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Søknad om tilskudd til Skjervøydagan 2013

Vedlegg: Søknad fra Skjervøydagan 2013

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøydagan 2013 innvilges et tilskudd på 15% av medgåtte kostnader til det omsøkte 
tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader i forhold 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 50.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksopplysninger

Skjervøydagan 2013 skal gå av stabelen i perioden 26.6 – 30.06. 13.
Årets arrangement skal ha samme aktivitetsnivå i sentrum som i 2012. Det legges opp til å 
videreføre familieprofilen på ” dagan”. Viser til søknaden.

Utgiftene er beregnet til kr. 436.000,- . Det søkes på et tilskudd på kr. 75.000,-.



Vurdering

Skjervøydagan er et prosjekt som gjennom aktiviteter i sentrum øker trivsel og fører til økt 
omsetning for næringslivet. Tiltaket fremmer Skjervøy som et handelssenter. Kultur og god 
service bidra til en totalopplevelse som ofte gir gjenbesøk av besøkende og skaper bolyst for 
våre innbyggere. Det er også med på å skape et godt omdømme for vår kommune. 
Skjervøydagan er også et tiltak som er prioritert i Strategisk næringsplan. 



Skjervøydagan 2013
P.B. 215
9189 SKJERVØY

Skjervøy kommune
P.B. 145-G
9189 SKJERVØY

SØKNAD TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET—SKJERVØYDAGAN 2013

04.April 2013

Skjervøydagan 2013 vil gå av stabelen 26/6-30/6.
Varehuset har for årets arrangement engasjert Skjervøy Asvo til å koordinere arrangementet.ltillegg er det
oppnevnt en komite som skal jobbe samme med Skjervøy Asvo for å få et best mulig arrangement. Komiteen
består av:
Johan Pedersen
Malvin Mikalsen
Kurt Michalsen

Som tidligere år vil komiteen organisere seg ved hjelp av egne arbeidsgrupper, men det aller meste av

koordineringen vil bli foretatt av skjervøy asvo. Det vil bli inngått samarbeidsavtaler med ulike lag og foreninger

i forbindelse med "dagan".

Vi jobber med at årets arrangement skal få til samme aktivitetsnivå i sentrum som i fjor. Vi legger opp til å

videreføre familieprofil på "dagan".

De aller viktigste aktivitetene vil skje i sentrum. Som tidligere vil det også i år bU festarrangementer i

Festivaltelt ved Rema1000. Her vil det bli både underholdning og musikk.

Torsdagen vil det være politisk debatt i forbindelse med oppstarten på valgkampen før stortingsvalget

Vi håper også at vi klarer å få en næringslivsdag i for bindelse med ndagan", slik vi har hatt tidligere.

Skjervøydagan 2013 tillater seg å søke det kommunale utviklingsfondet i Skjervøy kommune om støtte på kr.
75.000,-

Iforhold til søknaden vil vi henlede oppmerksomheten på alle aktivitetene som det er vanskelig å skaffe

inntekter på.

Vi jobber også mot en del andre for å få til sponsing, men i skrivende stund er det ingen slike avtaler som er

avklart

Vi håper på positiv støtte, og stiller gjerne opp for å informere om arrangementet!

Me hil

112, 41  7 /<

Johan Pedersen

Vedlegg: budsjett Skjervøydagan 2013



Budsjett for Skjervøydagan 2013

Utgifter
Fredag kveld

Inntekter
Billetter

Musikk 50.000,- 250x300 75.000,-
Kost og losji 14.000,- barsalg 55.000,-
Reiser 5.000,-
Lyd/lys 25.000,-

Totalt fredag 94.000,-
Fam show fredag Standleie 10.000,-
Musikk 3.000,-
Lokale talenter 3.000,-
Lyd 6.000,-
Totalt fam show
fredag 12.000,-
Lørdag kveld Biletter
Musikk 130.000,- 300x350 105.000,-
Kost og losji 14.000,- Barsa lg 75.000,-
Reiser 15.000,-
Lyd/lys 25.000,-

Totalt lørdag kveld 184.000,-
Fam show lørdag
Musikk 4.000,-
Annen underholdning 10.000,-
Kost og losji 9.000,-
Lyd 6.000,-
PramiPr

Totalt fam show 44.000,-
Annet Samarbeidspartnere
Asvo 25.000,- Skjervøy kommune 75.000,-
Telefon utg. 2.000,- Fylke 16.000,-
Markedsføring 10.000,- Andre sponsorer 25.000,-
Tonoavg. 20.000,-
Renovasjon 5.000,-
Regnskap 5.000,-
Vakthold/politi 25.000,-
Div kostnader. 10.000,-

totalt 102.000,-

Total alle poster 436.000,- 436.000,-
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Søknad om tilskudd til Arnøydagan 2013

Vedlegg: Søknad fra Arnøydagan 2013

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Arnøydagan innvilges et tilskudd på 25% av medgåtte utgifter til arrangering av 
Arnøydagan 2013. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 30.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket gjelder i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksopplysninger

Arnøydagan går av stabelen 19- 21 juli i år. Det blir arrangert flere fine arrangementer med 
forskjellig innhold. Viser til søknaden.

Utgiftene er beregnet til kr. 135.000,-  De søker om å få et tilskudd på kr. 40.000,-      

Vurdering

Arnøydagan er et prosjekt som gjennom aktiviteter skaper trives og fin markedsføring av Arnøy.
Det skaper samhold og bidrar til bolyst. Saksbehandler anbefaler at det gis tilskudd til formålet. 



Reidar Mæland

Fra:  Post Skjervoy
Sendt:  4. april 2013 09:12
Til: Cissel Samuelsen; Reidar Mæland
Emne:  VS: Søknad støtte/midler til arrangementet Arnøydagan 2013

Fra: Roar Larsen [mailto:roarlar5 mail.com]
Sendt: 3. april 2013 14:47
Til: Post Skjervoy
Emne: Søknad støtte/midler til arrangementet Arnøydagan 2013

Årviksand 03.04.2013.

Arnøydagan 2013 går av stabelen 19-21 juli i Årviksand på Arnøya.
I den anledning vil vi forsøke og få til flere aktiviteter under arrangementet, spesielt rettet mot barn og
ungdom.
Vi planlegger bl.a tubekjøring på sjøen, vi har løpende kontakt med redningsselskapet ang mulighet for og
leie Eliasbåtene, hesteridning, fotballskole og kansje klarer vi og få klovnen knut for og underholde de
minste.
Det vil selvsagt være rikelig med aktiviteter for de voksne med bl.a guidet tur til Rotvåg over fjellet, båt
transport til Rotvåg.
Dette i anledning markering av Arnøytragedien, det er i år 70 år siden kampen i rotvåghula under andre
verdenskrig, hvor spesielt bygdene Årviksand Nord-Rekvik og Rotvåg ble hardt rammet.
Dette skal også markeres med kransenedleggelse ved bautaen i Årviksand, og vi vil også invitere en
foredragsholder som kan dele historien videre.
Det vil bli matgilde i bingen ved Årviksand skole hvor det er kortreist mat som står i hovedsetet.
Partytelt på sørmoloen ved flytebrygga på fredagskvelden med trubadur, reker og forfriskninger.
Lørdag grilling dans på ungdomshuset med band.
Søndag utegudstjeneste ved skolen.

Med Arnøydagan i år vil vi forsøke og skape best og mest mulig omdømme rundt bygda Årviksand og
Arnøya.
Årviksand er ei bygd med stolte tradisjoner for sin åpenhet og gjestfrihet.
Vi vil vise at det går an og leve og bo selv om det er helt i utkanten av kommunen vår. Vi er stolt over at vi
har klart og beholde skolen vår, barnehagen og vi har et levende næringsliv med entreprenørskap,
fiskeindustri, turisme,dagligvarebutikk, gårdsdrift og fiskeri.
I tillegg har vi aktive lag og foreninger, fritidsklubb m.a.o dugnadsånden lever i aller høyeste grad.

Det er viktig for bygda å vise omverdenen og den oppvoksende generasjon at med litt idealisme og
pågangsmot, så er et sted som Årviksand et enestående sted og bo.
Den ballasten oppvoksende generasjon får med seg i oppveksten er ubetalelig.
Vi vil med Arnøydagan 2013 arrangere ei uforglemmelig helg for tilreisende, utflytta Arnøyværinger,
innbyggere og kommunens befolkning forøvrig.
Den som får oppleve Årviksand en sommerkveld med varme, midnattsol, hav og fj ell og et alltid
oppofrende folkeslag vil alltid ønske seg tilbake.
Mvh for Arnøydagan 2013 styret. ps. se neste e-post med budsj ett og
søknad.
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Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk - Arnøyhamn Handel AS

Vedlegg: Søknad fra Arnøyhamn Handel AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms Fylkeskommune 
bevilger til butikken i 2013. (kr. 46.200,- i 2012). Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 

Saksopplysninger

Troms fylkeskommune setter som et krav at kommunen må bevilge samme beløp som de gjør til 
drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Rådmannen har bekreftet dette i skriv til 
fylkeskommunen. 

