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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -19

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 08.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/14 Skjervøy Næringsutvalg 19.05.2014

Søknad fra Jan R. Olsen foto AS

Rådmannens innstilling

Prosjektet er innenfor rammen av hva næringsmidler skal brukes til.
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Søker Jan R. Olsen innvilges kr. 27.500 i støtte fra kommunens næringsfond
2. Skjervøy kommune forplikter seg til å kjøpe 25 eksemplarer av turboka for Nord Troms 

når den foreligger.
3. Støtte og kjøp av bok gis med forbehold om ferdigstillelse av prosjektet.

Saksopplysninger

Jan R Olsen Foto ble etablert som enkeltmannsforetak Naturfoto Jan R Olsen i 1996. Fra 2012
har dette vært et aksjeselskap med navnet Jan R Olsen Foto As. Fra høsten 2012 sluttet søker i 
sin faste jobb i lokalavisa for å satse 100% på foto. Firmaet gir ut kalendere, bøker og postkort, 
leverer utsmykningsoppdrag og fototjenester.

Den nye boka skal være en turbok for Nord-Troms, noe lignende som har vært gitt ut flere 
steder i landet, slik som «Turboka» i Tromsø og «Altaturer». Den nye boka vil i likhet med de 
andre profilere det sjøsamiske området i regionen.
Dette er et stort prosjekt. Det er tenkt at søker skal gå alle rutene med gps, i tillegg til å ta flere 
flyturer for fotografering. Det er mange utgifter som det skal legges ut for før boka kommer i 
salg.

Det søkes hver av de seks kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 
Storfjord om 27 500 kroner i støtte, totalt 165 000 kr.
I tillegg søkes hver kommune om at de når boka er ferdig trykket, kjøper inn 25 stk eller flere 
bøker til fullpris 399 kroner. 25 bøker vil utgjøre 9975 kroner.
I tillegg er det søkt Sametinget om 50 000 kroner i støtte.



Vurdering

Tiltaket er innenfor retningslinjer for bruk av næringsfond. Tiltaket vil være med på å 
tilrettelegge for både fastboende og turister.
Søker har søkt om midler fra flere kommune samt Sametinget og totalt er budsjettet på kr. 
636.300. Det søkes Skjervøy kommune om kr. (27.500 + 9.975) 37.475.-
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: BUXT54

Registrert dato: 10.04.2014 10:07:58

Virksomheten
Type virksomhet

Foto/Forfattervirksomhet
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Turboka Nord-Troms

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Jan R Olsen Rismoveien 25 9146 Olderdalen 100 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

998 035 260
Foretak/lag/forening

Jan R Olsen Foto As
Adresse

Rismoveien 25
Postnummer

9146
Poststed

OLDERDALEN
Telefon

90932846
Telefaks
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Jan R
Etternavn

Olsen
Adresse

Rismoveien 25
Postnummer

9146
Poststed

OLDERDALEN
Mobiltelefon

90932846
Telefon arbeid

Telefon privat

90932846
E-post

post@naturinordtroms.no
Bankkontonummer

47401397449
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Turboka for Nord-Troms
Prosjektets totale kostnader

626300
Finansieringsplan
Egenkapital

111300
Eget arbeid

300000
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

27500
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

Søker alle NordTromskommunene om 27500 kr i støtte + at de kjøper minst 25 bøker når den kommer ut. Har også
søkt Sametinget om 50 000 kr
Sum finansieringsplan

