usikkerhetsmomentet, da det er usikkert om 

hovedprosjektet rekker å bli ferdig innen nettutbyggingen starter. I forprosjektskissen 

identifiseres tidsperspektivet som et risikomoment, da bygget bør ferdigstilles før Eltel starter 

opp sin del av utbyggingen medio 2017. Det betyr at utbyggingen bør realiseres i løpet av et 

halvt år. På lengere sikt vil utbyggingen basere på reiseliv og turisme som jo er en vekstnæring i 

regionen. Telemarksforskningens analyse av attraktiviteten i kommuner viser at besøksnæringer 

i Kvænangen er en næring som har vekstpotensial. Besøksnæringer omfatter både hotell- og 

restuarantnæringer, aktiviteter, kultur, underholdning og detaljhandel. Overnattingskapasiteten i 

Kvænangen er liten, spesielt i vinterhalvåret. Det er i dag ca 20 tilgjengelige sengeplasser i 

vinterhalvåret. Dersom næringen har en intensjon om å satse mer på vinterturisme vil det være 

et behov for å øke overnattingskapasiteten i kommunen.  

 

Bedriften er lokalisert i Kvænangen og søker oppfyller for øvrig kravene til søknad om midler i 

næringsfondet. Forprosjektskissen og kostnadsestimatet vurderes realistisk og 

administrasjonssjefen forutsetter at kostnadsestimatet er eksl. mva. Merverdiavgift er ikke 

støtteberettiget. Finansieringsplan for forprosjektet er lagt opp med 58 % offentlig støtte fra 

Kvænangen næringsfond og at resten på 42 % finansieres med egne midler og egen innsats.  

 

I henhold til vedtekter for næringsfondet regler for bruk av fondet i pkt.  2. kan slike 

utviklingsprosjekter støttes med midler fra næringsfondet. I følge vedtektenes pkt. 5 F) kan 

utviklingsprosjekt med støttes med inntil 40 % av kostnadsoverslaget, med maks utbetaling på 

kr. 100 000,-.  Kvænangen kommune har støttet lignende forprosjekter med en øvre ramme på 

kr. 100 000,-. 

 

Administrasjonssjefen anbefaler at dette forprosjektet finansieres med inntil 40 % med en øvre 

ramme på kr. 100 000,-.  
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Søknad  - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

ForprosEkt: Utbygging av Gruva Pub

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/  -eier: Kontaktperson:

Nord-Troms Maskin  og Anlegg AS Geir Pedersen
Adresse: Postnr.: Poststed:

Sekkemo 9162 SØRSTRAUMEN
Mobil: Telefon: Telefon arbeid:

913 63 539 - -
E-post: Bankkonto:

ntma9162@gmai1.com Ettersendes.
Organisasjonsnummer:

913 939 883

j Prosjektinformasjon _l
Type virksomhet/ type støttemottaker

Nord-Troms Maskin og Anlegg AS  (heretter forkortet  til NTMA AS) er  en lokal bedrift
lokalisert på Sekkemo i Sørstraumen. Bedriften er eid  av  brødrene Geir-Arild og Oddmund

Pedersen  som hver eier 50% av bedriften, som  har  som vedtektsfestet formål å drive salg av

pukk og grus, generell anleggsvirksomhet, utleie  av  personell. NTMA AS er også medlem i
bedriftsnettverket Arctic Suppliers som søker å samle flere lokale bedrifler fra Nord-Troms

gjennom  en  felles profil og portefølje for sammen å posisjonere seg til å kunne tilby varer og
tjenester til Statnett-utbyggingen.

Forretningside  /  mål og innhold med prosjektet

NTMA AS har som vedtektsfestet formål  â  drive salg av pukk og grus, generell

anleggsvirksomhet og utleie av personell.
NTMA AS er også medeier i Gruva Pub AS, og eier eiendommen der.
NTMA AS ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere kostnader, inntektspotensiale og
andre vurderinger i forbindelse med en potensiell utvidelse av Gruva Pub, som skal romme
overnattingslokaler som skal tilbys både turister og Statnett-entreprenørene.

Eiersammensetning /  deltakere  i  prosjektet utover støttemottaker

NTMA AS:

Oddbjørn Pedersen, 9l62 Sørstraumen, 50%

Geir Arild Pedersen, 9162 Sørstraumen, 50%

I  Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel SUM

01. Prosjektledelse og adm 30 000
02. Møter og reiser l0 000

03. Egeninnsats 60 000



04. Teknisk vurdering og kostnadsoverslag bygg

05. Økonomiske vurderinger/forretningsplan

Sum kostnad

Finansieflsplan

Tittel

01.Tilskudd fra næringsfondet

02.Lån i bank

03.Egenkapital

04.Eget arbeid

O5.Andre finansieringskilder

Sum finansiering

Tilskudd  fra  andre

Ingen, men det vurderes å søke finansiering fra andre aktører også.

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Denne søknaden er utarbeidet av Rune Steinsvik, Halti Næringshage AS.
Ved spørsmål om søknadstekniske ting kan han kontaktes på tlf 48 30 28 92.

Spørsmål som går direkte på prosjektet bør rettes til Geir Pedersen, tlf 913 63 539.
Se også vedlagt forprosjektskisse for mer informasjon.
Ang kontonummer: Dette ettersendes etter hvert

Geografi

l943-Kvænangen

l Vedlegg

Dokumentnavn

Forprosiektskisse Utbygging av Gruva Pub.docx

Filstørrelse Dato

365 249 22.09.2016

200 000
40 000

340 000

SUM

200 000

0

80 000

60000

0

340 000
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Forprosjektskisse: Utbygging av Gruva Pub
Oppdragsgiver: Nord-Troms Maskin og Anlegg AS

I terbiiwcleäse med en lokalitetens strategiske posisjon iforhold til lokale turist-attraksjoner

og den påbegynte Statnettutbvggiiigen fra Balsfjord til Skaidi, ønsker Nordíroms Maskin

og Anlegg AS å gjennomføre et forprosjekt tor å vurdere mulighetene for å bygge ut

eksisterende Gruva Pub til også å kunne tilby overnattingsrnulighetef i fremtiden. Denne

forprosjeèztskissa er ment å gi et innblikk i hvilke aktiviteter og kostnader som vil påløpe i

en slik foäprosjektfase. Denne skissa er utarbeidet av Halti Næringshage AS på oppdrag av

Nord~Trems Maskin og Anlegg AS
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Forprosjektets bakgrunn
Reiseliv og turisme har over flere år blitt fremhevet som en av de bransjene med

størst vekstpotensial i Nord-Troms.  Dette  potensialet har over de siste årene

også begynt å realisere seg i faktiske overnattingsdøgn, se tallmateriale under.