Vurdering

Arnøyhamn Handel er svært viktig for befolkningen og næringslivet i Arnøyhamn. Driften er 
nokså marginal. 



SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV
DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK

KOMMUNE: fk
BUTIKKENS/FORETAKETS NAVN P-AAD t-tA-Alil b M

ADRESSE:
A

POSTNUMMER:  9 I 1- POSTSTED:
/.4...6ut(2

TELEFON / -FAX: (9 3 s-O
POST- BANKGIRO: 4 40 )0 419TI'lp

DAGLIGVARER:

ANDRE VARER:

Jern- og fargevarer:

Bygningsvarer:

Bensin- og oljeprodukter:

Kraftfôr, , gjødning/såvarer.

Total omsetning av varer

ANDRE INNTEKTER (totalbeløp):

OMSETNING SISTE TO ÅR:

201L 20 1

3tun )No tluo 663

<L1-fq.flo

i92. c»f3

AVSTAND LANGS BILVEI TIL NÆRMESTE DAGLIGVAREBUTIKK: km

Dersom butikken ligger på en øy med bare sjøverts forbindelse, gi en kort
beskrivelse av forholdene. Ved veiforbindelse - hvilke topografiske forhold er det
i området (er butikken isolert deler av året osv...)

Søknadsskjema for tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk i Troms

-(9O (963

02,d1 .214



BUTIKKENS KUNDEGRUNNLAG:  6, 0  personer

Her oppgis antall fastboende (både barn og voksne) som har butikken som sitt
nærmeste innkjøpssted for dagligvarer.

ÅPNINGSTIDER

Har butikken åpent hele året?

Hvor mange dager er butikken åpen pr. uke?

Hvilke åpningstider har butikken?

—1(0 16)-(1

ANTALL SYSSELSATTE

Antall sysselsatte i forbindelse med butikkdriften:

ANDRE OPPLYSNINGER

71 pWco (PosT nuT)irtm,

tk( Lco,m46,1

Oppgi eventuell "bagatellmessig" støtte bedriften har mottatt de siste 3 år:

kr. 1.41. LO (må fylles ut - her inngår bl.a. støtte gitt etter denne
ordningen de siste 3 år)

Dato /2

Underskrift

H. LHEIM AS
S n ien 40A

ERVØY

Søknaden sendes til rådmannen eller nærin savdelin en i kommunen
innen annonsert frist. Kopi av årsregnskapene må vedlegges.

Søknadsskjema for tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk i Troms



Utarbeidet av:

H. SOLHEIM AS
Autorisert regnskapsførerselskap
STRANDVEIEN 40 A
9180 SKJERVØY
Organisasjonsnr. 31079

Årsregnskap 2012

ARNØYHAMN HANDEL AS

Organisasjonsnr. 981004477



Virksomhetens art

ARNØYHAMN HANDEL AS

Årsberetning 2012

Selskapet driver dagligvareforretning i Arnøyhamn i Skjervøy kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets aksjekapital er tapt i
sin helhet og virksomheten er avhengig av kapitaltilførsel og bedring i resultat. Det er
ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt har betydning for vurdering av det
framlagte regnskap. Det forventes ingen endringer av betydning med hensyn til
markeds- og konkurranseforhold.

Arbeidsmiljø og personale  

Foruten endel tilfeldig hjelp sysselsetter virksomheten to ansatte som er kvinner.
Likestilling har ikke vært tema i selskapet.

Miljørapport

Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing av miljøet.

Arsresultat og disponeringer

Styret foreslår at årets underskudd kr. 100.449,- dekkes som følger:

- Fremføring som udekket tap kr.100.449,-

Arnøyhamn 21. mars 2013

Wenche Jensdatter
styreleder/daglig leder



ARNØYHAMN HANDEL AS

Resultatregnskap

Arsregnskap for ARNØYHAMN HANDEL AS Organisasjonsnr. 981004477



Arnøyhamn 21.03.2013

Wenche Jensdatter

ARNØYHAMN HANDEL AS

Balanse pr. 31.12.2012

Arsregnskap for ARNØYHAMN HANDEL AS Organisasjonsnr. 981004477



REGNSKAPSPRINSIPPER

ARNØYHAMN HANDEL AS

Noter 2012

Regnskapet er avgitt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og basert på
forutsetning om fortsatt drift.

Inntektsføring skjer fortløpende i samsvar med tidspunktet for levering av varer og tjenester. Tilsvarende
bokføres kostnader etter hvert som de påløper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedato. Alt
annet er anleggsmidler og/eller langsiktig gjeld. Varige driftsm idler er vurdert til historisk kostpris med
fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk
levetid.
Fordringer er oppført til pålydende og redusert for vurderte, mulige tap (en bloc).

Beholdningen av varer er oppført til beregnet kostpris, og beholdningen inneholder ikke ukurante varer.

Skattekostnadene i regnskapet er knyttet til regnskapsmessig resultat, korrigert med permanente og
endringer i midlertidige forskjeller.

Note 1  -  Lønnskostnad

Lønn og andre
I år I fjor

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

Godtgjørelser

Daglig leder 84.097
Styremedlemmer 0
Bedriftsforsamling 0
Revisjonshonorar 0
Annen godtgjørelse til revisor 0

Gjennomsnittlig antall ansatt i regnskapsåret er 2 personer. Dette tilsvarer 1,5 årsverk.

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om
obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Foretaket har ikke etablert en OTP ordning

Noter for ARNØYHAMN HANDEL AS Organisasjonsnr. 981004477



Note 2  -  Selskapskapital

ARNØYHAMN HANDEL AS

Noter 2012

Aksjekapital og aksjonærer
Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1.000,- samlet aksjekapital utgjør kr 100.000,-. Selskapet har kun en
aksjeklasse.

Seiskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn: Antall aksjer:
Wenche Pedersen 50
Linda Pedersen 50

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

Daglig leder:
Medlemmer av styret:

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Antall aksjer:
50
50

Gjeld, pantsettelser og garantiansvar

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 3 155 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 11 132.

Noter for ARNØYHAMN HANDEL AS Organisasjortsnr. 981004477



ARNØYHAMN HANDEL AS

Noter 2012

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

Noter for ARNØYHAMN HANDEL AS Organisasjonsnr. 981004477
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Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel AS

Vedlegg: Søknad fra Årviksand Handel AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd som er samme beløp som Troms Fylkeskommune 
bevilger til butikken i 2013. (kr. 46.200,- i 2012). Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 

Saksopplysninger

Troms fylkeskommune setter som et krav at kommunen må bevilge samme beløp som de gjør til 
drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Rådmannen har bekreftet dette i skriv til 
fylkeskommunen. 

Vurdering

Årviksand Handel er svært viktig for befolkningen og næringslivet i Årviksand. Driften er nokså 
marginal. 



SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV
DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK

KOMMUNE:

BUTIKKENS/FORETAKETS NAVN  4ilD

ADRESSE:

POSTNUMMER:  41q(  POSTSTED:  —V1 J Pctivf)

TELEFON/-FAX:

POST-/BANKGIRO:

Total omsetning av varer

ANDRE INNTEKTER  (totaibeløp):

62.5-1 0
In-`10  0  4-  0

DAGLIGVARER:

ANDRE VARER:

Jern- og fargevarer:

Bygningsvarer:

Bensin- og oljeprodukter:

Kraftför, , gjødning/såvarer:

OMSETNING SISTE TO ÅR:

2012- 20.4)//

its-h7cKY Wss--12,1

LiSbs-q  

AVSTAND LANGS BILVEI TIL NÆRMESTE DAGLIGVAREBUTIKK:  2(  km

Dersom butikken ligger på en øy med bare sjøverts forbindelse, gi en kort
beskrivelse av forholdene. Ved veiforbindelse - hvilke topografiske forhold er det
i området (er butikken isolert deler av året osv...)

Søknadsskjema for tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk i Troms



BUTIKKENS KUNDEGRUNNLAG:  12,o  personer

Her oppgis antall fastboende (både barn og voksne) som har butikken som sitt
nærmeste innkjøpssted for dagligvarer.

ÅPNINGSTIDER

Har butikken åpent hele året?

Hvor mange dager er butikken åpen pr. uke?

Hvilke åpningstider har butikken?

eo — / 6 1° (u

ANTALL SYSSELSATTE

Antall sysselsatte i forbindelse med butikkdriften:

ANDRE OPPLYSNINGER

TrPrInf&

Oppgi eventuell "bagatellmessig" støtte bedriften har mottatt de siste 3 år:

kr. t-Q. bO (må fylles ut her inngår bl.a. støtte gitt etter denne
ordningen de siste 3 år)

Dato  

Underskrift

•  OLHEIM AS
dveien 40 A

0 ØY

.z

Søknaden sendes til rådmannen eller nærin savdelin en i kommunen
innen annonsert frist. Kopi av årsregnskapene må vedlegges.