626300

Andre opplysninger
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Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Søknad om støtte til turbok for Nord-Troms
Jan R Olsen Foto ble etablert som enkeltmannsforetak Naturfoto Jan R Olsen i 1996. Fra 2012 har dette vært
et aksjeselskap med navnet Jan R Olsen Foto As. Fra høsten 2012 sluttet jeg i min faste jobb i lokalavisa for å
satse 100% på foto. Firmaet gir ut kalendere, bøker og postkort, leverer utsmykningsoppdrag og fototjenester.
Etter å ha gitt ut to bøker i 2010 og 2013, planlegger jeg nå å gi ut en ny bok i 2015. Den tredje boka vil være
det hittil største prosjektet mitt, og kan også sees på som et utviklingsprosjekt, siden dette vil inneholde nye
elementer i forhold til det jeg har gjort tidligere. Blant annet er det tenkt investert i utstyr som skal resultere i et
multimediashow for å presentere og skape interesse for boka. Dog er mye av utstyret allerede investert, det
inkluderer også fotoutstyr og fotorelatert utstyr for flere hundre tusen kroner.
De to tidligere bøkene har vært «Natur i Nord-Troms» og «Lyngsalpan», som begge er produsert og gitt ut på
eget forlag og som har blitt veldig godt mottatt. Den nye boka skal være en turbok for Nord-Troms, noe
lignende som har vært gitt ut flere steder i landet, slik som «Turboka» i Tromsø og «Altaturer». Den nye boka
vil i likhet med de andre profilere det sjøsamiske området i regionen.
Boka vil beskrive ca 15 turer i hver kommune (Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord)
med flybilder, turbilder og kart, samt beskrivelse av rutene. Det vil være naturlig å bruke samiske stedsnavn
der det er naturlig.
Dette vil være fotturer som kan gjøres i sommerhalvåret, og vil være turer av varierende vanskelighetsgrad,
men ingen ekstremturer. Det skal være noe for alle, både korte og lange turer og enkle og litt mer utfordrende
turer.
En turbeskrivelse i boka kan være omtrent slik: Distanse km å kjøre fra kommunesenter, parkering, gpsposisjon
på start, vanskelighetsgrad, høyde på målet, antall timer å gå, lengde på turen, beskrivelse av turen
inkl severdigheter og hva man ser, evt andre ting å bemerke. Turene vil inneholde flybilder med stiplede linjer
hvor ruta går + kart og selvsagt bilder fra turene
I tillegg til turbeskrivelsene, vil boka også inneholde en eller flere turreportasjer fra hver kommune, slik som f
eks Nordkalottruta i Nordreisa, som vil starte fra Kautokeino og ende i Kilpisjærvi.
I tillegg til bøkene, har jeg gitt ut Nord-Tromskalenderen i 18 år, og på den måten reklamert for regionen. Jeg
har ikke tidligere søkt om støtte til noen av mine prosjekter hverken fra kommunene eller Sametinget, men
mener dette nye prosjektet kan være aktuelt for støtte.
Dette er et stort prosjekt. Det er tenkt at jeg skal gå alle rutene med gps, i tillegg til å ta flere flyturer for
fotografering. Det er mange utgifter som det skal legges ut for før boka kommer i salg.
En cirka anslag er:
*150 000 kr til trykking
*25 000 til seks flyturer
*157 500 kr gå turene (90 turerx5 timerx350 kr pr time, inkl utgifter kjøring, mat etc)
*Produksjon av boka (gjøres selv) 224 sider x 2 t pr side x 600 kr= 268 800 kr
*Utgifter til utstyr 35 000 kr
*Totalt 636 300 kroner
Jeg søker hver av de seks kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord
om 27 500 kroner i støtte, totalt 165 000 kr.
I tillegg søker jeg hver kommune om at de når boka er ferdig trykket, kjøper inn 25 stk eller flere bøker til
fullpris 399 kroner. 25 bøker vil utgjøre 9975 kroner.
I tillegg søker jeg Sametinget om 50 000 kroner i støtte.
Håper på positivt svar.
Med hilsen
Jan R Olsen, mars 2014
Jan R Olsen Foto As
Rismoveien 25
9146 Olderdalen



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -21

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 13.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/14 Skjervøy Næringsutvalg 19.05.2014

Søknad om tilskudd

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy kommune bevilger kr. 30.000 til prosjektet Kultnett.
2. Bevilling skjer under forutsetning av deltagelse fra de andre kommuner (Kåfjord, 

Nordreisa og Kvænangen) samt fullfinansiering.

