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Eventuelt forfall må meldes snarest på mail.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Arnøyfondet - status 17.12.19  2019/207 
PS 2/20 Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til 

bedriftsutvikling - Visit Årviksand AS 
 2019/207 

PS 3/20 Klage på vedtak - Arnøyfondet - Søknad om 
forskjønning Paulinavannet N-sak 27/19 

 2019/207 

PS 4/20 Arnøyfondet - Søknad om tilpassing av bygg til 
nye kundegrupper - Lauksletta Overnatting AS 

 2019/207 

PS 5/20 Næringsfondet - status 17.12.19  2019/30 
PS 6/20 Søknad om forlengelse tilsagn  sak 12/19 - 

forprosjekt Cruise Lyngenfjorden 
 2019/30 

PS 7/20 Søknad om forlengelse tilsagn sak 13/19 - 
Samarbeidsavtale bedriftsrådgivning med Halti 
næringshage AS 

 2019/30 

PS 8/20 Søknad om forlengelse tilsagn 29/18 - forprosjekt 
Lyngshesten - Nord-Troms Regionråd DA 

 2019/30 

PS 9/20 Søknad om forlengelse tilsagn 2019 - forprosjekt 
utvikling av areal til kontorfasiliteter og lignende 
ved Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy 

 2019/30 

PS 10/20 Næringsfondet - Søknad om tilskudd til endring 
av drift - Elektro AS 

 2019/30 

PS 11/20 Næringsfondet - Søknad om omstillings-/ 
utviklingsmidler - Bok & papir AS 

 2019/30 

PS 12/20 Tilskudd Sjømatseminar 2020  2019/30 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/207 -17 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 17.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Arnøyfondet - status 17.12.19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er totalt kr. 1.943.750,- til fordeling i forkant av møtet i Næringsutvalget 14.01.20. 
 
 TEKST BEVILGNING UTBETALT 
2019 Arnøy redskapsservice AS  kr         56 250,00    
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/207 -6 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/19 Næringsutvalg 31.10.2019 
2/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Arnøyfondet - Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling - Visit Årviksand AS 

Henvisning til lovverk: 
Arnøyfondet: http://skjervoy.kommune.no/index.php?id=4443160  
 
Vedlegg 
1 Søknad Visit Årviksand 
2 Visit Årviksand - søknad 
3 Vedtekter Arnøyfondet 

Saksprotokoll i Næringsutvalg - 31.10.2019  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) ber om at utvalget vurderer hans habilitet da søker Roy Albrigtsen er 
representantens bror. Representanten fratrer under vurdering av hans habilitet. Representanten 
vurderes enstemmig til å være inhabil av utvalget, etter forvaltningsloven § 6 b. 
 
Peder Andre Amundsen (Krf) tiltrer som vara under behandling av saken. 
 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
Formannskapet sier nei til alle søknader. Formannskapet ber kommunestyret avvikle fondet. 
 
Kurt Michalsen (Sp) fremmer utsettelsesforslag, i påvente av prinsipiell diskusjon rundt fondet. 
 
Votering, utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, enstemmig vedtatt  

Vedtak: 
Saken utsettes, i påvente av prinsipiell diskusjon rundt fondet. 
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Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Visit Årviksand v/ Inger Lise og Roy Albrigtsen innvilges et tilskudd på 50 % av 
kapitalbehovet ihht. søknaden for hvert av årene 2020 og 2021. Beløpet utbetales mot 
dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter ihht. søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 125.000,- i 2020 og kr. 125.000,- i 2021. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 2 år fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
Visit Årviksand er etablert i Årviksand. Selskapet ble etablert i 2011 av Inger-Lise og Roy 
Albrigtsen. Disse eier 50 % hver av aksjene. Forretningsideen er fisketurisme, Inger-Lise driver 
også frisørsalong gjennom selskapet. 
Bedriften har i dag to hytter, 5 båter, et service-hus og de leier hus/ leilighet som de igjen leier 
ut. 
Selskapet står nå ved et veiskille der de ønsker å øke kapasiteten i form av flere hytter og båter 
til utleie. De anser at de da vil sikre og bedre inntjeningen til selskapet og få muligheten til en 
fast ansatt gjennom hele året som også vil kunne videreutvikle innholdet og tilbudene. 
Planen er å investere i to nye hytter og to nye båter. Samtidig mens de øker kapasiteten har 
bedriften i en prøveperiode på 12 måneder behov for å kunne utvikle innholdet i satsingen, 
skreddersy tilbudet og teste dette ut. Derfor skal bedriften i denne perioden ansette en person 
som skal bidra til dette. Det er dette siste selskapet søker finansiering fra Arnøyfondet til å gjøre. 
 
De totale kostnadene for investeringene er satt til kr. 3.472.000,- og innbefatter tomtearbeid, 2 
nye hytter og 2 nye båter.  
For investeringen ser selskapet for seg å finansiere dette med lån fra bank, tilskudd fra 
Sametinget, egenfinansiering og eget arbeid. 
I tillegg skal selskapet ansette en person til å videreutvikle produkter, tilbud og innhold i 
selskapet der lønn for et år er beregnet til kr. 500.000,-. Dette er tenkt finansiert med                
kr. 250.000,- i egenkapital og kr. 250.000,- i tilskudd fra Arnøyfondet fordelt på to år (kr. 
125.000 i hhv. 2020 og 2021). 
 
Årsregnskap for 2018: 
Årsresultat:  kr. 246.320,- 
Egenkapital:  kr. 414.102,- 
Egenkapitalprosent: 15,5 % 
 

Vurdering 
Arnøyfondets formål er at fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av 
næringslivet på Arnøya. Tildelte midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på 
Arnøya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien.  
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Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt 
næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. 
 
Midler fra fondet skal i minst mulig grad nyttes til fysiske investeringer, men primært bidra med 
midler til forprosjekter, etableringsstipend, bedriftsutvikling, kunnskapsheving, innovasjon, 
samarbeid, markedsarbeid og tilsvarende tiltak for å utvikle og videreutvikle nye og eksisterende 
bedrifter på Arnøya. 
 
Finansiering med midler fra fondet kan ikke utgjøre mer enn 50 % av samlet investering. 
Fondsmidler skal ikke brukes på søknader der egenkapitalen er lavere enn 25 % hos etablerte 
bedrifter. 
 
Tiltaket som Visit Årviksand AS søker om finansiering til vil bidra til økt næringsaktivitet på 
Arnøya sett i sammenheng med bedriftens planlagte investeringer. Tiltaket anses å bidra til at 
Arnøya blir mer attraktiv som boplass da det vil bidra til ytterligere turisme og aktivitet i 
Årviksand spesielt. 
Utfra budsjettet som er satt opp av søker forventes en økt omsetning og økt resultat før skatt 
fram mot 2021. Tiltaket anses å utvikle bedriften videre fremover. 
 
Tiltaket anses å felle inn under Arnøyfondets formål om å tilrettelegge, styrke og utvikle 
næringslivet på Arnøya, herunder innen reiselivsnæringen. Det vil også føre til økt 
næringsaktivitet på Arnøya, dermed også bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. 
 
Rådmannen anbefaler at prosjektet tildeles tilskudd fra Arnøyfondet. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0014 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Arnøyfondet

Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling

Sammendrag

Visit Årviksand AS har gjort en vurdering av hvilken strategi de skal velge fremover. Nåværende drift 

gir virksomheten et overskudd. Vi kan forsøke å forlenge sesongen, øke prisene noe og gjennom dette

forbedre resultatet. Langsiktige effekter av dette er likevel usikker da både vær og konkurranseforhold

påvirker betydelig. Strategien vi har valgt er å utvide kapasiteten og samtidig tilby produkter vi ikke 

har i dag.

Beskrivelse

Planene våre omfatter fysiske investering i flere hytter og båter. Fisketurismen - som i dag er vårt 

viktigste produkt - skal vi satse videre på. I tillegg ønsker vi å utvide tilbudet vårt til også å omfatte 

nordlysturisme, å hele året arrangere guidede turer på land og sjø som fanger særpreget i 

lokalområdet, i samarbeid med sau-, reindrift- og fiskerinæringa tilby lokal mat av svært høy kvalitet 

mv. Besøkende kan hentes/bringes med egen båt både fra Tromsø og andre steder. I dag har selskapet

ikke kapasitet til en slik satsing. Verken i form av båter, overnatting eller tilsvarende, men heller ikke i 

form av ansatte. Vår plan er derfor å øke kapasiteten på alle disse områdene. Søknaden til 

Arnøyfondet er om tilskudd til - i en prøveperiode på 12 måneder - å kunne både utvikle innholdet i 

satsingen, skreddersy tilbud og teste disse ut.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Visit Årviksand AS

Org.nr:996656136
Ringveien 75

9195 ÅRVIKSAND

41219911

Kontakt Visit Årsviksand AS -

    
41219911

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Visit Årviksand AS er lokalisert i den vesle bygda Årviksand på Arnøya i Nord-Troms. Stedet er omgitt 

av sjø og fjell. Bygda har en flott sandstrand hvor en kan bade i nordishavet, det er opparbeidet stier 

for fotturer, det er satt opp en gapahuk som kan brukes av alle og om en ønsker kan en gå på høye 

fjelltopper på øya. Det er også kort vei (sjøveien) til både naboøyene i området og Tromsø. Om 

sommeren beiter rein og sauer i utmarka, og det er også fiskevann tilgjengelig. Høst og vinter kan det 

også tilbys jaktkort for de som er interessert i det.
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Visit Årviksand AS ble etablert i 2011 av ekteparet Inger-Lise og Roy Albrigtsen. De eier 50% av 

aksjene hver.  Forretningsideen var salg av fisketurisme, i tillegg driver Inger-Lise en frisørsalong 

gjennom selskapet. Ved oppstart kjøpte de to båter, bygde et service-hus og leide et hus og en 

leilighet. I 2012/2013 ble det bygd to hytter og kjøpt ytterligere 3 båter. De to eldste båtene ble solgt i

2016 og byttet med to nye og litt større båter. 

