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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -47 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 09.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Midler til administrasjon - næringsfondet 

Henvisning til lovverk: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/oppdragsbrev/tilskuddsbrev_fk_2014/vedle

gg7_retningslinjer.pdf 

 

Vedlegg 

1 Troms fylkeskommune 

2 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

Det avsettes 5 % (kr 50 000), av årets tilskudd til næringsfondet til dekking av administrative 

kostnader. Midlene utbetales ved dokumentasjon av medgåtte utgifter ihht retningslinjer for 

distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel, pkt 2.1. (kurs, reisekostnader, ordinære 

kontorutgifter) 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skjervøy kommune har for 2016 mottatt kr 1 000 000 i tilskudd til kommunalt næringsfond. 

Forvaltninga av midlene i næringsfondet har vært fordelt på flere personer i 

sentraladministrasjonen. Hovedtyngden av arbeidet består av veiledning av søkere, 

saksbehandling av søknader, oppfølging av vedtak, statusoppdatering på fondsmidlene og ei 

omfattende rapportering via regionalforvaltning.no. Fra høsten 2016 vil alle 

administrasjonsoppgaver samles hos den maritime næringsutvikleren. 

I tilsagnsbrevet fra næringsetaten i Troms Fylkeskommune framgår det at det er mulig å bruke 

opptil 5% av tilskudd til administrasjon av næringsfondet. Men: «Dersom kommunen velger å 

benytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og midlene må 

forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra næringsfondet», jfr pkt 5 i 

tilsagnsbrev. Retningslinjene for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel konkretiserer hva 

midlene kan brukes til, jfr pkt 2.1. 
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Vurdering: 

Forvaltning av næringsfondet er etter hvert blitt mer krevende, først og fremst fordi 

dokumentasjon og rapportering er mer omfattende. Det stilles også strengere krav til at 

tildelingene er i tråd med både kommunale, regionale og nasjonale retningslinjer. Det er derfor 

ikke urimelig at tidsressursen som brukes på dette synliggjøres og delfinansieres av 

næringsfondet. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -52 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 31.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Tilskudd til butikker i distriktet - Årviksand Handel AS og Bygdebutikken 

AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd på kr 29 500 – som er samme beløp som 

butikken mottar fra Troms Fylkeskommune for drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. 

 

2. Bygdebutikken AS innvilges et tilskudd på kr 29 500 – som er samme beløp som 

butikken mottar fra Troms Fylkeskommune for drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Troms Fylkeskommune v/Fylkesråd for helse, kultur og næring har i møte 28.06.16 vedtatt 

støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Det settes som betingelse for støtten at tilsvarende 

støtte skal gis fra kommunen. Støtten gis som bagatellstøtte og er i henhold til EØS sitt 

regelverk. Samlet bagatellstøtte kan ikke overskride 200 000 euro over 3 år. 

 

Vurdering: 

Det anbefales at tilskudd til Årviksand Handel AS og Bygdebutikken AS gis, da tilskudd fra 

fylket betinger tilsvarende fra kommunen.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -55 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Tilskudd til utbedring av kai - Fiskarhuset SA 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Fiskarhuset SA v/Eivind Isaksen innvilges tilskudd på kr 20 000 til renovering av kai. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 

Eivind Isaksen søker på vegne av andelshaverne i Fiskarlaget SA om støtte på kr 20 000 fra 

næringsfondet til renovering av kai foran eget redskapslager. Lageret på indre havn gir fiskerne 

mulighet for å lagre utstyr innendørs. 

Utbedring av kai har ifølge søker bestått i å skifte front på kai, da denne er råteskada. Ellers har 

utbedringa bestått i forsterking med nye stolper og skråband samt noen mindre 

utbedringsoppgaver.  

 

I søknaden framgår det at prosjektet har en total kostnadsramme på kr 121 000. De har mottatt 

kr 5000 fra Tromstrygd Forsikring. Ellers gjøres arbeidet på dugnad til en kalkulert verdi av kr 

55000. Egenkapitalen i prosjektet er på kr 41000. 

Vurdering: 

Tiltaket som det her søkes tilskudd til, dreier seg om opprettholde kai og redskapslager som 

gode tilretteleggingstiltak for yrkesgruppa. Både strategisk næringsplan og retningslinjene for 

næringsfondet har tradisjonell fiskeri som satsingsområde, så selv om tiltaket ikke innebærer 

kompetanseheving, omstilling eller nyetablering, anbefales søknaden. 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: 4CEDB2

Registrert dato: 10.06.2016 08:43:41

Vedlegg:

skj kom støtte kai fiskarhuset.docx

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

960 433 084
Foretak/lag/forening

Fiskarhuset SA
Adresse

Strandveien 40A
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Telefon

90197327
Telefaks

Bankkontonummer

47870703518
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Eivind
Etternavn