Tabell 1. Hotellovernattinger for valgt region og valgt marked.  2000-2015

10515 Nord-Troms 2  alt 2001 23 .167 .993 -4  1 0.14 1 .16

1995 Nord-Troms falt 2002 2-l  622 1 155 11.9 0.15 1.57'

1995 hard-Troms ‘  al? 2003 23  362 —1 260 -5 1 0.15 1.-16

19S‘€~ lwrd-Trcms ~  alt 200á 21  116 -2  246 121.13 1.31

151135 hord-Trnins i alt 2005 22 061 91.15 4.5: 0.13 1,29

1995 Nerd-Troms s  alt 20013 12- 278 -3f* _ ~1?' 1 0.10 1 UE

1995  fa-:rr;'~Trem.s ‘alt 200? 23  39? 5 115' 23.0 0.13 1.131

18-95  f\ord-Trams alt 2008 21  376 .2 021 -3,13 G.  12 1.21

15195 f\ord-Tru:-ms . alt 2009 19  852 «1 -ååí -6.9 0.11 1.12

'l 995 Nerd-Tn‘-3:115 l ali 2010 25 416 5 524 278 0,11. 1.3?

1995 l-.crfi-Tronis '  alt 2011 22  832 -2 53.1 -102 0.12 1_ 12

195:‘-3 Nszrd-Tranws i alt 2012 22  936 10.1 05 0.12 1.051

199-T:l\or-3‘-TraJn1s. alt 2013 23 550 E14 2.7 0.12 1,11;

1995  herd-Troms l alt 2014 27  ‘I30 3  6,30 15,4 0.13 121

al! 2015 32 0-13 .1  863 1.7 F) 0.15 1.3119.05  lä-ord-Trcins

r-:-' 33-1215» 3-'--1 .v ..'.= ' '  5:-.='se:v'\g 3'..='.-'.---er.

Figur l Statistikk Hotellovernattinger Nartl-Trmm:. Kilder tvxvwstzltistikkilett.mi

I tillegg har Statnett vedtatt utbygging av ny 420 kV-ledning fra Balsfjord til

Skaidi, hvor området Kvænangen generelt og Badderen spesielt ligger strategisk

til i forbindelse med å tilby tjenester til utbyggingen av linja. Kontrakten på

utbyggingen er gitt til de to entreprenørfirmaene Rebaioli (Italia) og Eltel

Networks (Sverige) som har fått tildelt utbyggingen av henholdsvis Balsfjord-

Nordreisa og Nordreisa -Skíllemoen(Alta). Se mer info om utbyggingen under.

Nord-Troms Maskin og Anlegg AS (heretter forkortet til NTMA AS) er en lokal

bedrift lokalisert på Sekkemo i Sørstraumen. Bedriften er eid av brødrene Geir-Arild

og Oddmund Pedersen som hver eier 50  %  av bedriften, som har som vedtektsfestet

formål å drive salg av pukk og grus, generell anleggsvirksomhet, utleie av personell.

NTMA AS er også medlem i bedriftsnettverket Arctic Suppliers som søker å samle

flere lokale bedrifter fra Nord-Troms gjennom en felles profil og portefølje for

sammen å posisjonere seg til å kunne tilby varer og tjenester til Statnett-utbyggingen.

Mer informasjon om Arctic Suppliers finnes på hjemmesiden

wwwarcticsupplierscom

NTMA AS er også medeier i Gruva Pub AS, og står som eier av eiendommen hvor

Gruva Pub er lokalisert. Eiendommen ligger strategisk plassert både for nettutbygging

og for turisme gjennom tett nærhet til blant annet lettbåthavn, hovedfartsveier (E6),

utfartsveier til innlandsområder (scooterløype og fjellveier) samt i relativt liten

avstand til flyplasser i henholdsvis Alta  (112  km) og Sørkjosen  (62  km). Eiendommen

består i dag av et tidligere butikkbygg på et plan som i senere tid er pusset opp og blitt

benyttet til pub-drift for lokale og tilreisende.  I  tillegg eier NTMA AS eiendommer

som kan benyttes som potensielt sted for brakkerigg for entreprenørene.
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Statnett — prosjektet

En ny 420 kV-ledning i Nord-Norge er nødvendig for å sikre strømforsyningen i

landsdelen, legge til rette for nyetablering og vekst innen nærings- og

industrivirksomhet. I tillegg muliggjør den ny planlagt fornybar kraftproduksj on i

regionen. Statnett har fått konsesjon fra NVE for bygging av en ny 420 kV-ledning fra

Ofoten i Nordland til Hammerfest i Finnmark.

Ledningen Ofoten - Hammerfest er helt nødvendig for å sikre en god strømforsyning

nord for Ofoten. Allerede i dag er det perioder der ledningsnettet drives med redusert

sikkerhet. Denne forsterkningen er også nødvendig i forbindelse med en forventet

forbruksøkning og planer om større industriell aktivitet i Nord-Norge. Ledningen

mellom Ofoten og Balsfjord er en forutsetning for at ledningen Balsfjord-

Hammerfest skal fungere optimalt.