Saksopplysninger

KultNetts hovedmålsetting er å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med 
mål om lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet.
KultNett i Tromsø er et tiltak som i utgangspunktet ikke er finansiert av hovedprosjektet, derfor 
søkes det nå ekstra finansiering.

Målsetting med «KultNett i Tromsø»
Få vist fram, profilert og markedsført kulturnærIngsutøvere fra reglonen mot framtldlge kunder 
og samarbeidsparter i Tromsø
Om arrangementet så langt:
Arrangementet legges til 11. september. Foretrukket lokasjon er Sparebankens Festsal.
Programmet starter på ettermiddagen og samordnes med arbeidslivsdagen slik at det ikke blir
kollisjoner, men samtidig slik at de som reiser til byen kan delta på begge arrangementene.
KultNett-bedriftene står for underholdning og hovedprofilering. Vi inviterer gjester som har 
effekt i forhold til markedsføringsmålsettingen.

Vurdering

Arrangementet ligger innenfor bruk av Utviklingsfondet.



Profilering av Nord Troms og Skjervøy kommune anses som positivt og samarbeid over 
kommunegrenser innen profilering er innenfor planverk og definert som satsingsområde i 
henvendelse til potensielle tilflyttere.



Til Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord kommune v/næringskonsulentene odeller rådmenn

Vi viser til kontakt med næringsarbeiderforum om støtte til Nord-Troms i Tromsø, og søker med
dette om endring av innholdet i prosjektet. Grunnet manglende tid klarer vi ikke å gjennomføre
prosjektets om først planlagt, vi har derfor nedberammet det til «KultNett i Tromsø», altså et rent
markedsføringsstunt for kulturnæringsbedriftene i KultNett.

Oversikt over deltakerbedrifter i KultNett:
Litteratur: Ragnhilds skrivestue (Kvænangen), Elling Vatne (Kåfjord), BI-setning (Nordreisa), Tormod
Henriksen (Skjervøy), Bente Bergli Karlsen (Nordreisa), Borghild Bråstad (Nordreisa)
Film: Level 4 (Nordreisa), Bertelsen Foto (Kåfjord), Viktor Enoksen (Nordreisa), Enoksen Media
(Nordreisa/Kvænangen)
Mncikk: Varige ME'm (Skjervøy), AgnetP Båtrws Braaten (Nnrdreifa), Kaikki non AI T (Nordrgka)
Scenekunst: Itu Kvensk Teater Trupp (Nordreisa), ihana! (Nordreisa), Ørjan Steinsvik (NOrdreisa)
Kunst/Design: Reisa skinnprodukter (Nordreisa), Tonje Karlsen Design (Kvænangen), Jargen Proknow
(Lyngen)

KultNetts hovedmålsetting er å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med mål om
lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet.
KultNett i Tromsø er et tiltak som i utgangspunktet ikke er finansiert av hovedprosjektet, derfor søkes
det nå ekstra finansiering.

Styringsgruppe for KutNett er: Kirsti Lervoll (Riddu), Audun Skog (Skjervøy kulturhus), Marius
Johansen (Havnnesfestivalen), Trude Indrebø (Halti Næringshage).

Målsetting med «KultNett i Tromsø»
Få vist fram, profilert og markedsført kulturnærIngsutøvere fra reglonen mot framtldlge kunder og
samarbeidsparter i Tromsø

Om arrangementet så langt:
Arrangementet legges til 11. september. Foretrukket lokasjon er Sparebankens Festsal.
Programmet starter på ettermiddagen og samordnes med arbeidslivsdagen slik at det ikke blir
kollisjoner, men samtidig slik at de som reiser til byen kan delta på begge arrangementene.
KultNett-bedriftene står for underholdning og hovedprofilering. Vi inviterer gjester som har effekt i
forhold til markedsføringsmålsettingen.

Kommunenes deltakere på arbeidslivsdagen oppfordres til å møte.