Søknadsskjema for tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk i Troms



Utarbeidet av:

H. SOLHEIMAS
Autorisert regnskapsførerselskap
STRANDVEIEN 40 A
9180 SKJERVØY
Regnskapsførernummer 31079

Årsregnskap 2012
for

ÅRVIKSAND HANDEL AS



ARVIKSAND HANDEL AS

Årsberetning 2012

Virksomhetens art

Selskapet driver dagligvarehandel i Arviksand i Skjervøy kommune

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener regnskapet gir en rettvisende oversikt over resultat og balanse.
Arsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne mening er
selskapets tilfredstillende driftsforhold. Det er ikke noe som tilsier endring i dette forhold.

Aret har vært preget av tilfredstillende aktivitet i fiskeriene. Til en viss grad ser en en
større konkurranse fra de større kjedene i regionen. Styret forventer forøvrig ikke særlig
endringer med hensyn til markeds- og konkurranseforhold. Det er ikke inntruffet forhold
etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av det framlagte regnskap.

Arbeidsmiljø og personale
Selskapet har tre fast ansatte, to kvinner og en mann. Det har ikke vært rekruttering av
personell de siste årene. Forholdet til likestilling har derfor ikke vært tema i selskapet.
Det har ikke vært skader eller ulykker disse årene. Arbeidsmiljøet betegnes som godt og
det iverksettes fortløpende tiltak for bedring.

Forskning- og utviklingsaktiviteter
Det er ikke igangsatt forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Miljørapport
Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing av miljøet.

Arsresultat og disponeringer
Styret foreslår at årets overskudd på kr 4.902,- anvendes som følger:

- Overføring til annen egenkapital kr. 4.902,-

Arviksand 21.03.2013

Eldbjørg Johannessen Einar Johannessen



ARVIKSAND HANDEL AS

Resultatregnskap

Årsregnskap for ÅRVIKSAND HANDEL AS Organisasjonsnr. 940054958



ARVIKSAND HANDEL AS

Balanse pr. 31.12.2012

EIENDELER

Note 31.12.2012 31.12.2011

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 1 960 588
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 400 14 700
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. R 600 14 ROO
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 21 960 30 088

Omløpsmidler
Varer 393 500 436 275
Andre fordringer 101 432 62 096
Markedsbaserte aksjer 1 000 1 000
Andre finansielle instrumenter 100 100
Bankinnskudd, kontanter o.l. 204 467 109 299
Sum omløpsmidler 700 499 608 771

SUM E1ENDELER 722 459 638 859

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 4 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 185 480 180 579
Sum opptjent egenkapital 185 480 180 579

Sum egenkapital 285 480 280 579

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 58 417 89 633
Leverandørgjeld 169 625 129 663
Betalbar skatt 5 640 9 116
Skyldig offentlige avgifter 38 553 23 798
Annen kortsiktig gjeld 164 743 106 071
Sum kortsiktig gjeld 436 978 358 280

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

årviksand 21.03.2013

722 459 638 859

Eldbjørg Johannessen Einar Johannessen

Arsregnskap for ARVIKSAND HANDEL AS Organisasjonsnr. 940054958



Regnskapsprinsipper

Regnskapet er avgitt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og basert på
forutsetningen om fortsatt drift.

Inntektsføring skjer fortløpende i samsvar med tidspunktet for levering av varer og tjenester. Tilsvarende
bokføres kostnader etter hvert som de påløper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedato. Alt
annet er anleggsmidler og/eller langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er
beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer er oppført til pålydende og redusert for vurderte, mulige tap (en bloc).

Beholdningen av varer er oppført til beregnet kostpris, og beholdningen inneholder ikke ukurante varer.

Skattekostnadene i regnskapet er knyttet til regnskapsmessig resultat, korrigert med permanente og
endringer i midlertidige forskjeller.

Note 1  -  Lønnskostnad

I ønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

ARVIKSAND HANDEL AS

Noter 2012

Virksomhetens sysselsetting tilsvarer 2 årsverk.
tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte
Foretaket har etablert tjenestepensjonsordning

Daglig leder
Styremedlemmer
Bed riftsforsam ling
Revisjonshonorar
Annen godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor består av:
Revisjon

Foretaket er pliktig å ha
jmfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.
som tilfredstiller kravene i loven.

Lønn og andre
godtgjørelser

13.718
0
0
0
0

0

Noter for ARVIKSAND HANDEL AS Organisasjonsnr. 940054958



ARVIKSAND HANDEL AS

Noter 2012

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Noter for ARV1KSAND HANDEL AS Organisasjonsnr. 940054958



Note  4  -  Selskapskapital

Aksjekapital og aksjonærer
Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1.000,- samlet aksjekapital utgjør kr 100.000,-. Selskapet har kun en
aksjeklasse.

Selskåpets .2 aksieeiere er:

Aksjonærens navn: Antall aksjer:
Eldbjørg Johannessen 50
Einar Johannessen 50

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

Daglig leder/styremedlem
Medlemmer av styret forøvrig

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld, pantsettelser og garantiansvar
Kassekreditten er pantesikret med 190.000,-

Pantsettelser
Gjeld sikret med pant

Pantsatte eiendeler:

ARVIKSAND HANDEL AS

Noter 2012

Antall aksjer:
50
50

I  år  I  fjor
58.417 89.633

Noter for ARVIKSAND HANDEL AS Organisasjonsnr. 940054958



•  '
0

Varer

Sum pantsatte eiendeler

ÅRVIKSAND HANDEL AS

Noter 2012

324.820 436.275

324.820 436.275

Noter for ARVIKSAND HANDEL AS Organisasjonsnr. 940054958
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Søknad om midler fra Utviklingsfondet - Artic Panorama Lodge AS

Vedlegg : Søknaden fra Aritic Panorama Lodge AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Artic Panorama Lodge AS innvilges et tilskudd på 5% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader 
i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 75.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksopplysninger

Søkerne har kjøpt tidligere Uløybukt skole . De ønsker å utvikle den til et reiselivsanlegg. 
Tiltaket har en kostnadsramme på kr. 5 667 000,- . De søker på et tilskudd fra utviklingsfondet 
på kr. 75.000,-. De har også søkt tilskudd fra innovasjon Norge på totalt kr. 1 929 000,- samt lån 
på kr. 1 133 400,-.  Søker har i N-sak 19/12 fått innvilget et tilskudd på kr. 35.000,- fra 
utviklingsfondet til et forstudie, forprosjekt og markedsundersøkelse. Viser til vedlagt søknad 
som gjelder hovedprosjektet som går ut på å bygge et lukrativt reiselivsanlegg på Uløy. 



Vurdering

Saksbehandler synes prosjektet er meget interessant. Det å utvikle Skjervøy som en reiselivs- og 
kystkulturkommune er en av strategiene i vår Strategisk næringsplan.  



Arctic Panorama LodgeAS

Uløybukt
9197 ULØYBUKT

Postboks 145,G
9189 SKJERVØY

SØKNAD OM MIDLER FRA UTVIKLINGSFONDET
 Aud Hans le Svein Peder  jakobaen har den ti e skolen på U kt

Skolen og tomten rundt er regulert til næringsftwmål, og Aud og Svein ønsker å benytte den som

et relselivsanlegg. Skolen er 350 m2, og ligger idyllisk ved havet og med flott utsikt til fjell og

hav.

•AnIek:get vil bestå av seksSoverom, et Stort oppholdsrom;kjøkken-egspisesal. Det vil også tilbys-

badstue og utendørs jazucci. Arctic Panorama Lodge skal ha eksklusivitet og kvalitet som

merkevare, og skal skape helarlige arbeldsplasser. Anlegget vil ha egen restatwant, og det skaj
være ftlipensjon-under oppholdet•Fokus på lokal mat vil væreviktig. Nifflgruppene er

fisketwister, turister og tepptur -entusiaster. I tillegger kurs- pg
Troms.I målgptippen._._

•-vedlagte-forretni Ialbred ' driftsetableringenytterligere,ArC-tic-Panorarnalo

Organisasjonsnummer til Arctic Panorama Logde er: 998 39 0699, og

-bankkontonr: 4740-14 02786 - - - -

Arctic Panorama L søker med dette på fflskudd på 75.000 kr fra utviklingsfondet ved

Skjervøy kommune.

Med vennlig hilsen

Aud Hansine Sole Haugen Svein er jakobsen

30.. januar 2013
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Søknad om etableringstilskudd - Skjervøy Bilservice AS

Vedlegg: Søknad fra Skjervøy Bilservice AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy Bilservice AS innvilges et etableringstilskudd på 20% av medgåtte kostnader 
til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 60.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.  

Saksopplysninger

Søker vil starte opp bilverksted i lokalene til Robertsen og Slotnes AS i Kveldsolv.
Firmaet skal ha 3 ansatte. 
Utgifter ved etablering er beregnet til kr. 428.000,- . De søker om et etableringstilskudd på kr. 
75.000,- . Viser til søknaden.

Vurdering

Saksbehandler synes det er svært positivt at ungdom vil etablere et bilverksted i lokalene hvor 
det tidligere har vært bilverksted , men som nå er lagt ned. Midler fra utviklingsfondet skal bl.a 
prioriteres til målgruppen unge etablere.  