Fakta om utbyggingen:

Kapasitet: 420 kV

Fysisk størrelse: Ca 300 km lang, ca 40 m bred (ryddebelte)

Berører 7 kommuner

Antatt fremdrift:

Melding sendt NVE juni 2007

Konsesjonssøknad sendt NVE mai 2009
Tilleggssøknad og tilleggsutredninger sendt NVE mai 2011

Tilleggssøknad og tilleggsutredning sendt desember 2011

Konsesjonsvedtak fra NVE mai 2012

Endelig konsesj onsvedtak fra OED frem til Skaidi mottatt april 2015

4-5 års byggetid frem til Skaidi etter endelig konsesjonsvedtak

Strekningen Skaidi - Hammerfest vil bli inkludert i KVU Nord

Utbyggingen av strekningen Balsfjord-Skaidi er vedtatt av Statnetts styre, og er

kostnadsberegnet til mellom 4-6 milliarder kroner

Kilde: www.statnett.n0

Hvorfor gjennomføre dette forprosjektet?

NTMA AS ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere kostnader,

inntektspotensiale og andre vurderinger i forbindelse med en potensiell utvidelse av

eksisterende bygg, gjennom å bygge en ny etasje over det eksisterende, som skal

romme overnattingslokaler som skal kunne tilbys både turister og entreprenørene som

skal bygge Statnett-linj a. For å kunne gjøre dette trenger man å hente inn vurderinger

og kostnadsoverslag/tilbud fra blant andre arkitekter/bygningsingeniører samt at man

trenger å få vurdert den økonomiske levedyktigheten av en slik utbygging både på

kort og på lang sikt. Dette er planlagt gjort gjennom man i dette forprosjektet

innhenter teknisk og økonomisk datamateriale for en slik utbygging, for at NTMA AS

i etterkant av prosjektet skal kunne gjøre en bedre vurdering av en slik utbyggings

risiko og økonomisk potensiale. En fremtidig utbygging vil deretter bli organisert som

et hovedprosjekt som vil bli designet etter forprosjektets funn og anbefalinger.
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Forprosjektets mål, utforming og organisering
Forprosjektets hovedmål:

Få  analysert og konkretisert investeringsbehov, tekniske behov og økonomiske

driftspotensiale av en fremtidig påbygning av et overnattingslokale som er tenkt

bygd som andre etasje på nåværende Gruva Pub.

Herunder:

-  Få gjennomført teknisk vurdering av eksisterende bygg, og innhente

kostnadsoverslag fra arkitekt på et påbygg.

-  Få gjennomført bedriftsøkonomiske vurderinger av en slik påbygnings

økonomiske lønnsomhetspersonale av aktører med kompetanse og erfaring til  å

gjøre dette.

-  Utrede muligheter for å leie ut eiendommer til Statnett-entreprenørene for

lagring av maskiner og eventuelt oppsetting av brakkerigg.

-  Samlet sett skal denne informasjonen skape et bredt og godt

beslutningsgrunnlag for om hovedprosjektet Utbygging av Gruva Pub bør

realiseres.

Forprosjektet:

Forprosjektet skal skaffe til veie relevant informasjon om hvilke tekniske og

økonomiske utfordringer og muligheter som bør tas hensyn til ved avgjørelsen

om en eventuell utbygging bør finne sted. Målet er at denne jobben skal kunne gi

svar  på  om en slik utbygging vil være lønnsom  på  både kort sikt (inntil  3  år) og

på lengre sikt (3+ år)

Finansieringen av forprosjektet søkes gjennomført gjennom søknad til

Kvænangen Næringsfond, samt gjennom eget arbeid/ egne midler.

Forprosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av utgangen 2016.

Hovedprosjektet:

Hovedprosjektet vil i all hovedsak bestå av selve utbyggingen av Gruva Pub.

Kostnadsrammer for dette er ikke klare i dag, og er noe av det forprosjektet er

ment å skaffe informasjon rundt. Utbyggingen vil eventuelt bli forsøkt finansiert

gjennom stipend /lån til aktuelle virkemiddelaktører, fond, samt eget
arbeid/egne midler og gjennom banklån.

Hovedprosjektet er tenkt startet opp i januar 2016 og med mål om  å  kunne

ferdigstilles i løpet av sommermånedene 2017

Prosjekteier:

NTMA  AS, eventuelt Gruva Pub AS

Styringsgruppe:

Styringsgruppen for forprosjektet er per dags dato ikke klar, men vi ser det som

naturlig at brødrene Geir og Oddmund Pedersen, Børre Solheim (Styreleder
Gruva Pub AS) og eventuelt en representant for Kvænangen kommune som

potensiell finansiell bidragsyter for forprosjektet vil være naturlige kandidater

til styringsgruppen.
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Prosjektledelse:

Per dags dato ikke bestemt. NTMA AS vil selv kunne vurdere hvem som vil være

mest naturlig som prosjektleder, da prosjektet vil bestå av ulike bidragsytere fra

ulike fagretninger.
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Kostnadsoverslag og finansiering

Foreløpig kostnadsoverslag: (Disse kostnadene er erfaringsmessig anslått på

bakgrunn av Halti Næringshages erfaringer med lignende prosjekter)

Presiektiedeise Anslått til 30 timer Kr 30 000

admínistrasion (Beregnet timespris på 1000kr timen, dette vil
variere avhengig av leverandør av tjenestenl

Møter 08 reiser Kostnader ved avholdelse av besiktigelse av Kr 10 000

området, møter mellom aktørene i prosjektet

Egeninnsats Prosjekteiers egeninnsats i forprosjektet (100 Kr 60 000

timer*600kr)

Teknisk Vurdering 0g Arkitekt/teknisk byggingeniør. Kostnadene på slike Kr 200000
kostnadsoverslag ved - kt b  t 1 1-
pâbygg inkl. oppdrag VaI‘1€1'eI' ster men GS  e  ans ag 1gger

byggetegning rundt 200 000 kr.

Utarbeidelse 3V Anslått til 40 timer Kr 40 000

i“VeSte““g5a“a1y5er' (Beregnet timespris på 1000kr timen, dette vil
lønnsomhetsanalyser _ . .
og andre Økonomiske variere avhengig av leverandør av tjenesten)

vurderinger.

Utarbeidelse av

forretningsplan/konse

pt for fremtidig drift

Totalkostnad j Kr 340 000

Finansiering:

Kvænangen Søknad til næringsfond i Kvænangen kommune, Kr 200 000

kommune alternativt søknad til andre potensielle

virkemiddelaktører

Egne midler Kr 80 000

Egeninnsats Kr 60 000

Finansiering Kr 340 000
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Aktører/Samarbeidspartnere/ Forankring
Under følger en oversikt over aktører som kan spille en rolle i prosjektet.