Siden oppstart har omsetninga økt jevnt, men midlene selskapet har tjent har vært pløyd tilbake i 

virksomheten ved å forbedre bygninger og utstyr. Etterspørselen har også økt jevnt og har i perioder 

vært større enn hva selskapet har kapasitet for å håndtere. 

Selskapet har nå en kapasitet som gjør at vi står ved et veiskille. Vi kan velge å ligge på dagens 

kapasitetsnivå med båter og bygningsmasse, jobbe for å forlenge sesongen og satse på å øke prisene 

forsiktig. Slike tiltak vil gjøre at selskapet øker resultatet fremover, men det vurderes også å være 

betydelige usikkerhetsmomenter ved dette alternativet. Lengden på sesongen bestemmes langt på 

vei av naturgitte forhold, og konkurransesituasjonen gjør at prisene ikke uten videre kan økes. Det vil 

også i mindre grad være rom for å tilpasse seg endringer i marked og produkter fremover.

Alternativet er å øke kapasiteten i form av flere hytter og båter samt tilby andre produkter. Det 

vurderes at dette mest sannsynlig vil gi en betydelig økning i omsetning. Kostnadene ved dette 

alternativet vil likevel ikke øke så mye som omsetninga slik at resultatet øker. Kostnadsøkninga vil 

vesentlig være i form av renter, avskrivninger, forsikringer, lønn og tilsvarende faste utgifter, men 

denne økningen vil være langt lavere enn beregnet økning i omsetning. Dette valget vil etter vår 

vurdering gi selskapet en sikrere og bedre inntjening. 

Samtidig gir dette selskapet en mulighet ved at vi kan ha en fast ansatt hele året. Denne ressursen ser 

vi vil brukes til å videreutvikle innholdet og tilbudene. Det er et betydelig potensial for å arrangere 

turer på land og sjø og gi disse både et unikt og særpreget innhold med elementer fra sjø, kyst og fjell.

I tillegg til dette bruke og markedsføre lokal mat fra området, nordlysturisme med egen båt som 

henter og bringer fra/til Tromsø og ikke minst; samarbeid med andre aktører i Nord-Troms hvor målet

er å utnytte helheten og sammen gi både bedre og bredere tilbud enn vi klarer alene.

På bakgrunn av disse vurderingene har vi besluttet å øke kapasiteten. Dette skal skje ved å investere i 

to nye hytter og ytterligere to båter. Samtidig ønsker vi å ha en grønn profil, og dette skal prege både 

drift

Hyttene vil bli oppført i tilknytning til de eksisterende hyttene. Plasseringa gir utsikt mot åpent hav 

noe som tidligere besøkende har beskrevet som spektakulær. Hos oss kan besøkende kombinere 

badstu og badestamp med midnattssol om sommeren og nordlys om vinteren. Det er dette vi skal 

skape et tilbud innenfor; bruk av natur og elementene rundt oss kombinert med lokal mat og sterke 

opplevelser. Å lytte på stillhet eller lyder fra naturen vil gi mennesker fra storbyer både en opplevelse 

og merverdi. Det skal og gi oss en unik posisjon i markedet fremover. Det - og et samarbeid med 

andre aktører som også tilbyr kvalitetsopplevelser - tror vi vil løfte både oss og regionen.
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Mål med prosjektet

Et viktig mål med prosjektet er å "treffe" et større marked og kunne gi et bredere tilbud enn idag. Vår 

vurdering er at det vil gjøre selskapet mindre sårbart fremover gjennom å satse bredere. En slik 

bredere satsing vil også skape utfordringer. Både mht. å bygge opp tilbudene, gi disse et innhold med 

høy kvalitet og ikke minst; gjøre markedet oppmerksom på tilbudet og få solgt disse. 

Et annet viktig mål er å øke inntjeningen. Dette både for å gjøre selskapet mere økonomisk robust, 

men også for å gi selskapet større muligheter til å forbedre og videreutvikle tilbudene selskapet gir. 

Det vil og være et mål å kunne utvikle tilbudene i selskapet og se disse i sammenheng med andre 

tilbud i regionen. Et samarbeid mellom forskjellige selskap i regionen vil styrke det totale tilbudet og i 

større grad gjøre region Nord-Troms attraktiv som destinasjon. 

Og et mål er i samarbeid med andre aktører å både bruke og videreutvikle lokal mat og lokale 

mattradisjoner. Gjennom fokus på kvalitet, ren mat fra lokalområdet og ta vare på historiske 

tradisjoner og bruke dette som en vesentlig del av innhold i tilbudet, mener vi å skape noe som både 

er særpreget og unikt.

Målgrupper

En målgruppe vil fortsatt være den tradisjonelle "fisketuristen". Gruppen består av personer som er 

svært fornøyd med produktene vi leverer, de samme kommer tilbake år etter år og de rekrutterer 

også nye kunder. Det er de naturgitte forhold i Årviksand gjennom et rikt utvalg av arter å fiske på 

samt de facilitetene vi har bygget opp som sammen er med å bidra til dette. I årene fremover vil dette

være en svært viktig kundegruppe for oss.

En annen og ny gruppe vil være "nordlysturisten". Sjansen for å se nordlys i Årviksand er like stor som 

andre steder langs kysten i nord. Kombinert med beliggenhet helt ut mot åpent hav og faciliteter i 

form av badstue, jacuzzi og/eller badestamp samt lokal mat tror vi dette vil være et tilbud som fenger.

Vi vil tilby turister henting med båt fra kai i Tromsø eller andre steder samt retur dit. Markedsføringen

vil skje digitalt i egen regi og via kanaler som allerede er etablert. Eksempelvis Visit Lyngenfjord.

Den siste målgruppen er den urbane personen(e) som har god økonomi, bor i en storby en plass i 

verden og ønsker å oppleve noe helt annerledes en periode. Disse vil få tilbud om å fiske, se nordlys, 

være med på guidede turer eller - om de vil - bare oppleve stillhet.

Aktiviteter

Forankring

Endringen og veivalg, forståelsen for og planene for videre utvikling er behandlet av styret og eierne 

av Visit Årviksand AS og er solid forankret der.
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Prosjektorganisering

Gjennomføringen organiseres ikke med en spesiell prosjektorganisasjon. Daglig leder vil både lede og 

håndtere utviklingen videre frem til en ny person er på plass. Den videre utvikling av planene som 

foreligger vil deretter skje i et samarbeid mellom denne personen og styret.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere vil være Skjervøy kommune, sametinget (tilskudd til fysiske investeringer), Halti 

Næringshage AS samt andre bedrifter som driver eller ønsker å drive med turisme basert på høy 

kvalitet og opplevelser i verdensklasse.

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Det er søkt om tilskudd fra SUF til investeringene i båt og bygg. Søknaden er ikke behandlet.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Ansettelse 1 person   250 000   250 000   500 000

Grunnarbeider 2 hytter 
inkl. ringmur   300 000   300 000

Kjøp av båter, 2 stk. 
Marlin 695 Fisher  1 172 000  1 172 000

Oppføring av to hytter 56 
kvm. i hht. tilbud  2 000 000  2 000 000

Sum kostnad 3 722 000 250 000 3 972 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

01. Egenfinansering   547 000   125 000   672 000

02. Eget arbeid   300 000   300 000

Lån bank  2 250 000  2 250 000

Tilskudd Skjervøy 
kommune   125 000   125 000   250 000

Tilskudd SUF   500 000   500 000

Sum finansiering 3 722 000 250 000 3 972 000

Geografi

1941-Skjervøy

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Visit Årviksand - søknad.docx   18 109 10.10.2019
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SØKNAD VISIT ÅRVIKSAND AS 

 

Visit Årviksand AS er lokalisert i den vesle bygda Årviksand på Arnøya i Nord-Troms. Stedet er omgitt 
av sjø og fjell. Bygda har en flott sandstrand hvor en kan bade i nordishavet, det er opparbeidet stier 
for fotturer, det er satt opp en gapahuk som kan brukes av alle og om en ønsker kan en gå på høye 
fjelltopper på øya. Det er også kort vei (sjøveien) til både naboøyene i området og Tromsø. Om 
sommeren beiter rein og sauer i utmarka, og det er også fiskevann tilgjengelig. Høst og vinter kan det 
også tilbys jaktkort for de som er interessert i det. 