Skjervøy-Bitservice7A/S.-skal-start-bilvgrkstedttakalene-til-Robertserrog 4Qtnes -
i KvIdssolveien i.,Firmet skal ha ansatte. (Eierene kåre molund, Ke

Blixgård og en  mekaniker til).

en for-bindelse søker vi-orn-etab,!erin stilskud -tilzinnkjøp, av-utstyr:owutg!e
 forbirt&Ise med oppstartte

.Firma Kontakt

Skjrvøy‘Bils&V«e Molund

1.0rrwe"- Tlf.48110248

t:rgNr9-1174:81g9 - E-post:kamolu@online.no

-

ilskudd påKr 75000,,-

_

ormål til betitiften:

Re erasjon ogvedlikehold_?v kjøretøysaMt salg v t nde produkter..

-Vediegg-t søknade

- Vedlegg i Kapitalbehov og Finansieringsplan.

-Vedlegg 2. Likviditetsbuds ett første drift

Daglig Leder:

Kåre Molund

P5i

Dato/Underskrift

- -



Kapitalbehov:

Finansieringsplan:

Egenkapital fra firmaet

Finansiering igjennom bank

Etableringsstøtte fra kommunen

Totalt

Kr. 25000

Kr. 328000

Kr. 75000

Kr. 428000



Likviditetsbudsjett 2013

LIKVIDITETSBUDSJETT (i 1000 kroner)
Kilder Aug Sep Okt Nov Des

Innbetalin er å sal 149 160 195 179 115
Andre innbetalin er 40 50 60 60 35
SUM INNBETALINGER 189 210 255 239 150
Vareleverandører 32 40 48 48 28
Lønn/skattetrekk/o t 103 103 103 103 103
Ferie en er 12 12 12 12 12
Su lerin utst r 3 3 3 3 3
Husleie/inkl.strøm 10 10 10 10 10
Porto/telefon/it 2 2 2 2 2
Reiser/kurs 0 13 0 0 0
Markedsførin  /  Reklame 3 1 2 2 2
Forsikrin er 4 4 4 4 4
Re nska /annet drift 5 5 5 25 5
Merverdiav ift 0 0 27 0 63
Forskuddsskatt 2 2 2 2 2
Uforutsette ut ifter 4 4 4 4 4
Avdra lån o renter 5 5 5 5
SUM UTBETALINGER 180 204 227 220 243
Likviditetsbeholdning ved
månedens begynnelse

46 55 61 89 108

Likviditetsendrin 9 6 28 19 -93
Likviditetsbeholdning ved
månedens slutt



Likviditetsbudsjett 2014

LIKVIDITETSBUDSJETT (i 1000 kroner)
Kilder Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul

Innbetalin er å sal 160 170 178 161 221 221 59
Andre innbetalin er 54 60 65 50 70 70 20
SUM INNBETALINGER 214 230 243 211 291 291 79
Vareleverandører 43 48 52 40 56 56 16
Lønn/skattetrekk/o t 103 103 103 103 103 103 0
Ferie en er 12 12 12 12 12 12 0
Su lerin utst r 3 3 3 3 3 30 3
Husleie/inkl.strøm 10 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Porto/telefon/it 2 2 2 2 2 2 2
Reiser/kurs 0 0 0 0 0 0 0
Markedsførin  /  Reklame 2 2 2 2 2 2 0
Forsikrin er 4 4 4 4 4 4 4
Re nska /annen drift 5 5 25 5 5 5 25
Merverdiav ift 0 51 0 56 0 58 0
Forskuddsskatt 4 4 4 4 4 4 4
Uforutsette ut ifter 4 4 4 4 4 4 4
Avdra lån o renter 5 5 5 5 5 5 5
SUM UTBETALINGER 197 260,5 233,5 257,5 217,5 302,5 80,5
Likviditetsbeholdning ved
månedens begynnelse

15 32 1,5 11 -35,5 38 26,5

Likviditetsendrin 17 -30,5 9,5 -46,5 73,5 -11,5 -1,5
Likviditetsbeholdning ved
månedens slutt
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Søknad om tilskudd til renovering av kai- Stiftelsen Vorterøy kai.

Vedlegg: Søknaden fra Stiftelsen Vorterøy kai.

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Stiftelsen Vorterøy kai innvilges et tilskudd på 16% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader 
i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 45.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Stiftelsen søker om tilskudd til å renovere kai fundamentet under bygninger som står på kaia. 
Dette er i en dårlig forfatning, spesielt under fiskebruket som er de lokalene Lerøy leier.   
Stiftelsen har søkt RUP midler til dette men fått avsalg. Begrunnelsen for avslaget er at 
fylkeskommunen mener at søknaden bør sendes til kommunen med støtte fra utviklingsfondet. 

Totale kostnader utgjør kr. 290.000,-. De søker om et tilskudd på kr. 45.000,-. Viser til 
søknaden. 



Vurdering

Saksbehandler vurderer dette som et viktig tiltak ut i fra et næringsmessig og kulturelt 
synspunkt.   
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Søknad om tilskudd til anskaffelse av utstyr til vedproduksjon - Tom Rune 
Sandstrand

Vedlegg: Søknaden fra Tom Rune Sandstrand

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søknaden fra Tom Rune Sandstrand avslås.
Avslagsbegrunnelse:

Tiltaket forutsetter et tilskudd fra utviklingsfondet som utgjør 77.5% og en egenandel på                 
22.5% av tiltakets totale kostnader. Tiltaket prioriteres derfor ikke med tilskudd fra 
utviklingsfondet. Søknaden kan vurderes på nytt ved en eventuell annen 
finansieringsplan. 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Sandstrand ønsker å etablere vedproduksjon. Tiltakets kostnader  utgjør kr. 351.550,- . Han 
søker om å få et tilskudd fra utviklingsfondet på kr. 272.550,- som utgjør 77.5% av de totale 
kostnader. Egenkapitalen utgjør kr. 79.000,- som utgjør 22.5 % av kostnadene. Viser til vedlagte 
søknad.

Vurdering

Saksbehandler er av den oppfatning at tiltaket vanskelig kan gjennomføres når det forutsettes et  
tilskudd fra utviklingsfondet som utgjør 77.5% av tiltakets kostnader.  



Tom Rune Sandstrand, f. 120473 23728
Strandveien 50, 9180 Skjervøy
Tlf. 45632101
Epost: tomrunes@gmail.com

                                 Skjervøy, 16.07.12.                          
Skjervøy kommune
v/næringsfondet
9180 Skjervøy

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ANSKAFFELSE AV UTSTYR TIL 
VEDPRODUKSJON.

Jeg går for tiden på Høgskolen i Alta, linje Idrett og friluftsliv hvor jeg vil være 
ferdig med bachelorgraden våren 2013.
Jeg har reg. Firma (enkeltmannsforetak)  allerede for 12-13 år siden som er 
registrert i Brønnøysund.

Jeg har adresse Strandveien 50, 9180 Skjervøy.

Jeg har tidligere, ca. 6-8 år siden drevet med vedproduksjon uten relevant utstyr. 
Jeg oppdaget da at det er stor etterspørsel etter ved til brendsel.

Det er kun en vedprodusent på Skjervøy (ASVO), men de klarer på langt nær å 
dekke etterspørselen etter vinterved til Skjervøy. De har de siste årene vært 
utsolgt for tørr ved allerede i jan.. 
Det er få vedprodusenter i de andre kommunene i nordtroms og stor etterspørsel 
etter tørr ved og jeg vil ikke ha problemer med å omsette det jeg produserer.

Jeg har selv en eiendom på Kågen, Skjervøy kommune, som er 200 m bred og 
går til høyeste topp som er 8-900 m., og tregrensen går opp til ca. 400 m.

Jeg har dessuten tilgang til ved på eiendommer i Bakkeby og Hamneiedet med 
store forekomster av lauvskog. Det må felles mye skog på disse eiendommene 
for at skogen ikke skal ødelegges ( kultivering ).

I tillegg er det også etterspørsel for å rydde skog på flere eiendommer i 
nordtroms.

Med relativt små investeringer, ca. Kr. 350.000,- kan jeg lett produsere 200 –
250 paller brendsel hver sesong, vår/sommer/høst, som kan selges for ca. Kr. 
1.000,- pr. palle.



Jeg regner med å ha annet arbeid etter at jeg er ferdig med utdanningen, men vil 
selv delta i denne produksjonen i sesongen så langt tiden rekker, men vil i tillegg 
sysselsette studenter o.a. i sommerjobber.
Jeg vil starte i det små, men ut fra tidligere erfaring m.h.t. markedssituasjonen 
vet jeg at det vil være mulig å utvide virksomheten slik at det vil gi i alle fall 1-2 
helårsarbeidsplasser hvis jeg ønsker det.

Jeg viser til vedlagte tilbud fra Felleskjøpet på nødvendig utstyr og budsjett hvor 
de totale investeringer blir kr. 351.550,-

Jeg søker med dette om tilskudd/lån fra utviklingsfondet på kr 272.550,-
Min egenkapital vil da bli ............................................  ”         79.000,-

Stokkeløfter, ca. Kr. 3.000,- og snescooter  kr. 50.000,- ( brukt) er ikke med på 
tilbudet fra Felleskjøpet, men er med i de totale investeringene.