Halti næringshage AS:

Halti Næringshage AS bidrar til utvikling av næringslivet i Nord-Troms, og inngår

i et nasjonalt næringshagenettverk med over 50 andre næringshager i Norge.

Halti Næringshage AS er et utviklingsselskap eid av 15 bedrifter og SIVA

(Selskapet for industrivekst SF). Halti Næringshage AS har som mål å bidra til

økt samhandling og utvikling av Nord-Troms regionen. Halti Næringshage har

utviklet denne forprosjektskissa på oppdrag fra NTMA AS, og kan være en

bidragsyter på de bedriftsøkonomiske sidene ved forprosjektet. For mer

informasjon se www.haltinh.no

Kvænangen kommune:

Kvænangen kommune ligger er den nordligste kommunen i Troms, og grenser

mot Alta kommune i nord og Nordreisa kommune i sør. Administrasjonssenter

er Burfjord.

Kvænangen kommune vil være en naturlig samarbeidspart i forprosjektet, både

gjennom potensiell finansiering av forprosjektet og som

samarbeidspartner/diskusjonspartner underveis.

wwwkvanangenkommuneno/

Troms fylkeskommune:

Troms Fylkeskommune arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og

godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende

reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne

sammenheng. Fylkeskommunen har bl.a. ansvaret for regional utvikling,

videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss,

offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling

av tippemidler og støtte til næringslivet.

Troms fylkeskommune kan være en potensiell finansiell samarbeidspart i både

for- og hovedprosjekt.

www.tromsfvlke.no/Omfvlkeskommunen/tabid /56/Default.asDx

Statnett:

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte

om lag 11 000km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften

overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret

for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av

staten ved Olje- og energidepartementet.

Statnett er hovedansvarlig for utbyggingen som skal foregå, selv om

entreprenørene vil være mest sannsynlige kontaktpunkt inn mot et

hovedprosjekt.

www.statnett.no/Om-Statnett/

8



¢“:§NTMA
i' lnidllrilic H's:’»1rr'rlm!1,IHvW:II NU

Andre  næringsaktører:
Om dette prosjektet realiseres  vil  det være naturlig at man innleder samarbeid

med andre aktører innenfor næringslivsbransjen, slik at man gjennom

samarbeid kan tilby tilreisende gode aktivitetspakker.
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Framdriftsplan og gjennomføring

Framdriftsplan

August 2016: Utarbeide forprosjektskisse

September 2016: Sende søknad på finansiering av prosjektet til Kvænangen

kommune, eventuelt andre aktører

Oktober, 2016: Oppstart forprosjekt, utføre alle planlagte aktiviteter

januar  2017:  F erdigstilling av forprosjekt, rapportering

31.januar 2017: Potensiell oppstart hovedprosjekt utbygging.

Aktiviteter og arbeidsmåter:

Hovedaktivitet  1  Prosjektledelse /Administrasjon

Hensikt Styring av forprosjektet, innhente tilbud på teknisk og

økonomisk bistand, samordne aktiviteter og bidrag fra

aktørene, samt rapportering.

Arbeidsmåte Prosjektleder, enten ekstern eller intern [NTMA AS)

Forventet resultat Forprosjektet gjennomføres etter gjeldende plan og til

gjeldende budsjett.

Hovedaktivitet  2  Teknisk vurdering og kostnadsoverslag ved påbygg inkl.

byggetegninger

Hensikt Innhente teknisk bygginformasjon, vurdere muligheter for

påbygg, designe byggkonsept og utarbeide tegninger som

kan benyttes ved selve påbyggingen

Arbeidsmåte Innkjøpte 'tjenester fra arkitekt/byggteknisk ingeniør

Forventet resultat Utarbeidet konsept og utarbeidet tegninger som kan

benyttes til utbygging.

Hovedaktivitet  3  Utarbeidelse av investeringsanalyser,

lønnsomhetsanalyser og andre Økonomiske

vurderinger

Hensikt Få en fagmessig vurdering rundt bedriftsøkonomiske

forhold ved en utbygging basert på økonomiske,
markedsmessige og erfaringsmessige forhold. Utarbeidelse

av forretningskonsept/ plan for fremtidigirift

Arbeidsmåte innkjøpte tjenester fra bedriftsutvikler

Forventet resultat Utarbeidet driftskonsept/ plan som bakgrunn til

risiko /potensialvurdering av fremtidig hovedprosjekt
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Risikomomenter og usikkerhetshåndtering

Risikomomenter:

Mulige risikomomenter som er identifisert og som må tas hensyn til under

forprosjektperioden er listet opp under:

Budsjettets kostnader kan bli større enn beregnet

Manglende finansiering/finansieringssøknader underkjennes

Tett tidshorisont. Et eventuelt hovedprosjekt bør ferdigstilles før Eltel starter

opp sin del av utbyggingen medio 2017

Potensielle byggtekniske problemer som avdekkes under forprosjektet

Usikkerhetshåndtering:

Løpende kostnadsføring/bilagskontroll

Prosjektets hovedaktiviteter holdes tilbake frem til finansiering er sikret

Forprosjektet prioriteres høyt av alle involverte parter, for  å  sikre planlagt

fremdrift

De byggtekniske delene av forprosjektet søkes gjennomfført i tidlig fase for å

kunne sikre tidlig exit-strategi og kostnadsbesparelser om det viser seg at det

oppstår uløselige byggtekniske problemer.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/402 -1 

Arkiv: 070 

Saksbehandler:  Frank Pedersen 

 Dato:                 12.10.2016 

 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

52/16 Kvænangen formannskap 26.10.2016 

20/16 Fondsstyret 26.10.2016 

Medlemskap i Nettverket fjord- og kystkommuner 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kvænangen kommune søker deltakelse i Nettverket fjord- og kystkommuner. 