Visit Årviksand AS ble etablert i 2011 av ekteparet Inger-Lise og Roy Albrigtsen. De eier 50% av 
aksjene hver.  Forretningsideen var salg av fisketurisme, i tillegg driver Inger-Lise en frisørsalong 
gjennom selskapet. Ved oppstart kjøpte de to båter, bygde et service-hus og leide et hus og en 
leilighet. I 2012/2013 ble det bygd to hytter og kjøpt ytterligere 3 båter. De to eldste båtene ble solgt 
i 2016 og byttet med to nye og litt større båter.  

Siden oppstart har omsetninga økt jevnt, men midlene selskapet har tjent har vært pløyd tilbake i 
virksomheten ved å forbedre bygninger og utstyr. Etterspørselen har også økt jevnt og har i perioder 
vært større enn hva selskapet har kapasitet for å håndtere.  

Selskapet har nå en kapasitet som gjør at vi står ved et veiskille. Vi kan velge å ligge på dagens 
kapasitetsnivå med båter og bygningsmasse, jobbe for å forlenge sesongen og satse på å øke prisene 
forsiktig. Slike tiltak vil gjøre at selskapet øker resultatet fremover, men det vurderes også å være 
betydelige usikkerhetsmomenter ved dette alternativet. Lengden på sesongen bestemmes langt på 
vei av naturgitte forhold, og konkurransesituasjonen gjør at prisene ikke uten videre kan økes. Det vil 
også i mindre grad være rom for å tilpasse seg endringer i marked og produkter fremover. 

Alternativet er å øke kapasiteten i form av flere hytter og båter samt tilby andre produkter. Det 
vurderes at dette mest sannsynlig vil gi en betydelig økning i omsetning. Kostnadene ved dette 
alternativet vil likevel ikke øke så mye som omsetninga slik at resultatet øker. Kostnadsøkninga vil 
vesentlig være i form av renter, avskrivninger, forsikringer, lønn og tilsvarende faste utgifter, men 
denne økningen vil være langt lavere enn beregnet økning i omsetning. Dette valget vil etter vår 
vurdering gi selskapet en sikrere og bedre inntjening.  

Samtidig gir dette selskapet en mulighet ved at vi kan ha en fast ansatt hele året. Denne ressursen 
ser vi vil brukes til å videreutvikle innholdet og tilbudene. Det er et betydelig potensial for å 
arrangere turer på land og sjø og gi disse både et unikt og særpreget innhold med elementer fra sjø, 
kyst og fjell. I tillegg til dette bruke og markedsføre lokal mat fra området, nordlysturisme med egen 
båt som henter og bringer fra/til Tromsø og ikke minst; samarbeid med andre aktører i Nord-Troms 
hvor målet er å utnytte helheten og sammen gi både bedre og bredere tilbud enn vi klarer alene. 

På bakgrunn av disse vurderingene har vi besluttet å øke kapasiteten. Dette skal skje ved å investere i 
to nye hytter og ytterligere to båter. Samtidig ønsker vi å ha en grønn profil, og dette skal prege både 
drift og innhold i selskapet.  

Hyttene vil bli oppført i tilknytning til de eksisterende hyttene. Plasseringa gir utsikt mot åpent hav 
noe som tidligere besøkende har beskrevet som spektakulær. Hos oss kan besøkende kombinere 
badstu og badestamp med midnattssol om sommeren og nordlys om vinteren. Det er dette vi skal 
skape et tilbud innenfor; bruk av natur og elementene rundt oss kombinert med lokal mat og sterke 
opplevelser. Å lytte på stillhet eller lyder fra naturen vil gi mennesker fra storbyer både en opplevelse 

11



og merverdi. Det skal og gi oss en unik posisjon i markedet fremover. Det - og et samarbeid med 
andre aktører som også tilbyr kvalitetsopplevelser - tror vi vil løfte både oss og regionen.  

 

Vi har innhentet følgende priser på disse investeringene: 

Tomte-/grunnarbeider for hytter       300.000 

Hytter, 2 stk. med badstu og badestamp, 56 kvm. grunnflate 2.000.000 

Båter; 2 stk. Marlin 695 Fisher     1.172.000 

Totale investeringer      3.472.000 

 

Dette planlegges finansiert slik: 

Egenkapital/egeninnsats         722.000 

Tilskudd SUF          500.000 

Lån fra Innovasjon/private banker    2.250.000 

Sum finansiering      3.472.000 

 

Bedriftsutvikling: 

 

Ansettelse av en person for å videreutvikle produkter 

tilbud og innhold i selskapet, lønn 1 år    500.000 

Finansieres slik: 

Egenkapital       250.000 

Tilskudd Arnøyfondet      250.000 

Sum        500.000 

 

Vi har laget følgende budsjett fremover – 2017 og 2018 er avlagte regnskap. 

 

År 2017 2018 2019 2020 2021 
      

Omsetning 1894 2266 2400 2800 4000 
Varekostnad 229 401 450 500 750 
Lønnskostnad 304 316 450 470 1000 
Avskrivning 282 256 230 396 370 
Øvrige driftskostnader 974 806 850 950 1000 
Finanskostnader 133 146 135 220 195 

12



Resultat før skatt -9 341 285 264 685 
 

Kommentarer: 

Investeringene beregnes å være gjennomført innen september 2020. Omsetninga i 2020 er derfor 
ikke beregnet å øke vesentlig fra 2019 da en kun får deler av året med. Fra 2021 er det budsjettert en 
normal drift hele året. I tillegg er det beregnet ansatt en person, og at en på «tilleggsprodukter» 
oppnår en omsetning på 700.000 dette året.  

I de øvrige postene er det tatt hensyn til investeringa som er planlagt gjennomført gjennom 
avskrivninger, finanskostnader og øvrige poster som inkluderer strøm, off. avgifter, forsikring mv. 

Vår konklusjon er at investeringa er lønnsom, fremtidsrettet og vil – sammen med nye produkter – 
bidra til muligheter for ytterligere satsing innenfor det vi har definert er vårt forretningsområde.
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2 
 

1. Hjemmel, kapital, avkastning og styre 

Fondet er vedtatt opprettet av Skjervøy kommunestyre i sak PS 64/18 - Budsjett og 

økonomiplan 12.desember 2018. 

Fondet opprettes med en kapital på kr. 2.000.000. Ingen enkeltprosjekter kan tildeles mere 

midler enn 20% av fondets opprinnelige kapital. 

Styret for fondet utgjøres av formannskapet i Skjervøy kommune. Styret kan delegere 

fullmakt til næringskonsulent i Skjervøy kommune om innvilgelse av søknader på inntil kr. 

100.000 av fondsmidlene. 

 

2. Formål 

Fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av næringsliv på Arnøya. Tildelte 

midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på Arnøya. Prioriterte satsingsområder 

er reiselivsnæringen og fiskeindustrien. 

Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt 

næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. 

Før beslutning om tildeling av midler skal det være gjort en vurdering av dette. I tillegg skal 

det også være vurdert om det aktuelle prosjektet er økonomisk lønnsomt for mottaker og vil 

bidra til å sikre eller utvikle bedriften fremover.  

 

3. Støtteformer 

Fortrinnsvis tildeles midler fra fondet som tilskudd. Midlene kan også tildeles som lån i 

særskilte tilfeller. Rentesats for lån settes lik Innovasjon Norge sine satser for risikolån på det 

tidspunktet gjeldsbrevet underskrives. Renten reguleres en gang per år. Lån kan ikke ytes med 

lengre nedbetalingstid enn 5 år hvorav et år kan være avdragsfritt. Det kan i det enkelte vedtak 

fastsettes satser for etableringsprovisjon, termingebyr og purregebyr. 

Lånet påløper ordinær forsinkelsesrente hvis vilkårene brytes.  

 

4. Søkerberettigede 

Privatpersoner, selskap og virksomheter kan søke midler fra fondet. Søknader fra 

virksomheter med forretningsadresse utenfor Skjervøy kommune, og som ikke har 

næringsmessig relevans for Arnøya, forelegges ikke fondets behandlingsorgan, men 

saksbehandles og avvises administrativt av rådmannen. 

 

5. Bruk av fondet 

Midler fra fondet skal i minst mulig grad nyttes til fysiske investeringer, men primært bidra 

med midler til forprosjekter, etableringsstipend, bedriftsutvikling, kunnskapsheving, 
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innovasjon, samarbeid, markedsarbeid og tilsvarende tiltak for å utvikle og videreutvikle nye 

og eksisterende bedrifter på Arnøya.  

Finansiering med midler fra fondet kan ikke utgjøre mer enn 50% av samlet investering. Til 

forprosjekt som vurderes å ha særlig betydning for Arnøya og formålet med fondet kan 

midlene utgjøre inntil 75%. Vedtak om bruk av midler utover 50% gjøres av fondsstyret og 

begrunnes særskilt. 