Med hilsen

Tom Rune Sandstrand
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Søknad om tilskudd - Frøydis AS

Vedlegg: Søknad fra Føydis AS v/ NorRegnskap

Rådmannens innstilling

Søknaden fra Frøydis AS avslås.
Avslagsbegrunnelse:
Oppgradering av fiskefartøy med ny motor,baugpropell,krane og annet utstyr prioriteres ikke 
med midler fra utviklingsfondet. Tiltaket er også avsluttet før søknadstidspunktet.  

Saksopplysninger

Søker har i 2012 montert ny motor, baugpropell, dekks krane, kokeutstyr for reker, sollemaskin 
samt oppgradering av annet utstyr på fiskefartøyet MS ”Frøydis Marie”. Dette er kostnadsført til 
kr. 1.4 mill. som er finansiert med lån og egenkapital. Det søkes om et tilskudd på kr.75.000,- i 
forhold til tiltaket som er utført. Viser til søknad.

Årsregnskap 2011:

Overskudd                       kr.  121.815,-
Egenkapital og gjeld        kr. 2.394.980
Egenkapitalprosenten            19.6 % 

Vurdering

Tiltaket er gjennomført høsten 2012. Søknaden er kommet inn i ettertid. I følge veileder som er 
utarbeidet for utviklingsfondet skal slike saker ikke prioriteres. Søknader om tilskudd til 
oppgradering av fiskefartøy har ikke vært prioritert med midler fra utviklingsfondet. 
Saksbehandler anbefaler at man som tidligere prioriterer å gi støtte til kjøp av fiskefartøy 
spesielt når det gjelder unge fiskere. Å innvilge tilskudd til oppgradering av fiskefartøy vil 
kunne skape presedens i liknende saker. Utviklingsfondet størrelse er som kjent begrenset.    



REGNSKAP BEDRIFTER/FISKERE — RÅDGIVNING

Skjervøy Kommune
Boks 145

9189 Skj ervøy

Froydis AS, Fjellveien  5, 9180 Skjervoy Tlf: 915 85 388
Org.nr. 968 915 045 Fiske

Søker herved om støtte /tilskudd, kr 75.000.- til investert utstyr om bord i MS" Frøydis Marie", via
næringsmidler i kommunen.

Utstyr som er montert høsten 2012 er: Ny dekks krane, kokeutstyr for reker,sollemaskin,ny motor,
baugproppeller samt oppgradering av annet utstyr. Alt dette er kostnadsført med kr. 1.400.000.- Dette er
finsiert med lån og egenkapital.

Dette er gjort pga at det var nødvendig for videre drift av selskapet, både for fangsting og arbeidsforhold
om bord. Selskapet er i gang med fiske for 2013 og det ser bra ut selv om prisen er lav.

Vedlagt følger kopi av regnskap 2011,samt skatteattest.(Attesten leveres til M. Solbakken fra
"CALL%-,113./111,V1%,L).

Med hilsen

egnska

N A - R-F
NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING

MEDLEM

Innehaver: Tor-Erik Carlsen
Autorisert regnskapsfører

FIRMAREGISTRERING

Postboks
Telefon
Telefax
Bankgiro
E-post
Org.nr.

88
777 60 700
777 60 003
4740.05.07240
nor-reas@online.no
931 821 164 MVA

9189 Skjervoy,05.02.2013



Årsregnskap 2011
for

Frøydis AS

Foretaksnr. 968915045



Frø dis AS

Resultatregnskap

rsre nska for Frø dis AS Or anisas.onsnr. 968915045



%

Frø dis AS

Balanse pr. 31.12.2011

rsre nska for Frø dis AS Or anisas'onsnr. 968915045



Frø dis AS

Virksomhetens art
Selskapet driver fiske ved kysten og i fjordene. Virksomhatan er lokalisert i Skjervøy kommune.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og
stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet driver ikke mer FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Likestilling mellom kjønnene
Av totalt antall ansatte, er to menn kvinner Styret består av en mann.

Miljørapport
Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd
Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -121 815:

SKJERVØY den 30.06.2012

Eivind Per A Pedersen
Styrets leder/Daglig leder

Årsberetning 2011

Utvikling I resultat og stilling

2011 2010
Driftsinntekter 2 102 600 2 110 215
Driftsresultat 3 675 988

Årsresultat -121 815 -77 743

31.12.2011 31.12.2010
Balansesum 2 394 980 2 610 184
Egenkapital 469 506 591 321
Egenkapitalprosent 19,6% 22,7%

Overføring til annen egenkapital -121 815
Totalt -121 815

Selskapets frie egenkapital pr. 31.12  i  regnskapsåret består av:
Annen opptjent egenkapital 305 761
-  Lån til aksjonærer m.v. -  -1 484
Fri egenkapital 307 246



Note 1  -  Lønnskostnad

Frø dis AS

Noter 2011

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Noter for Frø dis AS Or anisas'onsnr. 968915045



Frø dis AS

Pr 1.1.
Anvendt til årsresultat

Pr 31.12.

Aksjonærens navn

Eivind Pedersen

Noter for Frø dis AS

Noter 2011

Note 3 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital  /  Annen Sum
selskapskapital eaenkapital eaenkapital

125 000

125 000

Selskapet har 125 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 125 000. Selskapet har kun
en aksjeklasse.

Styretsleder/daglig leder

Antall aksjer Eierandel

125 100%

Or anisas.onsnr. 968915045



Frø  dis  AS

Noter 2011

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Noter for Frø dis AS Or anisas'onsnr. 968915045



Frø dis AS

Note 5 - Gjeld til Kredittinstitusjoner

Noter 2011

Noter for Frø dis AS Or anisas'onsrir. 968915045



Byrå Nor Regnskap AS Saldobalanse
Klient 00057 Frøydis AS Utskrift fra FINALE Arsoppgjør
Periode 2011 Dato 31/01/20 13 13:24 Side 1 av 2

Kontonr.  Kontonavn Inn  ående Posterin Saldo 2011 Saldo 2010

1220 M/K FRØYDIS MARIE 1 913 600,00 0,00 1 913 600,00 2 080 000,00
1250 DRIFTSLØSØRE 27 700,00 0,00 27 700,00 27 700,00
1251 Winsjer 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00
1252 Krane 394 000,06 0,00 394 000,06 394 000,00

Trans ortmidler inventar o maskiner 2  363 300 06 0 00 2 363 300 06 2 529 700 00

1370 MELLOMR.EIVIND -1 484,27 0,00 -1 484,27 0,00

Finansielle anle smidler -1  484 27 0 00 -1  484  27  0 00

1500 DEBITORER -1 261,60 0,00 -1 261,60 -2 605,00

Kortsikti e fordrin er -1  261 60 0 00 -1  261 60  -2  605 00

1743 Forskuddsbet.forsikring 0,00 0,00 0,00 26 423,00

Korts. fordr. med tidsav r. 0  00 0 00 0 00 26 423 00

1921 Fokus 9731 0518054 34 285,12 0,00 34 285,12 56 072,82
1950 Skatt 4740 11.27808 141,00 0,00 141,00 593,00

Betalin smidler 34 426 12 0 00 34 426  12  56 665 82

2000 EGENKAPITAL -125 000,00 0,00 -125 000,00 -125 000,00
2050 ANNEN EGENKAPITAL -427 576,36 121 815,01 -305 761,35 -427 576,36
2051 FRIE FOND -38 744,19 0,00 -38 744,19 -38 744,19

EGENKAPITAL -591 320 55 121 815  01 -469 505 54 -591 320 55

2120 Utsatt skatt -209 347,00 -60 517,00 -269 864,00 -209 347,00

BETINGET SKATTEFRIE AVSETNINGER O.L. -209 347 00 -60 517 00 -269 864 00 -209 347 00

2241 Lån 1305.04769-6 -160 000,00 0,00 -160 000,00 -180 000,00
2242 LAN SND -1 050 000,00 0,00 -1 050 000,00 -1 200 000,00
2243 snd 1305.04933-8 -270 000,00 0,00 -270 000,00 -300 000,00

LANGSIKTIG GJELD -1  480 000 00 0 00 -1  480 000 00  -1  680 000 00

2400 KREDITORER -16 463,61 0,00 -16 463,61 -42 968,28
2600 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK -90 939,00 0,00 -90 939,00 -88 353,00
2690 SKYLDIG LØNN/LOTT 49 245,28 0,00 49 245,28 15 495,00
2701 MVA av 11.11  % -222 450,56 0,00 -222 450,56 0,00
2710 INNGÅENDE M.V.A. 173 324,68 0,00 173 324,68 0,00
2711 INNG.MVA 11% 122,50 0,00 122,50 0,00
2740 OPPGJØRSKONTO M.V.A. -0,53 0,00 -0,53 56 024,47
2915 Gjeld til eiere -45 679,53 0,00 -45 679,53 -45 679,53

KORTSIKTIG GJELD -152 840  77 0 00 -152 840  77  -105  481  34

2950 PALØPNE RENTER -22 770,00 0,00 -22 770,00 -24 034,99

Korts. "eId med tidsav r. -22  770  00 0 00 -22  770  00 -24 034 99

3000 OPPGJØRSKTO. 11,11% -2 002 255,30 0,00 -2 002 255,30 -2 110 215,25
3160 ANDRE INNTEKTER U MVA -100 345,00 0,00 -100 345,00 0,00