2. Kontingent for tiden om lag 12 500 kroner dekkes av næringsfondet. 

 

Saksopplysninger 

I henvendelse av 23.8.2016 er Kvænangen kommune invitert inn i Nettverk fjord- og 

kystkommuner (NFKK). Brevet følger vedlagt 

Nettverket ble opprettet i 2009 for å sikre at fjord- og kystkommuner får igjen for arbeidet med å 

tilrettelegge og forvalte sjøarealene sine. Pr i dag er over 60 kommuner medlemmer. 

Kontingenten er satt til 10 000 kroner + 2 kroner pr innbygger og vil for Kvænangen kommune 

bli på om lag 12 500 kroner i året. 

Etter Næringsfondets retningslinjer kan det gis støtte til «B. Etablering av lokale nettverk og 

samarbeidstiltak» og administrasjonssjefen regner med at NFKK er innenfor formålet. 

 

Vurdering 

 

Administrasjonen antar at nettverket kan være et viktig forum for kommuner som er i samme 

situasjon som Kvænangen og at kommunen både kan hente fra og bidra til nettverket. 

 

 

 



NFKK
neflverk Ford og kysikommuner

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik

Kvænangen

kommune Oslo, 23.

august 2016

Bli medlemmer i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)

Det er krevende og spennende å drive lokalsamfunn, men det koster å drive eldresenter, skoler,

barnehager, næringsareal og veger. Og aller helst vil vi jo være attraktive nok til å oppnå både positiv

befolkningsutvikling og næringsutvikling. Men alle vet det koster, som oftest mer enn vi har til

rådighet.

Mange av oss er stolte verter av havbruksvirksomhet. Men mange av oss opplever også at

virksomheter sentraliseres. Arbeidsplasser på land forsvinner og kommuner sitter igjen med

saksbehandling og merder i sjøen. Skattekronene har ikke nødvendigvis samme ankerfeste som

oppdrettsmerdene.

NFKKs arbeid gir resultater!

Nettverk for fjord- og kystkommuner ble opprettet i 2009 for å sikre at fjord- og kystkommunene får

noe igjen for arbeidet med å tilrettelegge og forvalte sjøarealene sine. Vi ville at lokalsamfunn og

kommunen skulle få sin rimelige andel av den verdiskaping som skjer basert på bruk av lokale

naturressurser, i dette tilfelle eksklusive rettigheter til å bruke areal i den kommunale

sjøallmenningen.

I dag kan vi vise til resultater av vårt arbeid. Fra 2017 vil kommuner med oppdrett kunne hØste av

havbruksfondet. Dette fondet skal tilføres midler fra vederlag som må innbetales til staten i

forbindelse med privat erverv av nye konsesjoner, eller utvidede produksjonsrettigheter i

eksisterende konsesjoner. 70 prosent av midlene fra dette fondet skal tilfalle vertskommunene for

oppdrettsanlegg.

Både Storting og regjering legger til grunn en gjennomsnittlig årlig vekst i nye konsesjoner på 3

prosent. Dette kan gi hele 800 millioner kroner, som årlig gjennomsnitt, til fordeling mellom

vertskommunene for oppdrettsa nlegg.

NFKKs arbeid gir deres kommune flere inntekter!

Kvænangen kommune vil også nyte godt av NFKKs arbeid ved at havbruksfondet nå kommer på

plass. Legges en gjennomsnittlig årlig vekst på 3 prosent til grunn og en tar utgangspunkt i



Fiskeridirektoratets register av lokalitetskapasiteten (MTB) i kommunene, kan en beregne årlige

inntekter for den enkelte kommune. For deres kommune har vi beregnet dette til 6605797 kroner.

Dette viser vel nokså tydelig at NFKKs tålmodige arbeid ligger an til å gi penger til kommunekassa!

Vi håper derfor at dere ser nytten og effekten av NFKK5 arbeid, og vi tør håpe at deres kommune vil

være med å betale litt for den innsatsen som nedlegges. Alle vet at jo flere vi er, desto sterkere er vi,

og dess vanskeligere er det å motarbeide våre interesser.

Ivareta fremtiden

Vi ser også at det er viktig å fortsette arbeidet for kystkommunenes interesser. Det er minst tre

viktige grunner til det:

1. Vi ser at flere aktører prøver å unngå å betale for konsesjoner til havbruksfondet gjennom å

få innvilget billige utviklingskonsesjoner. Med andre ord er det viktig at NFKK fortsetter å

være vaktbikkje for havbruksfondet.

2. Vi ser at det skjer mye spennende med tanke på bruk av ressursene i kommunenes

sjøarealer, eksempelvis algedyrking som kan brukes i alt fra medisiner og laksefor til

reduksjon av klimagasser. De kommunale sjøarealene vil utgjøre et stadig viktigere

næringsareal for Norge og kommunene må fortsette å ivareta sine interesser.

3. Vi ser at det er mange andre saker det er viktig å ta tak i for fjord- og kystkommunene. Det

kan være opprydding i strandsone og sjøareal (forlatte bruk), det kan være bedre vedlikehold

av viktige næringsveier ute på kysten, eller arbeid for mer bruk av sjøtransport.

Innmelding og kontingent

Opprettelsen av havbruksfondet viser at samarbeid gjennom NFKK gir gjennomslag, og vi håper at
deres kommune vil være med på det videre arbeidet ved å bli medlem i NFKK!

lnnmelding kan gjøres direkte via jgjçjo eller på www.kystnettverk.no/bli medlem,! Her finner
dere også mer informasjon om kontingent og NFKK. Dere finner også mer info om oss på våre
Facebook-sider. Her vil dere også finne informasjon om våre to årlige medlemsmøter der dere blant
annet vil møte sentrale samfunnsaktører.

Vi håper du som ordfører vil jobbe sammen med andre kystkommuner for å sikre mer lokal

verdiskaping til lokalsamfunnets beste, og jobbe sammen med oss for å sikre bedre

utviklingsmuligheter og rammevilkår langs kysten. Vi ønsker deres kommune velkommen som

medlem i NFKK. Til flere vi er til bedre kan vi kjempe for felles interesser!

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål!