Midler fra fondet kan brukes til delfinansiering av prosjekt/investeringer sammen med andre 

kommunale eller offentlige fond, andre støtteordninger, ordinære lån fra banker eller 

tilsvarende.  

Fondsmidler skal ikke brukes på søknader hvor egenkapitalen er lavere enn 10% hos 

nyetablerte (mindre enn et år siden stiftelse) virksomheter og 25% hos etablerte virksomheter. 

Fondsmidler skal ikke brukes til sanering av gjeld, å styrke likviditet hos mottaker, kjøp av 

varelager eller tilsvarende. 

 

6. Behandlingsregler 

Søknad om midler skal være skriftlig. Søknaden skal inneholde søkeres navn, adresse, 

søknadsbeløp, budsjett, kostnads- og finansieringsplan. For etablerte bedrifter vedlegges også 

skatteattest og siste avlagte årsregnskap.  

Søknaden skal også inneholde en beskrivelse forretningsplan, målet med prosjektet og 

konsekvenser av det, framdriftsplan samt en vurdering av hovedutfordringer og kritiske 

faktorer. 

Forvaltningen av fondet er underlagt vanlige kommunale forvaltningsregler og søknaden er 

derfor offentlig. Administrativ behandling av søknadene følger kommunale regler og 

offentlighetsprinsipper. 

Næringskonsulent behandler og prioriterer søknadene for behandling av fondsstyret. Ved 

behandling vurderes om formålet med fondsmidler vil kunne oppfylles. 

Søknader som er innvilget av næringskonsulent etter fullmakt refereres for fondsstyret. 

For alle søknader til fondet sendes svar til mottaker. Avslåtte søknader begrunnes. 

Svar på innvilgede søknader er et tilsagnsbrev. Av dette fremgår hvilken type midler (lån eller 

tilskudd) som er innvilget, eventuelle forutsetninger og vilkår for utbetaling av midler 

herunder krav til dokumentasjon før midlene kan utbetales. Tilsagnet skal også inneholde 

tidsfrist for å kreve midlene utbetalt og rutiner for å gjøre dette. 

Består midlene av lån, vedlegges en låneavtale.  

Et standardvilkår hvis midlene nyttes til fysiske investeringer er at hvis objektet selges eller 

brukes til annet formål enn forutsatt innen 5 år fra utbetaling av midler, kan eventuelle 

tilskudd krevet tilbakebetalt eller omgjort til lån. 

Tilsagnet skal også opplyse om hvilke kontrolltiltak som kan bli iverksatt og mulige 

reaksjonsformer dersom forutsetningene ikke er oppfylt, herunder tilbakebetaling av midler. 
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Tilsagnet skal også opplyse om at dersom søker ønsker å foreta vesentlige endringer av de 

opprinnelige planene, må dette godkjennes av de som har gitt tilsagn før planene iverksettes. 

Tilsagnet skal også angi støtteform (bagatellmessig) der mottaker er en bedrift eller 

virksomhet. 

 

7. Klageadgang 

Vedtak om avslag på søknad om støtte ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2. 

Etter §28 i samme lov skal dette påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemd. Når 

kommunestyret har truffet vedtak, er departementet klageinstans.  

Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinstans.  

 

8. Årsmelding 

Det legges frem en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. 

 

9. Endring av vedtekter 

Disse vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/207 -18 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 17.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Klage på vedtak - Arnøyfondet - Søknad om forskjønning Paulinavannet N-
sak 27/19 

Vedlegg 
1. Anke Paulinavannet Vel 

 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Klagen på søknaden fra Paulinavannet Vel avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket 
ikke faller inn under formålet til/ bruken av Arnøyfondet. 
 

2. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I N-sak 27/19 avslo næringsutvalget søknaden fra Paulinavannet Vel om tilskudd til 
forskjønning av Paulinavannet. 
Søker har sendt klage på vedtaket. 
 
I klagen begrunner søker om at tilskuddet skal benyttes til  å forskjønne Paulinavannet slik at det 
vil være et naturlig samlingssted for fastboende og tilreisende, og at det vil gi reiselivsnæringen 
flere arenaer til sine kunder. 
Søker mener at Arnøyfondet ikke bare skal gi midler til bedrifter, men også til prosjekter som 
bidrar til bedriftene på øya. Søker begrunner klagen med at de prioriterte satsingsområdene i 
Arnøyfondet er reiselivsnæringen og fiskeindustrien, og at forskjønningen av Paulinavannet vil 
bidra positivt til reiselivsnæringen og hjelpe fiskeindustrien med økt bolyst til sesongarbeidere 
slik at de kanskje vil bli i lengre perioder eller etablere seg. Det vises til at Lauksletta 
utmarkslag for noen år siden satte opp grillhytte utenfor Nymoen på Lauksletta og at denne har 
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blitt brukt av fastboende, besøkende, skoler og jegere, og at forskjønning av Paulinavannet vil 
kunne gi samme effekt. 
Søker begrunner også klagen med at vannet vil kunne bli brukt til svømmeopplæring og 
livredning, samt trening med små robåter. Vannet vil i tillegg bli et naturlig stoppested for 
tilreisende.  
Søker skriver videre at de totale kostnadene på kr. 2 mill er et stort løft for en liten velforening 
og at alle monner drar. 

Vurdering 
Det er positivt at Lauksletta bygdelag har stiftet Paulinavannet Vel for å arbeid med 
forskjønning av Paulinavannet på Arnøya.  
 
Arnøyfondets formål er at fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av 
næringslivet på Arnøya. Tildelte midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på 
Arnøya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien.  
Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt 
næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. 
 
Midler fra fondet skal i minst mulig grad nyttes til fysiske investeringer, men primært bidra med 
midler til forprosjekter, etableringsstipend, bedriftsutvikling, kunnskapsheving, innovasjon, 
samarbeid, markedsarbeid og tilsvarende tiltak for å utvikle og videreutvikle nye og eksisterende 
bedrifter på Arnøya.  
 
Parkanlegg er ikke et prioritert satsingsområde i Arnøyfondet. Likevel vil forskjønning av 
Paulinavannet kunne ha positiv effekt i forhold til å tilby noe ekstra for turistene som besøker 
stedet og for de som bor der. Reiselivsbedriftene vil kunne bruke Paulinavannet som en 
merverdi for besøkende når forskjønningen er ferdig. Det er imidlertid usikkert hvorvidt dette 
tiltaket alene vil kunne bidra til økt næringsvirksomhet på Arnøya.  
Tiltaket vil ikke bidra til å sikre en bedrift, men vil kunne bidra til å kunne utvikle 
reiselivsbedrifter i området ved at de har flere tilbud til sine gjester.  
 
Rådmannen anser dette som et nærmiljøanlegg og at det er naturlig å søke om spillemidler til 
dette tiltaket.  
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.
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Fra: Morten Brattli (morten.brattli@gmail.com)
Sendt: 19.11.2019 18:27:38
Til: Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: Anke Paulinavannet Vel Arnøyfondet ref: 2019/207-14
Vedlegg: 
Vi anker herved vedtaket ved vedtaksmelding: Arnøyfondet - Søknad forskjønning Paulinavannet - Paulinavannet Vel.
ref: 2019/207-14. 

2. Formål
Fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av næringsliv på Arnøya. Tildelte
midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på Arnøya. Prioriterte satsingsområder
er reiselivsnæringen og fiskeindustrien.
Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt
næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass.
Før beslutning om tildeling av midler skal det være gjort en vurdering av dette. I tillegg skal
det også være vurdert om det aktuelle prosjektet er økonomisk lønnsomt for mottaker og vil
bidra til å sikre eller utvikle bedriften fremover.

Dette er formålet i vedtektene til Arnøyfondet og vi forstår ikke hvorfor vi ikke havner under kriteriene til formålet når
det står at fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av næringsliv på Arnøya. Paulinavannet  vil være et
naturlig samlingsted for fastboende og tilreisende og det vil gi reiselivsnæringen flere arenaer til sine kunder. 

I avslaget står at at parkanlegg ikke er et prioritert satsingområde i Arnøyfondet men likevel menes det at det vil gi en
positiv effekt for turister og øyboende. Vi mener at Arnøyfondet ikke bare trenger å gi penger til bedrifter men også til
prosjekter som bidrar til bedriftene på øya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien og her
vil Paulinavannet være en stor støtte til reiselivsnæringen og hjelper fiskeindustrien med økt bolyst til sesongarbeidere
slik at de kanskje vil bli i lengre perioder eller etablerer seg. 

For noen år siden plasserte Lauksletta utmarkslag en grillhytte utenfor Nymoen på Lauksletta som er åpent for alle.
Denne har blitt brukt av både øyboende,folk fra inn og utland, skoler, jegere og vi tenker at Paulinavannet vil kunne gi
samme effekt. 