Oversikt kostnader:

Aktivitet
Produksjon/
prosjektledelse

Honorarer

Reise og opphold

Arrangementsutgifter

Markedsføring
Rapportering

SUM

Finansiering:  
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune
KultNett

Med ønske om rask avklaring.
Inger Birkelund

www.kultnett.no
Utvikling av kulturnæring i Nord-Troms
Tlf: 92055728/77770596

KuitNet

Oppgaver
Innhente tilbud, skrive
kontrakter, sette opp
program, samordne
markedsføring
Musikere, skuespillere,
andre, regissør,
filmarbeidere,
foredragsholdere
Artister,
foredragsholdere, adm
Leie av lokaler, lyd og lys,
servering
Plakater, annonsering
Skrive rapport og
regnskap

WINGSNAGE

Ansvarlig Kostnad Sum
Prosjektleder 100 t x 400 40000

KultNett- 3500 pr dag 70000
bedrifter

KultNett 20000

Prosjektleder 40000

Prosjektleder 20000
Prosjektleder 25t x 400 kr 10000

Kr 120 000 (30 000 fra hver)
Kr 80 000

200000



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1467 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 08.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/14 Skjervøy Næringsutvalg 19.05.2014

Søknad fra Bjørn Michalsen

Rådmannens innstilling

1. T. Michalsen Transport AS gis kr. 50.000.- som tilskudd til etablering av transportfirma.
2. Beløpet utbetales ved dokumentert oppstart og under forutsetning av fullfinansiering.

Saksopplysninger

T. Michalsen Transport AS er registrert i Brønnøysund og skal drive transport på vei og hva 
hermed faller naturlig sammen med dette.

Bedriften skal inn i et konkurranseutsatt nasjonalt marked men i nærområdet er det færre 
tilbydere. I flg. 
Bedriften har materiell og kompetanse som skal til for å kunne drive transport. Videre er det en 
av eierne som skal sysselsettes. 

Vurdering

Rådmannen mener dette er et prosjekt som er innenfor rammen av hva næringsfondet skal 
brukes til. Bedriften skal delvis drives av og sysselsette unge.

Firma har søkt Skjervøy kommunes Utviklingsfond og Sametingets Næringsfond om støtte på til 
sammen kr. 175.000.- fordelt med kr. 100.000 fra Sametinget og kr. 75.000 fra Skjervøy 
kommune

Kommunens reglement tilsier 15 % eller max kr. 75.000 i tilskudd av denne art.
Kr. 50.000 vil i dette tilfellet være innenfor reglement.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: RJYZRX

Registrert dato: 23.04.2014 19:04:03

Vedlegg:

Etableringsbudsjett.xlsx

Budsjett Thomas lastebil.xlsx

Firmaattest.pdf

Leasing tilbud-avtale fra Scania.pdf

Løyve kurs, forskrifter.pdf

Søknad etterutdanning.pdf

MVA attest.pdf

Skatteattest.pdf

Søknad Skjervøy Kommune.docx

Virksomheten
Type virksomhet

AS
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

T. Michalsen Transport AS

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Thomas Michalsen Arnøyhamn 9192 Arnøyhamn 50 
Bjørn Michalsen Arnøyhamn 9192 Arnøyhamn 50 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

913411110
Foretak/lag/forening

AS
Adresse

Arnøyhamn
Postnummer

9192
Poststed

ARNØYHAMN
Telefon

99572696
Telefaks
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Bjørn
Etternavn

Michalsen
Adresse

Arnøyhamn
Postnummer

9192
Poststed

ARNØYHAMN
Mobiltelefon

99572696
Telefon arbeid

98006837
Telefon privat

99572696
E-post

beimich@online.no
Bankkontonummer

47401460272
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¤ Ja ¡ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Transport firma
Prosjektets totale kostnader

355973
Finansieringsplan
Egenkapital

180973
Eget arbeid

0
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

75000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

100000
Sum finansieringsplan

355973

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Vi har søkt Sametinget om kr 100.000,- og søker Skjervøy Kommune om kr. 75.000,-
Kopi av denne søknaden, samt noen andre vedlegg blir sendt pr post.
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