Med vennlig hilsen

Vc7- /



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/375 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 11.10.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/16 Fondsstyret 26.10.2016 

 

Søknad om midler til ungdommens nærings- og kulturfond- Nord Troms 

Regionråd AS 

Henvisning til lovverk: 

1.  VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  

(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 

 

 

 

Vedlegg 

1 00108H.pdf 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune innvilger kroner 20 000,- i tilskudd til ungdommens regionale 

nærings- og kulturfond «Prøv sjøl». Det forutsettes at de andre kommunene støtter fondet 

med tilsvarende beløp. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.  

 

Tilsagnet utbetales ved mottatt anmodning om utbetaling og bekreftelse om 

fullfinansiering av tiltaket. Det forutsettes at bruk av Prøv-sjøl fondet rapporteres til eier 

kommunene.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 

måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 

 

Saksopplysninger  

Nord Troms Regionråd DA (NTRR) org nr. 979 470 452 søker om midler til revitalisering av 

ungdommens regionale kultur- og næringsfond – Prøv Sjøl. RUST - Regionale ungdomssatsing 

i Nord-Troms og Nord Troms ungdomsråd er ansvarlige for Prøv sjøl fondet.   

 

RUST startet opp i september 2009, med bakgrunn i ungdomsprosjektet UNIT 1999- 2007. 

Satsingen eies av Nord-Troms Regionråd og har som mål å skape en attraktiv region for ungdom 

ved å stimulere til et aktivt og engasjert ungdomsmiljø, stimulere tilflytting og hindre fraflytting. 

RUST styres av Nord-Troms ungdomsråd, som består av to ungdommer fra hver av de seks 

kommunene, og et Fagråd som representerer administrasjonen som jobber med ungdom i 



kommunene. Regional ungdomskonsulent er sekretær for begge rådene. I tillegg har 

ungdomsrådet egen saksordfører i regionrådet. I denne perioden er Eirik Losnegaard Mevik 

ungdommenes ordfører. 

 

Målet for Prøv sjøl fondet er at:   

- Ungdom skal stimuleres til å iverksette egne ideer, gis muligheter til å starte egen 

virksomhet, utvikle talent og handlekraft.  

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

- Ungdom skal få erfaring med søknadsprosesser, og et effektivt og positivt første møte 

med «byråkratiet».  

Midlene i fondet er søkerbasert, og deles ut med inntil kr. 10 000 til prosjekter gjennomført av 

ungdom i Nord -Troms i aldersgruppen 13- 18 år eller elev- og ungdomsbedrifter i 

entreprenørssatsingen HoppIDE. 

 

Kostnadsplan 

 

Tittel 2016 

01. Prosjektkostander    240 000  

Sum kostnad 240 000 

 

 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2016 

01.Tilskudd fra 

næringsfondet   20 000 

02.Egenkapital/eget 

arbeid   120 000 

03.Andre 

finansieringskilder 100 000  

Sum finansiering 240 000 

 

Det søkes om 20 000,- fra hver av Nord Troms kommunene. Det er ikke søkt om eksterne 

midler fra andre kilder. Egenkapital er oppstarte midler i fondet, samt eget arbeid/egne midler.  

 

 

 

Vurdering  

 
Prøv sjøl fondet ble etablert i 2011, med kr. 12 000,- i tilskudd fra hver av kommunene i Nord 

Troms. En arbeidsgruppe med representanter fra Nord Troms Ungdomsråd, daglig leder i Nord 

Troms Regionråd og regional ungdomskonsulent har fastsatt nytt innhold til Prøv- sjøl fondet, 

med nye fokusområder, og nye oppdaterte målsettinger og målgrupper. Digitale uttrykk og 

entreprenørskapssatsingen HoppIDE er valgt som fokusområder. Prøv sjøl fondet er en felles 

ungdomssatsing og gjelder ungdom i alle kommuner i Nord Troms. Ungdomsrådet i Kvænangen 

er representert i Nord Troms Ungdomsråd. Kvænangen kommune deltar i den regionale 



satsingen på HoppIDE, med fokus på ungt entreprenørskap. Prøv sjøl –fondet og HoppIDE 

satsingen skal samkjøres og koordineres.  

 

I henhold til næringsfondets vedtekter pkt. 2 skal næringsfondets midler nyttes til tiltak med 

formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til 

nyetableringer og videreutvikling av bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre 

sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Hensikten med Prøv sjøl -

fondet er motivere og stimulere ungdom til å starte egen nærings og/eller kulturvirksomhet, og 

administrasjonssjefen vurderer at dette kan defineres innenfor målområdet for næringsfondet.  

Prøv sjøl- fondet støtter opp entreprenørskapssatsing i Nord Troms.  

 

I reglementets pkt. 3 er det et krav om at bedriften skal være lokalisert i Kvænangen. I dette 

tilfellet er søker et regionalt selskap som eies av kommunene i Nord Troms. Prøv Sjøl fondet 

skal dekke hele regionen, og vil også omfatte ungdom og ungdomsbedrifter i Kvænangen. 

Fondet kommer til gode for unge entreprenører i Kvænangen. Ungdom er en målgruppe som 

prioriteres i reglementet.  Administrasjonssjefen vurderer at søker dermed oppfyller kravene i 

vedtektene for næringsfondet. Finansieringsplanen for fondet forutsetter 50 % finansiering fra 

kommunale næringsfond og 50 % med egne midler og egeninnsats. Administrasjonssjefen 

anbefaler at revitalisering av Prøv sjøl fondet støttes med kr. 20 000,- fra næringsfondet. Det 

forutsettes at de andre kommunene støtter prosjektet med tilsvarende beløp.   

 

I reglementets pkt. 8. B forutsettes det at prosjektet skal være gjennomført og avsluttet før 

utbetaling. I dette tilfellet handler det om styrking av et fond som skal dele ut midler, og det vil 

være uhensiktsmessig med utbetaling av tilskuddet ved prosjektets slutt. Administrasjonssjefen 

anbefaler at fondsstyret fraviker fra dette kravet, og utbetaler tilskuddet når søker sender 

utbetalingsanmodning og bekreftelse om at prosjektet er finansiert som forutsatt.  Det forutsettes 

av bruken av Prøv Sjøl rapporteres årlig til eierkommunene.   
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RF13.50  — Kommunalt næringsfond 1,9 SEPT

Saksbehandler:   . _ . . . L‘. M  i E;
Søknad  -  Støtte tll forening/frivillig org.