Vannet kan også bli brukt til svømmeopplæring og livredning, samt trening med små robåter. Vannet ligger dessuten
rett ved siden av veien så det vil bli en naturlig stoppested for tilreisende. 

Prosjektebeløpet på 2.000.000 er et ganske stort løft for en liten velforening. Vi tenker at alle monner drar og håper
på positivt svar på anken. 

Mvh 
Paulinavannet Vel
Morten Brattli 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/207 -20 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 18.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Arnøyfondet - Søknad om tilpassing av bygg til nye kundegrupper - 
Lauksletta Overnatting AS 

Henvisning til lovverk: 
Arnøyfondet: http://skjervoy.kommune.no/index.php?id=4443160  
 
Vedlegg 

1 Søknad Lauksletta Overnatting 
Tilleggsinformasjon 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Lauksletta Overnatting AS innvilges et tilskudd på 10 % av kapitalbehovet i henhold til 
søknaden og saksbehandlingen. Beløpet utbetales mot dokumentasjon av faktiske 
medgåtte utgifter ihht. søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 21.500,-. 
 

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

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

Saksopplysninger 
Lauksletta overnatting AS har hatt drift i 17 år. Selskapet driver turisme-virksomhet på 
Lauksletta. De har ei allsidig kundegruppe: hundetrening, skiturister, fisketurister, jegere, 
nordlysturister, hvalturister, kurs-/ konferansemarkedet og andre.  
Selskapet ser nå behov for å bedre standarden på bygget og utvide tilbudet til sine gjester. 
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Ved å gjøre oppgraderinger og tilpasninger ser søker for seg besparelser i strømkostnader, 
utvide velværetilbudet til turistene og tilby matrelaterte kurs for turister og fastboende. De 
matrelaterte kursene vil kunne være rettet mot tilreisende og lokalbefolkningen. 
 
Videre fremover ser bedriften for seg å oppgradere uteområdet, øke driften slik at de kan tilby 
fulltidsstilling hele året og samtidig å gjøre en markedssatsing mot utflytta Arnøyværinger for å 
øke lønnsomheten på sommeren. 
 
Selskapet eies av Elisabeth Johannessen. 
 
De totale kostnadene det søkes om tilskudd til er beregnet til kr. 485.000,-. I dette inngår kr. 
20.000,- til baksteovn, 115.000,- til boblebad, kr. 150.000,- til oppgradering av gulv, kr. 
80.000,- til tilbygg rundt boblebad, kr. 120.000,- til skifte av vinduer. Det søkes om tilskudd fra 
Arnøyfondet på kr. 235.000,-. Resterende skal finansieres av egenfinansiering kr. 235.000,- og 
eget arbeid kr. 15.000,-. 
Skifte av vinduer og oppgradering av gulv anses som vedlikehold. Rådmannen anser ikke at 
disse er støtteberettiget. 
Investeringene til boblebad og baksteovn anses å bidra til at bedriften blir mer attraktiv og vil gi 
turister tilbud om flere opplevelser. Kostnadene rådmannen anser som støtteberettiget utgjør 
totalt kr. 215.000,- (baksteovn kr. 20.000,-, boblebad kr. 115.000,-, tilbygg til boblebad kr. 
80.000,-). 
 
Årsregnskap 2018: 
Årsresultat: kr. -41.955,- 
Egenkapital: kr. 193.378,- 
Egenkapitalprosent: 27,4 % 
 

Vurdering 
Arnøyfondets formål er at fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av 
næringslivet på Arnøya. Tildelte midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på 
Arnøya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien.  
Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt 
næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. 
 
Midler fra fondet skal i minst mulig grad nyttes til fysiske investeringer, men primært bidra med 
midler til forprosjekter, etableringsstipend, bedriftsutvikling, kunnskapsheving, innovasjon, 
samarbeid, markedsarbeid og tilsvarende tiltak for å utvikle og videreutvikle nye og eksisterende 
bedrifter på Arnøya.  
Finansiering med midler fra fondet kan ikke utgjøre mer enn 50 % av samlet investering. 
Fondsmidler skal ikke brukes på søknader der egenkapitalen er lavere enn 25 % hos etablerte 
bedrifter. 
 
Tiltaket det søkes om finansiering til er fysiske investeringer. Skifte av vinduer og oppgradering 
av gulv anses som vedlikehold. Rådmannen anser ikke at disse er støtteberettiget. 
Investeringene til boblebad og baksteovn anses å bidra til at bedriften blir mer attraktiv og vil gi 
turister tilbud om flere opplevelser. Kostnadene som anses som støtteberettiget utgjør totalt kr. 
215.000,- (baksteovn kr. 20.000,-, boblebad kr. 115.000,-, tilbygg til boblebad kr. 80.000,-). 
Deler av tiltakene det søkes om tilskudd til vil bidra til å sikre næringsaktivitet på Arnøya sett i 
sammenheng med bedriftens behov for utvikling. 
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Deler av tiltakene det søkes om tilskudd til anses å felle inn under Arnøyfondets formål om å 
tilrettelegge, styrke og utvikle næringslivet på Arnøya, herunder innen reiselivsnæringen. Det vil 
gi en merverdi til besøkende og et aktivitetstilbud som også vil kunne føre til økt 
næringsaktivitet på Arnøya, dermed også bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass.  
Rådmannen anbefaler at prosjektet tildeles tilskudd fra Arnøyfondet.
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 1 -

Søknad

Søknadsnr. 2019-0018 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Arnøyfondet

Søknad om tilpassing av bygg til nye kunde grupper

Sammendrag

Ønsker støtte til å utvide tilbudet på Lauksletta Overnatting.

Ved å øke standaren på bygget og utvide tilbudet vil vi satse på flere kunde grupper .Vi ønsker å tilby 

bakstekvelder med mulighet for å få prøvd egen bakst i vedfyrt ovn, mulighet for kurs kvelder .

Velvære tilbudet utvides med boblebad i tillegg til eksisterende badstue. Pga økt mengde ski turister 

ser vi at gulv i cafe del ikke tåler ski støvler og må utbedres . Vinduer må byttes for å spare 

fyringsutgifter for økt lønnsomhet .

Beskrivelse

Vi ønsker å utvide tilbudet på bedriften ved å øke standaren og videreutvikle et samarbeid med 

Nymoen gård . Ved å samarbeide med Nymoen kan vi tilby overnatting til flere typer grupper og i 

forskjellige prisklasser. Vi ønsker også å videreutvikle kurs virksomheten også mot mat kurs (pizza, 

brødbakings kurs) dette er et tilbud også for lokale .

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Lauksletta Overnatting AS

Org.nr:913801539
lauksundveien 570

9194 LAUKSLETTA

92089824

Kontakt Lauksletta Overnatting AS lauksundveien 593

9194  LAUKSLETTA

92089824

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Etter 17 års drift ser vi at det er behov for en bedre standaren på bygget og tilbudet .

Vi ønsker å kunne tilby et videre spekter når det gjelder overnatting både pris og 

standarmessig . Ved å samarbeide med Nymoen gård ved Roger Nymoen får vi utnyttet mer av 

sesongene og kan tilby overnatting i flere pris klasser . Vi planlegger også et felles booking system for 

å effektivisere bookingen men det er enda i planleggings fasen .

Ved å investere i boblebad ønsker vi å legge mer fokus på velvære tilbudet til gjestene.
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Kursvirksomhet er noe vi lenge har planlagt og vi ser nå at pizza / baksteovn er mye etterspurt også 

blandt lokalbefolkningen . Ønsket er å tilby diverse matrelaterte kurs både for tilreisende og lokale .

Vi ser at uteområdet trenger en oppgradering da vi har problemer med overflate vann og mye grus . 

det er ønskelig å få drenert og asfaltert større deler av gårdsplassen men dett er noe vi må gjøre i 

samarbeid med kommunen da vi deler uteområdet med dem.

Vi ønsker å øke driften slik at vi kan tilby en fulltids stilling til hele året, ikke bare deler av året.

Planen framover er å flytte fokuset på sommeren  bort fra fisketurist markedet og satse mer på andre 

turistgrupper , spesielt ser vi muligheten når det gjelder utflyttede Arnøyværinger som ønsker å 

komme på sommerferie på øya .

Mål med prosjektet

Øke standar og tilbudet for økt lønnsomhet

Målgrupper

Da vi jobber i mange ulike markeder vil en standar økning påvirke alle våre kunde grupper . Våre 

kunde grupper er  hundetrennig, skiturister, fisketurister, jegere, nordlys turister , hvalturister og kurs 

konferanse markedet. I tillegg har vi mye fotografer , filmfolk og diverse kunder tilknyttet industrien 

på øya . Det er også en øking i Norske turister som kommer hele året for naturopplevelsene her .

Aktiviteter

Forankring

Etter 17 års drift ser vi en endring i hva turistene etterspør .

Prosjektorganisering

Prosjekte drives av Lauksletta Overnatting i samarbeid med Nymoen gård som bidrar med kunnskap 

innen it og online booking .

Samarbeidspartnere

Nymoen gård , Visit Lyngenfjord og halti næringspark vil vi bruke for videre søknader og utarbeiding 

av foretningsplan og ellers rådgivning .