Driftsinntekter -2  102 600 30 0 00 -2 102 600 30  -2  110 215 25

4500 LOTTER 898 059,00 0,00 898 059,00 939 996,00
4520 FELLESUTG. SOLAR 143 493,97 0,00 143 493,97 261 062,90
4521 FELLESUTG. AGN,IS,EMB, 16 135,20 0,00 16 135,20 17 257,60
4523 AVISER/TIDSSKRIFTER 0,00 0,00 0,00 -1 340,80
4526 FRAKTER 0,00 0,00 0,00 275,20
4528 FELLESUTG. PROVIANT 15 669,86 0,00 15 669,86 23 384,88
4535 VEDLIKEHOLD BRUK 126 887,70 0,00 126 887,70 110 612,95
4540 VEDLIKEHOLD BAT 295 060,86 0,00 295 060,86 393 209,67
4560 KOSTNADER REDSKASBU 16 000,00 0,00 16 000,00 25 662,58
4600 FORSIKRING BAT 43 761,00 0,00 43 761,00 46 684,00
4601 PAF 46 013,00 0,00 46 013,00 37 742,00
4700 KONTING.N.F.LAG 0,00 0,00 0,00 -420,00
4800 ARBEIDSKLÆR 3 343,00 0,00 3 343,00 7 053,50



Byrå Nor Regnskap AS
Klient 00057 Frøydis AS
Periode 2011

Kontonr. Kontonavn

T TAL

Inn ående Posterin

Saldobalanse
Utskrift fra FINALE Arsoppgjør

Dato 31/01/2013 13:24 Side  2  av  2

Saldo 2011 Saldo 2010

K'ø  av materialer varer fremmed elser o.l.

5000 LØNNINGER
5210 Fri Telefon
5290 Motkonto for kto.52

Personalkostnader

6010 AVSKR.MASKINER/INVENTAR
6500 Inventar/Utstyr
6701 REVISJON
6705 REGNSKAPSGEBYR
6840 AVISER/TIDSKRIFTER
6900 TELEFONNHF.
7770 BANKKOSTNADER
7790 ØREAVRUNDINGER
7820 Inndragning fangst

Andre driftskostnader

8051 RENTEINNTEKT BANK

Finansinntekter

8110 RENTEKOSTNADER
8120 PANTEGJELDSRENT. ST.F.BAN
8300 BETALBAR SKATT
8320 UTSATT SKATT I FJOR

Finanskostnader

8960 Overføring annen egenkapital

Dis onerin av årsresultat

1 604 423 59

237 568,00
4 000,00

-4 000,00

237 568 00

166 400,00
7227,91

12 000,00
47 691,20

2 658,00
20 880,51

75,80
0,04
0,00

256 933 46

-16,00

-16 00

2217,31
62 771,95

0,00
0,00

64 989 26

0,00

000

60

60

-121

-121

000

0,00
0,00
0,00

0  00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0  00

0,00

000

0,00
0,00
0,00

517,00

517 00

815,01

815  01

1 604

237
4

-4

237

166
7

12
47

2
20

256

2
62

60

125

-121

-121

423 59

568,00
000,00
000,00

568 00

400,00
227,91
000,00
691,20
658,00
880,51
75,80
0,04
0,00

933 46

-16,00

-16 00

217,31
771,95

0,00
517,00

506 26

815,01

815  01

1 861

4
-4

188

11
22

2
29

2

256

-2

-2

1
58

-23
36

72

-77

-77

180 48

0,00
000,00
000,00

0  00

300,30
0,00

000,00
337,60
240,00
590,50
80,00
-9,40

783,90

322 90

144,68

144 68

286,22
551,08
385,00
147,00

599 30

742,75

742 75



Skatteetaten

FRØYDIS AS
Fjellveien 5
9180 SKJERVØY

ATTEST om restanse på skatt/avgift mv.

Attest gis av skattekontoret og skatteoppkreveren i samsvar med forskrifter mv. som oppstiller krav om attestasjon i forbindelse
med søknad om løyve mv. Avgis  kun  til den som attesten gjelder.

FyH ut de(t) aktuelle nummer:
Foretaksnummer

Reg.nr. merverdiavgift

ø gen e o a te e eta te restanser er registrert p ovennevnte oreta person per ags ato sum a e a ue e r os un ers revne
innkrevingsmyndighet:
Egen skatt (forskudds-/forhåndsskattlresterende skatt i ån sum)
Forskuddstrekk (som arbeidsgiver)
Utleggstrekk (som arbeidsgiver)
Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver)
Merverdiavgift (som avgiftspliktig)
Renter (oppgis her dersom renter ikke er inkludert i ovenstående restanser)
u n er som gje er un ers revne inn revingsmyn ig et s a es ut me e er me e øp. u n er som gje er annen inn evingsmyn ig et

skal ikke Hes ut. Påløpne renter som ikke er bere net føres ikke o .

Eventuelle nærmere opplysninger vedrørende de oppførte restanser o.a.:
Eventuelle omkostninger er tatt med under renter.

atte ontore s a eopp reveren an er gi opp ysning om eventue ta ingsutsette se, eta ingsavta e e er annet som gje er or opp ørte rav, og
som kan være av betydningjor-ardt re:rr, lyndigheters vurdering av restanseopplysningene.

_
vennevnte opp sninger atteSteres:27

nn revingsmyn g e empe ao n e
/ki

=111
--111 20.02.2013

ttesten er gitt or et oreta en persofi som ar egjært attest, j . p ørt navn og -nummer, og om a i e oreta e personen i an re re asjoner.
Attestasjonen medfører ingen rettigheter for skyldneren med hensyn til størrelsen av krav som er påført eller med hensyn til krav som ikke er påført
ovenfor. Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.

968 915 045 Arbeidsgivernummer

Fødselsnummer

Saksbehandler Deres dato Vår dato
20.02.2013

Telefon Deres referanse Vår referanse
968915045

Unntatt offentlighet
Offl. § 13, mval § 13-2

Postadresse Kontoradresse Sentralbord
Postboks 6310 800 800 00
9293 TROMSØ Se wwwskatteetaten.no Telefaks

77 68 97 78

0



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -13

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 02.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Søknad om støtte fra utviklingsfondet til støttekai - Årviksand verksted AS

Vedlegg: Søknad fra Årviksand Verksted AS

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Årviksand Verksted AS innvilges et tilskudd på 30% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 75.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013. 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksopplysninger

Tiltaket går ut på å bygge en støttekai til slippen i Årviksand. Dette for å tilby fiskeflåten slip 
setting på en god og trygg måte. Slippen er i dag den eneste slippen i kommunen som kan 
slippsette båter på inntil 35 fot. 
Bedriften har i de senere år investert ca. kr. 500.000,- i slippvogner og utbedring av slippen. 
Kostndene til bygging av støttekai er beregnet til kr. 250.000,- . Det søkes om tilskudd på kr. 
75.000,-. Viser til søknaden. 

Årviksand verksted AS har i N-sak 26/11 fått innvilget et tilskudd på kr. 75.000,- samt kr. 
75.000,- fra omstillingsprosjektet i sak 3/11 til utvikling av bedriften på mange områder derav 
slippen. Ingen av tilskuddene er utbetalt og de er gått ut på dato. Bedriften har ikke hatt kapasitet 
til å gjennomføre tiltakene innenfor fristen for nevnte tilsagn. 



Årsregnskap 2011:

Overskudd                 :   kr. 53.494,-
Egenkapital og gjeld :   kr. 2.034.138,-
Egenkapitalprosenten:        18.5 % 

Vurdering

Saksbehandler vurderer tiltaket som viktig i forhold til å legge forholdene tilrette for fiskefåten. 



Årviksand Verksted AS

9195 Årviksand

org.nr. 952487639 Årviksand 18.03.2013

Skjervøy kommune

V/ Cissel Samuelsen

Pb145G

9189 Skjervøy

Søknad om støtte fra utviklingsfondet.

Gjennom omstillings prosjektet fikk vi tilsagn på 75 000 kr til dette tiltaket. Pga stort arbeids press
klarte vi ikke å gjennomføre tiltaket innenfor tidsfristen og tilsagnet ble trukket tilbake.

Siden vi mener at tiltaket er viktig for at vi fremdeles skal kunne tilby båter slippsetting søker vi om
et tilskudd på kr 75 000 fra utviklingsfondet. Slippen i Årviksand er fortiden den eneste i kommune
og vi kan slippsette båter inntil 35 fot.

Årviksand verksted har hatt dagens eiere siden 1995. Arbeidsoppdrag rettet mot fiskeflåten har i alle
disse årene vært viktig.

Vi har de siste årene investert ca 500 000 kr i slippvogner og utbedring av slippen. For at vi skal
kunne tilby fiskefiåten slip setting på en god og trygg måte er vi avhengig av å bygge en støttekai.