Kvænangen kommune    
     
    

Prosjektnavn m
PRØV SJ ØL  -  UNGDOMMENS NÆRINGS- OG KULTURFOND

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier: Kontaktperson:

Nord-Troms Regionråd DA Lise Jakobsen
Adresse: Postnr.: Poststed:

- 915 1 STORSLETT
Mobil: Telefon: Telefon arbeid:

918 13 803 - -
E—post: Bankkonto:

1ise.jakobsen@ntr0ms.n0 47870702783
Organisasjonsnummer:

979470452

fProsjektinformasjon
Type virksomhet/ type støttemottaker

Prosjekt  -  Prøv Sjøl

Forretningside /mål og innhold med prosjektet

Hovedmål:

Ungdom skal stimuleres til å iverksette egne ideer, gis muligheter til å starte egen virksomhet,
utvikle talent og handlekraft.
Ungdom skal se muligheter for å skape næring og kulturuttrykk i egen region.

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

Eiersammensetning /  deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Nord-Troms Regionråd DA (N ord-Troms kommunene)

fKostnadspLn og finansierigsplan

Kostnadsplan

Tittel

01 .Prosgktkostnader

02.

03.

Sum kostnad

F  inansieringsllan
Tittel ll” ` """"" "“"""‘ "“ 'M " ` " ` """"` ' ll

01 .Tilskudd fra næringsfondet

02.Lån i bank

03.Egenllpital

04.Eget arbeid

g stil. W-,  h  ...Hm  .---

j

SUM

240  000

0

0

240 000

‘STUM

2.0000
o
o

120 000



05.Andre finansieringskilder

Sum finansiering

Tilskudd fra andre

Det  søkes om 20 000,- fra  hver av  Nord-Troms  kommunene

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Eget  arbeid:  Det  vil bli stilt krav om at ungdom  som  søker tilskudd fra Prøv Sjøl-fondet bidrar

med  arbeidsinnsats tilsvarende søknadssummen.

Geografi

193 8-Lyngen, 1939-Storfiord, 1940-Gaivuotna  -  Kåfjord, 1941 -Skjervøy, 1942-Nordreisa,
1 943-Kvænan gen

l  Vedlegg

Filstørrelse Dato

373  830  13.09.2016

Dokumentnavn

PRØV SJØL  -  Søknad om midler 2016.pdf

100  000

240  000
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Foto: Mattis Nyheim, Omdømmeprosjektet, Sørkjosen lufthavn, Ida Skoglund, Tor Petter Christensen og Rolf-Øistein Barmann  Jensen

Prøv Sjøl-fondet ble etablert i 2011 for á gi ungdom i Nord-Troms mellom  13  og 18

år mulighet til å søke inntil 5000 kr for  °  Vpe, arrangere eller iverksette tiltak  
   
  
 
  

   
  
 

innen kultur og næring.  RUST  og Nord- W  7: ungdomsråd forvalter fondet og

fordeler midler til søkerne. Ved etableri  _‘ opplevde  ordningen stor  pågang av

søkere, men de senere år har interesse  \  synkende. Nord-Troms ungdomsråd

ønsker nå å revitalisere ordningen med fi E ‘Pkusomréder og kriterier for tildeling

som har. tettere kobling med dagens un Vlskultur, og samtidig bidra til aktivitet  i

entreprenørskapssatsingen HopplDEi -  og utviklingsplan for Nord-Troms.

RUST sa4gepJggn]mune,n¢_g\m:,!gp 000,- ti h; H

Troms å

RUST Regional ungdomssatsing i  Troms

Adr.: Hovedveien  2, 9151 Storslett v
Tlf.: 918 13 803 l DER KOr~TRf\ST[-R SMB FOLK

E-post: ms1§?n:r9_m,nq N°R°'m°"5 Følg RUST  -  Regional ungdomssatsing i Troms  pá Facebook

rajisering av Rmv SJol—ordnin‘pl§q i  N;.W:I;...,.....g.: i



BAKGRUNN

RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms startet opp i  september 2009, med

bakgrunn i ungdomsprosjektet UNIT 1999- 2007. Satsingen eies av Nord-Troms

Regionråd og har som mål å skape en attraktiv region for ungdom ved å stimulere til

et aktivt og engasjert ungdomsmiljø, stimulere tilflytting og hindre fraflytting. RUST

styres av Nord-Troms ungdomsråd, som består av to ungdommer fra hver av de

seks kommunene, og et Fagråd som representerer administrasjonen som jobber

med ungdom i kommunene. Regional ungdomskonsulent er sekretær for begge

rådene. l tillegg har ungdomsrådet egen saksordføreri regionrådet. l denne

perioden er Eirik Losnegaard Mevik ungdommenes ordfører.

Prøv Sjøl-fondet har i årenes løp støttet mange ulike og spennende initiativ og

prosjekt for og av ungdom - tørrfiskproduksjon, hønsegård og eggproduksjon,

etablering av sommerjobb for ungdom, idretts- og kulturarrangement, LAN m.fl.

Ungdomskultur og -interesser er dynamiske og endres i takt med trender i

samfunnet. Nord-Troms ungdomsråd har derfor sett det nødvendig å endre

kriteriene for Prøv Sjøl- ordningen for å øke interessen og stimulere til flere

ungdomsinitiativ innen kultur og næring i Nord-Troms. Det har tidligere ikke vært

anledning for elev- eller ungdomsbedrifter å søke støtte. Maksimal søknadssum har

vært på 5000,- og ordningen har vært gitt liten publisitet i sosiale medier. Nord-

Troms ungdomsråd har derfor et ønske om å revitalisere ordningen i tråd med

dagens digitale og globale ungdomskultur, og samkjøre den med

entreprenørskapssatsingen HopplDE i Næring- og utviklingsplan for Nord-Troms.