Tids-/milepælsplan

Startdato: 18.11.2019 Sluttdato: 18.11.2020 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Da denne type prosjekter er avhengi av innleid hjelp er det vanskelig å fast sette en tidsplan .

Da vi har høysesong fra midt januar til ca oktober og det er vanskelig å anta når det blir rolige 

perioder er det vanskelig å tids feste når utbedringer på bygget kan gjøres .

Målet er å få gjennomført innen utgangen av 2020 .
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Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Baksteovn/pizza ovn    20    20

Boblebad    115    115

Oppgradering gulv 
cafe/spisesal    150    150

Tilbygg rundt boblebad    40    40    80

Vinduer gjesterom 
15stykk    120    120

Sum kostnad 175 310 485

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

01. Egenfinansering    135    100    235

02. Eget arbeid    5    10    15

støtte    55    180    235

Sum finansiering 195 290 485

Geografi

1941-Skjervøy

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Skatteatest2018.pdf   185 548 28.10.2019

Årsregnskap 2018.pdf   38 211 28.10.2019
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Fra: Lauksletta Overnatting a/s (jmjohane@online.no)
Sendt: 16.12.2019 19.01.30
Til: Silja Karlsen
Kopi: 

Emne: Re: Søknad om tilskudd fra Arnøyfondet
Vedlegg: 
Vår plan er ikke å slutte med fisketurister men utvide tilbudet til andre gjester spesielt utflytta Arnøyværinger . de ønsker kortere opphold og
mulighet å leie båt . Dette for å øke lønnsomheten på sommern . 
Angående mat kurs .
etter etterspørsel fra gjestene er det røyking av egen fisk ,tilbereding av fisk og diverse andre lokale råvarer vi ønsker å lære andre . Kursene vil bli
tilrette lagt de enkelte gruppene og det er for å lære bort å utnytte råvarene vi har her .
 

---
https://www.facebook.com/LaukslettaOvernatting/

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1984028-d4004495-Reviews-Lauksletta_Overnatting-Skjervoy_Troms_Northern_Norway.html

 
Den 16.12.2019 10:04, skrev Silja Karlsen:

Hei!

 

Viser til deres søknad om tilskudd fra Arnøyfondet.

Beklager at saken ikke har vært til behandling ennå, men den forventes å bli behandlet i næringsutvalget 14.januar.

 

I tilknytning til søknaden har jeg noen spørsmål.

Slik jeg forstår det skal investeringene dere søker støtte til bidra til å nå flere kundegrupper enn det bedriften gjør i dag.

Og at dere ser en utvikling i etterspørselen fra turister som gjør at dere ønsker å tilpasse dere markedet bedre.

Samtidig ønsker dere å endre fokuset om sommeren fra fisketurisme til andre turistgrupper.

Kan dere kort beskrive hva en endring fra fisketurisme til annen turisme vil bety for deres bedrift?

 

Slik jeg forstår det vil den planlagte kursvirksomheten med fokus på mat kunne utvikles til å gi et mertilbud til turister og lokalbefolkningen.

Kan dere kort beskrive i hvilken grad lokal mat vil være fokuset på disse kursene?

Og i hvilken grad dere ser for dere deltakelse av turister?

 

 

Fint om jeg kan få en tilbakemelding senest onsdag 18.desember.

 

På forhånd takk!

 

 

 

Med hilsen

 

Silja Karlsen

Maritim næringsutvikler

Skjervøy kommune

77 77 55 08/906 33 595
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -81 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 17.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

Næringsfondet - status 17.12.19 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Næringsutvalget tar saken til orientering. 

Saksopplysninger 
Det er totalt kr. 454.300,- til fordeling i forkant av møtet i Næringsutvalget 14.01.20. 
Kommunestyret satte av kr. 400.000,- til næringsfondet i 2020. 
Troms fylkeskommune innvilget i 2019 kr. 41.600,- til hver av distriktsbutikken i 
butikkstøtteordningen. 
 TEKST BEVILGNING UTBETALT 
2019 Explore 70 degrees AS  kr         50 000,00   kr        41 886,00  
2019 Explore 70 degrees AS TILBAKEFØRT  kr          -8 114,00  

 

2019 Tor A. Jørgensen – fiskebåt  kr         60 000,00   kr        52 630,00  
2019 Tor A. Jørgensen – fiskebåt REST  kr           7 370,00  
2019 Pro Events AS   kr         15 000,00  

 

2019 Pro Events AS TILBAKEFØRT  Kr       -15 000,00  
2019 Ocean Bar AS  kr         30 000,00   kr        30 000,00  
2019 Forprosjekt cruise - Visit Lyngenfjord  kr         23 000,00  

 

2019 Samarbeidsavtale Halti næringshage  kr         60 000,00  
 

2019 Maija Milta-Buta  kr           5 000,00   kr          3 600,00  
2019 Maija Milta-Buta TILBAKEFØRT  kr          -1 400,00  

 

2019 Digital turistinformasjon  kr         60 000,00  
 

2018 Infrastrukturprosjektet    kr        50 000,00  
2019 Prosjektkoordinator - Varehuset Skjervøy  kr       150 000,00  

 

2019 Bygdebutikken driftsstøtte  kr         45 000,00   kr        41 600,00  
2019 Bygdebutikken driftsstøtte TILBAKEFØRT  kr          -3 400,00  

 

2019 Årviksandhandel driftsstøtte  kr         45 000,00   kr        41 600,00  
2019 Årviksandhandel driftsstøtte TILBAKEFØRT  kr          -3 400,00  

 

2019 Forprosjekt utvikling kontorfasiliteter NTVGS  kr         40 000,00  
 

2018 Sommerhelg i Årviksand TILBAKEFØRT  kr          -5 000,00  
 

2019 Tamara Matbutikk  kr         15 000,00   kr        15 000,00  
2018 Stig Ballovarre TILBAKEFØRT  kr          -5 000,00  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -80 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Søknad om forlengelse tilsagn sak 12/19 - forprosjekt Cruise Lyngenfjorden 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Søknaden fra Visit Lyngenfjord om forlenga gyldighet i tilsagn i N-sak 12/19 innvilges 
til 01.06.20. 
 

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

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 12/19 der Visit Lyngenfjord AS ble innvilga et tilskudd på 11,5 % av 
medgåtte kostnader, inntil kr. 23.000,- til forprosjekt Cruise Lyngenfjordregionen.  
Vedtaket er gyldig til 31.12.19. Visit Lyngenfjord begrunner søknaden om forlengelse med at de 
omsøkte kommunene og fylkeskommunen ikke har godkjent søknaden om tilskudd ennå og at 
prosjektet derfor er forsinket. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -82 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 17.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Søknad om forlengelse tilsagn sak 13/19 - Samarbeidsavtale 
bedriftsrådgivning med Halti næringshage AS 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 13/19 forlenges til 01.03.20 for tilskuddet i 2019 (kr. 30.000,-) og til 
01.03.21 for tilskuddet i 2020 (kr. 30.000,-). 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 13/19 der det ble innvilga et tilskudd på kr. 60.000,- til samarbeidsavtale 
bedriftsrådgivning med Halti næringshage AS for 2019 og 2020. Avtalen har 4 
samarbeidsområder og ei kostnadsramme på inntil kr 60.000,- (inntil kr. 30.000,- per år). 
Vedtaket er gyldig til 24.10.19. Det er nødvendig å forlenge tilsagnet for å få alle aktivitetene 
for de ulike årene gjennomført før faktureringen skal gjøres.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -87 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 20.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Søknad om forlengelse tilsagn 29/18 - forprosjekt Lyngshesten - Nord-Troms 
Regionråd DA 

 
 
Vedlegg 

1. Anmodning om forlenga prosjektvarighet 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 29/18 forlenges til 28.02.20. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 29/18 der det ble innvilga et tilskudd på inntil kr. 20.750,- til forprosjekt  
Lyngshesten. Vedtaket er gyldig til 31.01.20. Det søkes om forlengelse av tilsagnet til 28.02.20 
og begrunnes med at pga. uforutsette hendelser er behov for noe mer tid til å ferdigstille 
sluttrapporten i prosjektet. 
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Fra: Birgit Dorothea Nielsen (birgitdn@online.no)
Sendt: 30.10.2019 13.26.16
Til: Post Skjervoy; Silja Karlsen; "jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.nojan-
hugo.sorensen"@karlsoy.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no
Kopi: 

Emne: Anmodning om en måneds forlenga prosjektvarighet - lyngshest
Vedlegg: 

Karlsøy kommune

Skjervøy kommune

Viser til tidligere forlenga prosjektvarighet i forprosjekt "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen -
identitetsbærer og berikelse" til 31.01.2020.

Situasjonen i dag er slik at på grunn av sjukdom i familien er jeg nå sjukemeldt. Det ser ut til at dette går bra, slik at
jeg forventer å være tilbake i full jobb igjen midt i november. Da har denne situasjonen pågått i omlag en måned. Jeg
ber av den grunn om å få utsatt fristen for sluttrapporten til 28.02.2020.