Støttekaien vil gjøre slipsettingen enklere og at man ikke vil  være  så vær avhengig som i dag.Vi vil
også bygge en oppstillingsplass for båter på nordsiden av slippen.

Kostnadsoverslag.

Materiell 100 000 kr

Arbeid 150 000 kr

Totalt 250 000 kr

-
Side 1 av 2
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Vedlegg Tegninger og bilder.

Roy A Albrigtsen

Side 2 av 2
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Kvittering for
nabovarsel

Postnr. Poststed,

s- An.)-(14 cuv.A
Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt ')! Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:  Sign.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil avkryssing glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt.

Elendom/byggested
Gnr.

bli

Bnr.

ql.,

Festenr. Seksjonsnr. Adresse
1 ;1.

919S- 1A K it<&ICW(..
Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eler/fester

Gnr.6
Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn(1.

Adresse
ii-e. Qt,1e,r\

Adresse

Postnr.

.vtq

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Poststed Poststedets reg.nr.

Nitit4A,Net

Dato

—CV

Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. ,6,1" Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

/0 6

Adresse , . , Adresse

5K ipy
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Nabo-Igjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eier/fester
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiersilesters navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststeciets reg.nr.

Personlig kvitlering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011 Side 2 av 2



STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5155

Gjenpart av nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på elendommen:
Gnr. q Bnr.4 2 Festenr. Seksjonsnr.

Eiendommens adresse

Post

Postnr.g

Kommune

Eler/fester

Dispensasjon

Postadresse

Merknader sendes:

Vedlegg

Underskrift
Sted

(Acr-IND

64G7SC--"V

Poststed

Det varsles herved om
Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Søknad om  tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)
mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2

Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2 I Antennesystem

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

itt) 1)11s -Lre
* YUJ Jeleu4

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson
Navn Navn

Besøksadresse E-post

(=>

oststed

)416

Søknaden kan ses på hjemmeside: www,

Navn

Postnr. Poststed

Beskrivelse av vedlegg

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger (snitt og fasade)

Andre vedlegg

Postadresse

E-post

Gjentas med blokkbokstav

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Telefon Mobil

Ri Skilt/reklame 2:11Annet pbl § 20-2 bokstav d
Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt

Gruppe Nr. tra — til

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

-

Ikke
relevant

Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011 Side 1 av 2



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -31

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 05.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Søknad om bevilgning i N-sak 11/12 oppgradering av bunkringsanlegg i 
Skjervøy indre havn gis gyldighet til 01.09.13 - Robertsen og Slotnes.

Vedlegg:
Søknad fra Robertsen og Slotnes AS
N-sak 11/12

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Søknaden fra Robertsen og Slotnes AS om få utvidet gyldig til 01.09.13 for innvilget tilskudd på 
kr. 45.000,- i N-sak 11/12 til oppgardering av bunkringsanlegg i indre hav innvilges. Det 
forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013. 

Saksopplysninger

Viser til vedlagte N-sak 11/12

Vurdering

Viser til vedlagte N-sak 11/12



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 4
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

Robertsen og Slotnes AS.
Kveldsolveien 1
9180  SKJERVØY

Att. Torstein Konst.

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1249-81 23457/2012 223 18.06.2012

Søknad om støtte til oppgadering av bunkringsanlegg i Skjervøy indre havn- Robertsen og 
Slotnes

Vedlagt følger særutskrift fra overnevnte sak.  

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -60

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 07.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/12 Skjervøy Næringsutvalg 08.06.2012

Søknad om støtte til oppgradering av bunkringsanlegg i Skjervøy indre havn-
Robertsen og Slotnes a.s

Vedlegg:

Søknad fra Robertsen og Slotnes a.s

Saksdokumenter:
Skatteattest
Regnskap 2010

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 08.06.2012 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Robertsen og Slotnes a.s innvilges et tilskudd på 25% av medgåtte kostnader til det 
omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader 
til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 45.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2012.  



Side 4 av 4

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Saksopplysninger

I forbindelse med nye sikkerhetskrav til betalingsterminaler , samt overgang til bankkort med 
chipteknologi, må eksisterende terminal gjennomgå en betydelig oppgradering. Regnskapet for 
2010 viser et underskudd på – 822.823,- Viser til søknad.
Bunkringsanlegget er et tilbud til småbåt og fiskeflåten i Skjervøy kommene. 
De totale utgifter til oppgradering av anlegget er beregnet til kr. 260.000,-.
De søker om å få tildelt et tilskudd på kr. 75.000,- fra utviklingsfondet. 

Vurdering

Bunkringsanlegget for småbåter , fiskebåter og besøkende er et svært viktig tilbud til nevnte 
grupper og et viktig infrastrukturtiltak. Det genererer omsetning både innen reiselivsnæringen og 
til andre næringer. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -24

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 04.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Framdrift av industriområdet Sandøra

Vedlegg:
Søknad på RUP midler

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgene vedtak:

1. Det avsettes en ramme på kr. 500.000,- fra utviklingsfondet til det videre arbeidet for å 
utvikle Sandøra industriområde. Det forutsettes at Skjervøy kommune får tildelt midler 
til utviklingsfondet i 2013. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe på 3 personer som skal legge fram forslag/strategier for 
hvordan industriområdet kan utvikles og veien videre i prosessen. Dette skal legges fram 
for formannskapet.  

Arbeidsgruppa består av:

      Roy Waage
      Arvid Jensen, styreleder i Petroarctic
      En representant fra næringslivet eller annen ressursperson.

3. Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet.

Saksopplysninger

Pr. i dag er 60 dekar av området regulert. Ytterligere ca 240 dekar kan reguleres. Hele området 
er kartlagt i forhold til grunnundersøkelser. Det er foretatt prosjektering av tilrettelegging av kai, 
vei og industriområde på ca. 30 dekar. Dette har en kostnad på ca. 75 mill. 
Det er søkt om RUP midler på kr. 250.000,- til utvikling av industriområdet. Viser til vedlagte 
søknad.



Kommunestyret har satt fokus på utvikling av Sandøra prosjektet i pkt. 10 i økonomiplanen.
Viser også til strategisk næringsplan kap. Maritim/offshore.

Vurdering

For å komme videre i utviklingen av industriområdet er det viktig å få kartlagt hvilke muligheter 
for framtidige næringsaktiviteter området kan romme. Det bør være etableringer som ikke vil 
være i konflikt med hverandre. Arbeidsgruppa skal legge fram forslag om prosessen videre og 
tiltak som må gjennomføres for å nå målet for etablering/utbygging av Sandøra industriområde. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -27

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 04.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Turistinformasjon 2013- drøfting

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Turistinformasjonsstjenesten kjøpes av en næringsaktør på Skjervøy tettsted innenfor en 
ramme på kr. 60.000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under forutsetning at 
Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med en næringsaktør.

Saksopplysninger

Turistinformasjon har opp gjennom årene vært etablert på kulturhuset, i tidligere lokaler til 
bakeriet og i 2012 ved Hotell Maritim. 4 skoleungdommer/studenter har hatt det som sin 
sommerarbeidsplass. I de siste årene har Skjervøy kommune hatt driftsansvaret. 
Reiselivsforeningen var tidligere aktiv i forhold til turistinformasjonen. Etter det saksbehandler 
oppfatter er reiselivsforeningen nærmest ute av funksjon. 

Tilbakemeldinger om hvordan turistinformasjonen har fungert er ikke særlig positive. Besøket 
har vært sånn passe og ungdommene har på grunn av det vært lite i aktivitet. Det er også 
vanskelig å kombinere dette arbeidet med annet arbeid.  

Vurdering

Næringsutvalget bør drøfte om det skal etableres en turistinformasjon i sommer og i så tilfelle på 
hvilken måte. Slik saksbehandler ser det – basert på de siste års erfaring - har ikke 
administrasjonen i Skjervøy kommune kapasitet til å drive en slik tjeneste. En mulighet er derfor 
at tjenesten kjøpes av en næringsaktør på Skjervøy tettsted innenfor en ramme på inntil 
kr.60. 000,- .   



Saksbehandler synes det er viktig at det finnes en turistinformasjon der besøkende kan få 
informasjon og annen veiledning.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -23

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 04.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Fornye samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS

Vedlegg: 
Forslag til samarbeidsavtale
Mail fra Evanger

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Det inngås en ny samarbeidsavtale med Halti Næringshage som gjelder i ett år. Til dette 
bevilges det kr. 50.000,- fra utviklingsfondet. Det forutsettes at Skjervøy kommune får midler til 
utviklingsfondet i 2013. 

Saksopplysninger

I 2012 inngikk Skjervøy kommune en samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS med det 
formål å legge til rette for næringsutvikling i kommunen. 
Dette gikk bl.a. ut på å :

 Etablererveiledning for etablerer i samarbeid med kommunen.

 Arbeide offentsivt med nyskapning og nyetablering i Skjervøy kommune i samarbeid 
med kommunens næringsapparat.

 Ha en aktiv pådriver rolle ved bl.a. å tilføre kunnskap og oppmerksomhet omkring 
næringsutvikling. 