NYTT LlV OG NYTT FOKUS

Representantene i Nord-Troms ungdomsråd har tildelte saksområder. Tonje Nilsen

fra Storfjord og Fredrik Nilsen fra Lyngen har ansvar for saksområdene

entreprenørskap og næring - herunder HopplDE og Prøv Sjøl-fondet. De har deltatt i

et arbeidsutvalg sammen med daglig lederi Nord-Troms Regionråd DA, Berit

Fjellberg og regional ungdomskonsulent Lise Jakobsen og har jobbet frem denne

søknaden til kommunene. Arbeidsutvalget har fastsatt nytt innhold i Prøv Sjøl-

ordningen. Det er pekt ut nye fokusområder og definert nye, oppdaterte

målsettinger og målgrupper. Målgruppene utvides til å gjelde elev- og

ungdomsbedrifter. Maksimal søknadssum endres til l0 000,-. Kriterier for tildeling

skal ha et tydelig språk og være lett tilgjengelig. Det skal opprettes en egen
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Facebookside med informasjon om ordningen, der også prosjekter som det er gitt

støtte til kan løftes fram.

Digitale uttrykk og entreprenørskapssatsingen HopplDE er valgt som fokusområder.

Med digitale uttrykk menes design, markedsføring og formidling som fremmer

kunstneriske uttrykk, stedskvaliteter og identitet i Nord-Troms.

Entreprenørskapssatsingen HopplDE og RUST samkjører aktivitet og samarbeider

om lnnovasjonscamp og etablering av elev- og ungdomsbedrifter.

MÅL

Hovedmål:

Ungdom skal stimuleres til á iverksette egne ideer, gis muligheter til à starte

egen virksomhet, utvikle talent og handlekraft.

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

region.

Ungdom skal få erfaring med søknadsprosesser, og et effektivt og positivt

første møte med «byråkratiet»

Delmål:

Det regionale ungdomsrådet skal gis en viktig rolle i kultur- og

næringsutvikling i egen region.

Det regionale ungdomsrådet skal få viktig erfaring med saksbehandling

De kommunale ungdomsrådene skal gis en meningsfylt rolle i utvikling og

markedsføring av Prøv Sjøl-fondet til målgrupper i sine kommuner.

RUST og Prøv Sjøl-fondet skal underbygge entreprenørskapssatsingen

HopplDE og stimulere til økt etablering og aktivitet blant elev- og

ungdomsbedrifteri grunnskole og videregående skole i regionen.

MÅLGRUPPER

l . Ungdom i Nord-Troms mellom l3 og l8 år.

2. Elev- og ungdomsbedrifter i entreprenørskapssatsingen HopplDE.
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OM PRØV SjØL-ORDNINGEN

Prøv Sjøl-fondet gir inntil lO  000,- til:

Målgruppe i - ungdom 13-18 år

ø Ungdom  i  Nord—Troms mellom 13-18 år.

ø Prosjekter innen kultur og næring.

ø Tilskudd til kjøp av utstyr hvis andre kriterier er oppfylt.

ø En person som er ansvarlig for pengene, men flere kan søke sammen. Det gis

ikke tilskudd til lag eller foreninger.

ø Løpende søknadsfrist

Målgruppe 2 - elev- og ungdomsbedrifter i entreprenørskapssatsingen HoppIDE

Elevbedrifter og ungdomsbedrifter som løfter frem muligheter og tiltak i

Nord-Troms.

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

bedriften

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

Søknadsfrist l5.november 20l 6

Felles krav

ø Du màjobbe sjøl! Anslå kr 100,- pr. arbeidstime og søk om samme sum

(50 t arbeid x  100,- = 5000.Søk om 5000,-)

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

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

ORGANISERING

RUST og Nord-Troms ungdomsråd er ansvarlige for Prøv Sjøl-fondet. Regional

ungdomskonsulent er kontaktperson og veileder for søkere. Søknader fra

målgruppe l - ungdom 13-18 år behandles fortløpende i Nord-Troms ungdomsråd.

Målgruppe 2 -elev- og ungdomsbedrifter gis søknadsfrist tilpasset skolenes

deltakelse  i  HopplDE l5.november 20l6. Kommunens virkemiddelapparat v/ NUNT,

kommunale ungdomsråd og prosjektorganisasjonen i HoppIDE er viktige

samarbeidspartnere i revitaliseringen av Prøv Sjøl-ordningen.

4



FINANSIERING

RUST søkte og fikk tildelt 12 000,- fra hver av eierkommunene i 20ll til etablering

av Prøv Sjøl-fondet. Det gjenstår under halvparten av den samlede summen på

72 000,- og det er derfor nødvendig med nye midler dersom ordningen skal

opprettholdes og fortsatt stimulere ungdom i Nord-Troms til å realisere egne ideer.

Det søkes om 20 000,- fra hver av de seks Nord-Troms-kommunenes utviklings- og

næringsfond.

PROSESS

Søknad om penger til Prøv Sjøl-fondet skal behandles i RUST og NUNT

l2.september. RUST v/ Nord-Troms ungdomsråd og Fagràdet, samt NUNT,

saksordfører, kommunale ungdomsråd og næringsutvalg i kommunene har en viktig

rolle ifht markedsføring. Det er dermed avgjørende med god forankring hos disse.

Det planlegges to årlige kampanjer (høst og vår) rettet mot målgruppe l - ungdom

13-18  år. Høstkampanjen skal gjøre nye ungçlomsrådsrepresentanter kjent med

fondet de forvalter og gjøre ordningen kjent blant ungdom i Nord-Troms.

Vårkampanjen skal stimulere ungdom til å skape egne sommerarbeidsplasser.

Innovasjons Camp gjennomføres av HoppIDE på videregående skoler i Nord-Troms i

første halvdel av september. Det forventes nyetableringer av ungdomsbedrifter som

kan søke penger fra Prøv Sjøl etter gitte kriterier.

Det vil foretas en evaluering av ordningen i desember 2017 for á vurdere kriterier og

målsettinger, samt behovet for påfyll til fondet fra Nord-Troms kommunene.

23.08.2016

Lise Jakobsen

REGIONAL UNGDOMSKONSULENT

Nord-Troms Regionråd DA
Giivumllll

lyng: Surljunl Klljnnl Skju-my 3h-drain Kvmmp
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