For de fleste andre bidragsyterne er fristen satt til 28.02.2020. Jeg avventer fortsatt svar fra noen få.

Vennlig hilsen

Birgit D. Nielsen
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -83 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 17.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Søknad om forlengelse tilsagn 20/19 - forprosjekt utvikling av areal til 
kontorfasiliteter og lignende ved Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Tilsagn i N-sak 20/19 forlenges til 01.04.20. 
 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til N-sak 20/19 der det ble innvilga et tilskudd på inntil kr. 40.000,- til forprosjekt – 
utvikling areal til kontorfasiliteter og lignende ved Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy.  Vedtaket er gyldig til 29.11.19. Det er nødvendig å forlenge tilsagnet for å få alle 
aktivitetene gjennomført. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -79 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 16.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Næringsfondet - Søknad om tilskudd til endring av drift - Elektro AS 

 
Vedlegg 

1 Søknad Elektro AS 

3 Elektro - oppstartskostnader 2019 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Elektro AS innvilges et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader i henhold til søknaden. 
Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i henhold til søknaden.  

 
2. Beløpet begrenses oppad til kr. 12.000,-.  

 
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.  

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

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Elektro AS driver butikkhandel med elektriske husholdningsapparater som hvitevarer, 
brunevarer, småelektrisk, datautstyr, installasjonsmateriell m.m. Elektro ble opprettet i 1987.  
Eieren har gjort endringer i drift ved å bytte butikklokaler, endre varesortimentet noe og gått inn 
i en kjede – ELON.  
 
100 % av aksjene i Elektro AS er eid av Roger Nymoen. 
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I N-sak 6/18 fikk Elektro AS innvilget et tilskudd på 10 % av medgåtte kostnader i henhold til 
søknaden. Beløpet ble begrenset oppad til kr. 40.000,-. De totale kostnadene var beregnet til kr. 
400.000,-. Eieren så et behov for å gjøre endring i butikk og varesortiment for å imøtekomme 
utfordringer som netthandel og at deler av sortimentet tilbys i andre butikker. I tillegg skulle 
butikken gå inn i en kjede. 
Prosjektet med inntreden i kjede stoppet opp, og det ble utbetalt et tilskudd på kr. 7 403,40 til 
tilrettelegging for oppstart i det nye lokalet. 
 
Bedriften søker nå om tilskudd til utstyr i butikken inkl. butikksystemer, reoler, profilering, 
innvendig arbeid og de totale kostnadene er beregnet til kr. 120.000,-. Det søkes om tilskudd fra 
næringsfondet på kr. 40.000,-. Resterende skal finansieres med egenkapital.  
 
Årsregnskapet for 2018: 
Årsresultat:  -100.797,- 
Egenkapital:  746.899,- 
Egenkapitalprosent: 51,5 % 
 

Vurdering 
Det er positivt at handelsstedet Skjervøy fornyes og at bedrifter i sentrum gjør tiltak for å 
tilpasse seg endringer i markedet. Butikken anses som en av «spesialbutikkene» i Skjervøy 
sentrum med utfordrende drift i forhold til varesortimentet. Tiltaket faller inn under 
prioriteringene for næringsfondet som omhandler å styrke Skjervøy som et sentralt handelssted i 
Nord-Troms. 
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Prosjektnavn
Tilskudd endring drift

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Elektro AS

Kontaktperson:
Roger Nymoen

Adresse:
Trollveien 22

Postnr.:
9180

Poststed:
SKJERVØY

Mobil:
90890258

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
roger.nymoen@gmail.com

Bankkonto:
47400506570

Organisasjonsnummer: 
937719523

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Butikk

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Salg av hvite- og brunevarer, tilbehør, mobil mm

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Roger Nymoen 100%

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   120 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 120 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   40 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   80 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 120 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

36



- 2 -

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei
Tidligere innvilget støtte for tilsvarende ide, men midlene ble ikke brukt.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Inntreden i kjede, og i den sammenheng må vi ha nytt butikkdatasystem, innredning etc.

Geografi
1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Fra: Roger Nymoen (roger.nymoen@gmail.com)
Sendt: 29.07.2019 18.11.03
Til: Silja Karlsen
Kopi: 

Emne: Søknad næringsfond - Elektro AS
Vedlegg: Elektro - oppstartskostnader 2019.xlsx
Hei. Sist gang ble ikke midlene vi fikk tildelt brukt opp da prosjektet stoppet opp i forhold til inntreden i kjede.
Søknaden ble da redusert til flytting nye lokaler etc. Nå er vi i gang med inntreden i ELON (tidligere Euronics) og
dermed får vi en del kostneder til butikkdata etc. Leverte inn søknad digitalt, men fikk ikke lastet opp vedlegg.
Sender det på mail til deg her, så du ser hva det dreier seg om sånn ca.

mvh Roger Nymoen
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Kostnader Butikkdata
Varer oppstart Pris/stk Antall Sum
PC i5, 8GB, 256GB SSD, Win10 Pro 64-bit 8000 2 16000
21.5" LED full HD skjerm 2000 2 4000
Laserskriver, 38 sider/min, nettverk+USB 3000 1 3000
Ekstra toner, 10k sider 2000 1 2000
Paragonskriver 3500 1 3500
Elektronisk kasseskuff 2800 1 2800
Karton paragonpapir (30 ruller) 700 1 700
Strekkodeleser 2500 1 2500
Porto m/forsikring 500 1 500
Oppsett og klargjøring av data 2500 1 2500
Butikksystem inkl. lisens til 1 arbeidsstasjon 20000 1 20000
Ekstralisens butikk 1-10 3000 1 3000
Online kommunikasjon mot BDAS 1600 1 1600
Etablering SMS og telefonsøk 1000 1 1000
SMS og telefonsøk (0,58 pr SMS melding i tillegg) 300 1 300
Etablering RemoteMAB serverleie 1800 1 1800
RemoteMAB serverleie (faktureres per måned, din pris: 399,00) 4800 1 4800
Prosjektledelse 500 40 20000
Reoler, stativer etc 15000 1 10000
Profilering, skilt 10000 1 10000
Innvendig arbeid, maling etc 10000 1 10000

SUM TOTAL 120000
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -84 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 18.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Næringsfondet - Søknad om omstillings-/ utviklingsmidler - Bok & Papir AS 

 
Vedlegg 
1 Søknad Bok & Papir AS 
2 Vedlegg Søknad 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Bok & Papir AS innvilges et tilskudd på 10 % av faktiske medgåtte kostnader i henhold 
til søknaden. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktiske medgåtte utgifter i 
henhold til søknaden. 
 

2. Beløpet begrenses oppad til kr. 27.500,-. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

Saksopplysninger 
Bok & Papir AS ble etablert i 1983. Selskapet har vært gjennom flere omstillingsfaser for å 
tilpasse seg markedet. I dag tilbyr selskapet bokhandel, kontorrekvisita og leker i en butikk. Det 
er stadig endringer i handlemønsteret til folk. Ikke bare har det offentlige gått fra lokale til 
sentrale innkjøp. Også leketøybransjen utfordres av en endring fra fysiske leker til mer digitale 
spill osv. For å imøtekomme endringene selskapet møter på, har de behov for flere bein å stå på. 
De har derfor besluttet å begynne å selge garn siden Håndarbeidsstua skal legge ned.  
 
Søker opplyser om at å gjøre denne omstillingen krever arealer, innredninger, varelager, 
kunnskap osv. Arealbehovet er løst innenfor det arealet butikken disponerer i dag. 
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Eiersammensetning: 
Tor Arnesen, Nils Alm, Inger Strøm og Roald Sebergsen. 
 
De totale kostnadene er beregnet til kr. 275.000,-. I dette inngår kr. 200.000,- til omstilling, 
oppussing, reoler og øvrig utstyr, kr. 75.000,- til varelager (garn). Det søkes om tilskudd fra 
næringsfondet på kr. 100.000,-. Resterende skal finansieres av lån i bank kr. 100.000,- og 
egenkapital/ egeninnsats kr. 75.000,-. 
 