I 2012 avholdt Halti bl.a. kontordager, grunderkafe , miniseminar , oppfølgingsmøter med 
grundere på Skjervøy. I tillegg har de hatt telefonoppfølging med aktuelle etablerere. Viser til 
mail fra Evanger.



Vurdering

Det å legge til rette for næringsutvikling er et krevende og langsiktig arbeid. Saksbehandler vil 
anbefale at kommunen inngår en ny samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS i ett år til. 



Sil'a Karlsen

Fra:  Torbjørn Evanger [torbjorn.evanger@halti.no]
Sendt:  19. mars 2013 07:54
Til: Silja Karlsen
Emne:  Samarbeidsavtale med Skjervøy kommune
Vedlegg:  Samarbeidsavtale Skjervøy Kommune.docx

Hei
Tida er inne for å fornye samarbeidsavtalen med kommunen.
Vi kom jo seint i gang med konkret jobbing i Skjervøy i 2012. Skyldes jo delvis at jeg ventet lenge før jeg fikk avtalen
underskrevet og at jeg fikk oppsigelser og svangerskapspermisjon hos oss. Ut fra mine notater hadde vi 3 konkrete tiltak
som var annonsert
Kontordager, grunderkafe og miniseminaret som vi var en del av. I tillegg så har jeg hatt 2 oppfølgingsmøter(dagsmøter)
med grundere på Skjervøy og 2 møter med grundere fra Skjervøy her på Storslett. Selvfølgelig også en del
telefonoppfølging.
Har slitt litt med å få tilbakemeldinger fra grundere på ting de sjøl skal gjøre. Det skjer også i de andre kommunene men
har kanskje vært ekstra mye av dette i Skjervøy.
Jeg vet at det er kommet 1 oppstart og i alle fall 1 som har benyttet de råd de har fått når det gjeider bedriftsutvikling.
Vi jobber videre med 2 grundere nå som skal videreutvikle det de holder på med. I tillegg så jobber vi jo med flere ting
som er felles for flere slik som Arbeidslivsdagen på UiT, forskningsdagene, Reis og Ryk (en fra Skjervøy) osv. Vi hadde
også studenttreff for Nord-Troms studentene i Trondheim i mars, men der møtte ingen fra Skjervøy (vet ikke om der er
noen). Skulle egentlig ønsket at vi kunne hatt en litt mer langsiktig avtale som kunne sies opp med en måneds varsel slik
at en slapp ny søkerunde årlig, men som ellers ble fornyet automatisk. Legger med forslag til avtale basert på den som vi
hadde for 2012. Ta gjerne kontakt for drøfting av innhold. Skulle hatt et møte med Torgeir og Sissel For å di
omkring dette. Kan du spørre dem om et par datoer som kan passe i nærmeste framtid. See you

Med hwsen
Torbjørn Ev;anger

Jecier-

mobil: 4-47 90 83 43 85

FIALT
NUIN HAGE

3S IVA
Postadr: Flovedvelen 2, 9151 Storslelt
Sesaksadr. Halti bygget. Starslett
Telefon. 77 77 05 70
Org nr. 9,83 839 517
winv.halltInh.no



Samarbeidsavtale
mellom

Skjervøy Kommune
og

Halti Næringshage AS

1. Mål
Skjervøy kommune inngår et samarbeid med Halti Næringshage As for å tilrettelegge for
næringsutvikling i kommunen.

Dette samarbeidet skal støtte Skjervøy kommunes målsetting for næringsutvikling:

Skjervøy kommune skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom
bygder, næringer, kunnskap og mennesker. Skjervøy kommune skal tilrettelegge for et
allsidig, lønnsomt, konkurranse- og levedyktig næringsliv som skaper lokale arbeidsplasser.
Sk'ervø kommune skal stimulere til vekst, kom etanseutviklin o n ska in .

2.  Avtalens arbeidsoppgaver/innsatsområder:
• Etablererveiledning for etablerer i samarbeid med kommunen
• Bistå med rekruttering til etablererkontor samt oppfølging av etablerere
• Arbeide offensivt med nyskaping og nyetablering i Skjervøy kommune i samarbeid

med kommunens næringsapparat
• Ha en aktiv pådriver rolle ved bl.a. å tilføre kunnskap og oppmerksomhet omkring

næringsutvikling

3. Kontordager i Skjervøy
Det skal avholdes minimum 6 kontordager/grunderkafeer eller lignende til en avtalt pris på kr
50 000,00 eks mva årlig. Denne summen dekker lønn, kjøreutgifler og annonseutgifter der
det er naturlig for gjennomføringen.

4. Endringer og tillegg i avtalen
På bakgrunn av denne avtalen kan det lages nye samarbeidsavtaler og igangsettes nye
prosjekter/aktiviteter. Det lages særskilte avtaler for nye tiltak, rammetall for tid og kostnader
avtales i hvert tilfelle. Endringer i avtalens innhold og omfang avtales særskilt.

5. Kontaktpersoner
Hos oppdragstaker er daglig leder kontaktperson og hos oppdragsgiver er Rådmann
kontaktperson. Alle avtaler om oppdragets innhold og framdrift skal, dersom ikke nye
personer er oppnevnt, skje mellom disse.

6. Oppfølging av avtalen
Partene skal møtes 2 ganger pr år for å ivareta en god dialog om samarbeid og rapportere i
forhold til aktivitet.

7. Avtalens varighet
Denne avtalen har en varighet fra 1.jan 2013 til 31.12 2013

Storslett / 2013 Storslett 2013

Halti Næringshage AS Skjervøy Kommune

Nk2INGSHACENE
NORGE

HALTI
NÆRINGSHAGE



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -21

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 03.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Adminstasjon av utviklingsfondet - Skjervøy kommune

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det innvilges 4% av rammen(ca.kr.40.000)  fylkeskommunen bevilger til 
utviklingsfondet i 2013 til administrasjon av utviklingsfondet.

2. Midlene skal brukes til informasjon om fondet, rapportering til fylkeskommunen og 
annet som er nødvendig til administrasjon av fondet, og eget møte i næringsutvalget hvor 
kun næringssaker og næringsutvikling drøftes.  

3. Ordfører og rådmann gis myndighet til å disponere de avsatte midlene. 

Saksopplysninger

Kommunal og regionaldepartementet har nå åpnet for at kommunene kan anvende inntil 5 % av 
rammen for kommunalt utviklingsfond til administrasjon av fondet. Dette skyldes økt grad av 
rapportering , saksbehandling og til informasjon om fondet.

Vurdering

Saksbehandler anbefaler at det innvilges 4 % av rammen for utviklingsfondet til administrasjon 
av fondet både administrativt og politisk. Eget møte i næringsutvalget bør prioriteres både i 
forhold til polisk behandling av næringssaker og drøfting av næringsutvikling. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -20

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 03.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Samarbeidsprosjekter/andre tiltak mellom Skjervøy kommune og næringslivet

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det avsettes kr. 30.000,- til utviklingstiltak/utviklingsseminarer og andre tiltak som er av 
interesse for næringslivet i Skjervøy kommune. Midlene dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning at Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013. 

2. Ordfører og rådmann gis myndighet til å disponere de avsatte midlene.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har siden 2003 arrangert utviklingsseminar/motivasjonsseminar og andre 
møter i samarbeid med næringslivet. Disse seminarene/møtene har vært en positiv møteplass 
hvor aktuelle tema har vært drøftet.  Det er også behov for dialogmøter med aktører som viser 
interesse for etablering av virksomhet i kommunen. Deltakelse i seminarer/konferanser er også 
nyttig i forhold til markedsføring av vår kommune og å utvikle nettverk.

Vurdering

Saksbehandler anbefaler at det innvilges kr. 30.000,- til nevnte tiltak. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2946 -17

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 17.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/13 Skjervøy Næringsutvalg 04.02.2013
19/13 Skjervøy Næringsutvalg 15.04.2013

Søknad om tilskudd i forbindelse med oppstart av drosjeløyve - Dervola 
Hobby og Fritid

Vedlegg:
Søknad fra Skjervøy Hobby og Fritid v/ Torleif Dervola

Saksprotokoll i Skjervøy Næringsutvalg - 04.02.2013 

Behandling:

Forslag ved Leif Peder Jørgensen: 
- saken utsettes

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Dervola Hobby og Fritid v/Torleif Dervola innvilges et tilskudd på 10% av medgåtte 
kostnader i forbindelse med oppstart av drosjeløyve. Tilskuddet utbetales ved 
dokumentasjon av faktisk medgåtte kostnader til tiltaket. 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr. 40.000,- . Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 



Saksopplysninger

Dervola har fått drosjeløyve i Nordreisa kommune. Drosja kjøres i Nordreisa kommune , men 
bedriften er etablert og drives fra Skjervøy. 
Totale investeringskostnader utgjør kr. 489.000,-. ( bil, vhf,dekk) . Viser til søknaden.

Vurdering

Rådmannen har vært noe tvilende til søknaden siden drosjeløyvet er relatert til Nordreisa 
kommune. Imidlertid er bedriften etablert i Skjervøy. Rådmannen har derfor innstilt på samme 
beløp til tilskudd som andre har fått ved tildeling av drosjeløyve i Skjervøy. 
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