Årsregnskapet for 2018: 
Årsresultat: kr. - 168.986,- 
Egenkapital: kr. 1.549.609,- 
Egenkapitalprosent: 55,6 % 

Vurdering 
Det er positivt at handelsstedet Skjervøy fornyes og at bedrifter i sentrum gjør tiltak for å 
tilpasse seg endringer i markedet. Butikken anses som en av «spesialbutikkene» i Skjervøy 
sentrum med utfordrende drift i forhold til varesortimentet. Dersom tilbudet om 
håndarbeidsartikler ikke skulle bli tatt videre, ville det vært et tap for handelsstanden. Tiltaket 
faller inn under prioriteringene for næringsfondet som omhandler å styrke Skjervøy som et 
sentralt handelssted i Nord-Troms. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om omstillingsmidler/utviklingsmidler

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Bok & Papir AS

Kontaktperson:
Beryl Sebergsen

Adresse:
-

Postnr.:
9180

Poststed:
SKJERVØY

Mobil:
97581728

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
bopa@online.no

Bankkonto:
47400505515

Organisasjonsnummer: 
934295536

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Salg av bøker, papir, leketøy, kontorrekvisita

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Bok & Papir AS er avhengig av at kunder kommer inn i butikken. Det offentlige har gått over fra å handle 

skolemateriell og kontorrekvisita etc. lokalt til sentrale innkjøp. Kjøpemønsteret for leker har også endret seg 

radikalt. Dette har gitt Bok & Papir AS store utfordringer på grunn av redusert omsetning. Vi må ha flere bein å 

stå på for å unngå å legge ned. Vi har derfor besluttet å begynne å selge garn, for at tilbudet om håndarbeidsvarer

opprettholdes på Skjervøy når Håndarbeidsstua stenger

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Aksjene i selskapet eies av Tor Arnesen, Nils Alm, Inger Strøm og Roald Sebergsen. Disse har opp gjennom 

årenes løp vært genuint interessert i å opprettholde tilbudet butikken gir til Skjervøys befolkning. De har ikke tatt

utbytte fra selskapet, men har tvert imot hvert år vært påført kostnader for å drive selskapet. De vil også denne 

gang være med å bidra slik at butikken kan fortsette sin virksomhet på Skjervøy.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Omstilling, oppussing, reoler og øvrig utstyr   200 000
02.Varelager   75 000
03.    0

Sum kostnad 275 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   100 000
02.Lån i bank   100 000
03.Egenkapital   75 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 275 000

Tilskudd fra andre
Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Å omstille seg til å selge garn krever arealer, innredninger, varelager, kunnskap etc. og for å få dette til kreves 

det kapital. For å frigjøre arealer i butikken har vi allerede satt i gang innskrenkinger i varegrupper samt at vi har

vært nødt til å gå ned på sortimentet. Arealbehovet er derfor løst innenfor arealet vi disponerer i dag. Det vi 

trenger kapital til er innkjøp av reoler/butikkinnredninger og varelager.

Geografi
1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad om tilskudd Skjervøy kommune 23.09.19.docx   15 734 01.10.2019
Årsregnskap 2018 -signert.pdf  1 409 860 01.10.2019
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Bok & Papir AS 
Strandveien 80 
9180 Skjervøy       23.09.19 
 

 
Skjervøy kommune 
Næringsutvalget  
Postboks 145 
9189 Skjervøy 
 

 

SØKNAD OM TILSKUDD PÅ KR 100.000,- TIL OMSTILLING AV BOK 
& PAPIR AS.  

Bok & Papir AS ble etablert i 1983. Fra etableringen og fram til i dag har bedriften vært 
gjennom flere omstillinger for å tilpasse seg markedet. I dag har vi 3 hovedprodukter, dvs. det 
er 3 butikker i en; Bokhandel, kontorrekvisita og leker. I tillegg shopper vi ulike produkter for 
å kunne gi et bredest mulig tilbud til befolkningen, og ikke minst for i det hele tatt å kunne 
opprettholde driften. Den største utfordringen fikk vi da det offentlige gikk over fra å handle 
skolemateriell og kontorrekvisita etc. lokalt til sentralinnkjøp.  

Det er stadig endringer i samfunnet og kjøpemønsteret for leker har også endret seg radikalt. 
Barn leker ikke lenger med tradisjonelle biler og dukker som før. Nå er lekene nettbasert og 
barn nede i barnehagealderen leker med nettbaserte spill. Dette har gitt leketøybransjen store 
utfordringer og stadig vekk må leketøysbutikker selv i byene legge ned på grunn av redusert 
omsetning. For at vi ikke skal bli neste butikk som må stenge må vi ha flere bein å stå på. Vi 
har derfor besluttet å begynne å selge garn. Dette ut fra det faktum at Håndarbeidsstua skal 
legge ned i høst. Vi var i dialog med Håndarbeidsstue allerede i mai 2019 og vurderte 
overtakelse. De ville imidlertid kjøre en styrt avvikling og selge ut varelageret sitt og vi ville 
vente med oppstart til de hadde lagt ned. For oss er det svært viktig at tilbudet om 
håndarbeidsvarer opprettholdes på Skjervøy.  

Å omstille seg til å selge garn krever arealer, innredninger, varelager, kunnskap etc. og for å 
få dette til kreves det kapital. For å frigjøre arealer i butikken har vi allerede satt i gang 
innskrenkinger i varegrupper samt at vi har vært nødt til å gå ned på sortimentet. 
Arealbehovet er derfor løst innenfor arealet vi disponerer i dag. Det vi trenger kapital til er 
innkjøp av reoler/butikkinnredninger og varelager.  

Aksjene i selskapet eies av Tor Arnesen, Nils Alm, Inger Strøm og Roald Sebergsen. Disse 
har opp gjennom årenes løp vært genuint interessert i å opprettholde tilbudet butikken gir til 
Skjervøys befolkning. De har ikke tatt utbytte fra selskapet, men har tvert imot hvert år vært 
påført kostnader for å drive selskapet. De vil også denne gang være med å bidra slik at 
butikken kan fortsette sin virksomhet på Skjervøy.  

Selskapet er inne i en svært vanskelig situasjon da vi ikke klarer å øke omsetningen med de 
produktene vi tilbyr i dag. Samtidig øker kostnadene og driftsunderskuddet. Vi er derfor nødt 
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til å øke salgsinntektene, samt stabilisere utgiftssiden. Ved å tilføre butikken en ny varegruppe 
vil vi kunne få overskudd da vi ikke trenger å øke bemanningen.  

Dersom vi ikke klarer å øke omsetningen og fortjenesten vil det resultere i nedleggelse. 
Butikken med flere avdelinger vil bli et savn i Skjervøysamfunnet. Vi er derfor helt avhengig 
av økonomisk støtte for å kunne gjennomføre omstillingen.  

I dag har vi to fulle stillinger fordelt på flere ansatte.   

Vi søker derfor om tilskudd fra Skjervøy kommune kr 100.000,- til etablering av garnavdeling 
i butikken.   

Følgende budsjett og finansieringsplan ligger til grunn for vår søknad.: 

Budsjett og finansieringsplan 

Budsjett: 

Omstilling, oppussing, reoler og øvrig utstyr   kr     200.000,- 

Varelager       kr       75.000,- 

Sum eks. mva.       kr     275.000,- 

 

Finansieringsplan: 

Egenkapital/egeninnsats     kr      75.000,-  

Lån privatbank      kr    100.000.-  

Tilskudd Skjervøy kommune     kr    100.000,-  

Totalt        kr    275.000,-  

 

Vedlagt følger regnskap for siste regnskapsår. For ytterligere informasjon er det bare å ta 
kontakt med vår regnskapsfører, Skarven Regnskap AS. 

Vi håper på snarlig og positiv behandling av vår søknad.  

 

Vennlig hilsen 

                           

Beryl Sebergsen 

 

Daglig leder 

Vedlegg.
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/30 -85 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 18.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Næringsutvalg 14.01.2020 

 

Tilskudd Sjømatseminar 2020 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune arrangerer Sjømatkonferanse 2020. 
 

2. Det innvilges inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av Sjømatseminar 2020. 
 

3. Vedtaket er gyldig i 12 mnd. fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har de senere årene arrangert Sjømatseminar som har vært todelt med en 
rekrutteringsdel og en næringsdel. Det har vært stor deltakelse på begge delene.  
Det er under planlegging en sjømatkonferanse høsten 2020.  
 
Målet med arrangementet er å øke kunnskapen om sjømatnæringen hos unge i Nord-Troms, hos 
næringslivet, potensielle leverandører og befolkningen generelt, både med tanke på fremtidig 
rekruttering og for å forstå sjømatnæringens betydning globalt, nasjonalt og lokalt.  
Å arrangere sjømatseminar i Nord-Troms er et viktig tiltak for å øke rekrutteringen til 
sjømatnæringen og for å bygge nettverk mellom elever, lærere og næringsliv.  
 
Det er ikke satt ned en arbeidsgruppe ennå, men det planlegges et oppstartsmøte på nyåret. Det 
er naturlig å gjøre koblinger til pågående satsinger i regionen for å styrke konferansen, eks. 
prosjektet Leverandørutvikling Havbruk Nord, rekrutteringsarbeidet tilknytta den videregående 
skolen osv. 
 
Det anslås at de totale kostnadene blir i underkant av 1 mill. På nyåret vil arbeidet med 
medfinansiering starte. 
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Vurdering 
Sjømatseminaret har vokst til å bli et arrangement som krever mer profesjonalitet. Dette betyr at 
det både må kobles flere ressurser til gjennomføringen av arrangementet og at det må jobbes 
mer profesjonelt med selve gjennomføringen. Dette fører til økte kostnader i forhold til tidligere 
år, men er nødvendig for å kunne gjennomføre seminaret.  
Kommunen har stor andel egeninnsats, men det er nødvendig å bidra med midler for å få på 
plass finansieringen. 
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