Isaksen
Adresse

Kirkegårdsveien 50
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Mobiltelefon

90197327
Telefon arbeid

90197327
Telefon privat

90197327
E-post

eivind.i@online.no
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¤ Ja ¡ Nei

Virksomheten
Type virksomhet

Eie og utleie redskapslager for fiskere
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Vi driver redskapslager på Skjervøy i indre havn. Vi tilbyr lagerplass inndørs slik at redskaper fra våre mange
fiskere har trygg lagerplass. Vi har mange av de lokale fiskere som medlemmer. Vi samler redskaper i buene slik at
vi unngår tilfeldig lagring rundt omkring i havneområdene.

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Tronbuen DA Fjellveien 18 9180 Skjervøy 10 

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Fiskarhuset renovering kai
Prosjektets totale kostnader

121000
Finansieringsplan
Egenkapital

41000
Eget arbeid

55000
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

20000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¤ Ja ¡ Nei
Hvem har prosjektet mottatt tilskudd fra?

Tromstrygd forsikring
Hvor mye har prosjektet mottatt?

5000
Andre finansieringskilder

0
Sum finansieringsplan

121000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Ettersender komplett andels liste. Vi består av 50 andeler.
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FISKARHUSET SA 960 433 084 

 

ANDELSLISTE 

        Andeler 

Elling Johannessen Haviknes DA    4 

Halfdan Isaksen       3 

Roald Isaksen  Tronbuen DA    2 

John Johnsen       3 

Trond Hågensen      5 

Eivind Isaksen  Stavnes ANS    1 

Tom Einevoll       2 

Vidar Johnsen       1 

Per Storvik       2 

Magnus Olsen       3 

Arnt Petter Johansen      1 

Thor Helge Mikkelsen      2 

Eivind Pedersen      8 

Arnulf Steffensen      2 

Odd Pedersen       1 

Magnar Jensen       1 

Torgeir Johnsen      2 

Sigmund Anker Sigurdsen     2 

Gunleif Soleng       2 

Harald Jensen       2 

Jan Hansen       1 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -57 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 13.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Tilskudd til forprosjekt - Kystpartner 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd - Kystpartner 

2 Sluttrapport markedsavklaring 

3 Budsjett og finansieringsplan 

  

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Kystpartner v/Roger Henriksen innvilges tilskudd på 10 % av medgått kostnader, 

begrensa oppad til kr 150.000,- til forprosjektet som omhandler et utviklingskonsept 

tilknyttet havbruksnæringa, deriblant båtdesign. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon 

av faktiske medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Roger Henriksen og Kjell-Ivar Henriksen søker på vegne av Kystpartner om støtte på  

kr. 300.000,- fra næringsfondet til et forprosjekt. Forprosjektet skal bidra til å utvikle skisse og 

deretter grafisk design av fartøy som skal serve havbruksnæringen.  
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Båtdesignet skal bidra til å tydeliggjøre forretningsideen. Forprosjektet har også som mål å 

skulle utvikle båtdesignet til en prototype som skal realiseres og bygges. 

I forprosjektet skal det gjøres en ytterligere kartlegging av bedrifters behov for kjøp av 

tjenestene som tenkes tilbys, og det skal jobbes for å etablere kontraktfestede avtaler.  

 

I søknaden fremgår det at prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 750.000,-. På bakgrunn 

av prosjektets størrelse har saksbehandler hatt møter med tiltakshaver, og det er kommet fram at 

den totale kostnadsrammen på forprosjektet er på kr. 1.500.000,-. Tiltakene skal finansieres med 

banklån på kr. 750.000,-. Egenkapitalen er satt til kr. 189.000,- og eget arbeid er kalkulert til  

kr. 261.000,-. Kystpartner søker om tilskudd fra næringsfondet i Skjervøy på kr. 300.000,-. 

 

Vurdering 

Tiltaket som det her søkes om støtte til, dreier seg om å utvikle et konsept tilknyttet 

havbruksnæring, deriblant designe et spesialtilpasset fartøy som skal tilby tjenester til 

havbruksnæringen. Både strategisk næringsplan og retningslinjene for næringsfondet har 

videreutvikling av Skjervøy som et maritimt senter med sterk fokusering på kystens muligheter 

og Skjervøys kvaliteter, som en strategi for at Skjervøy kommune skal styrke sin status som en 

ledende kyst og fiskerikommune i Nord-Norge. 

På bakgrunn av dette og utviklingen i havbruksnæringen, anbefales søknaden. 
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Vedlegg til søknad forprosjekt Kystpartner  

 

Budsjett 

Forprosjekt båtdesign      Kr. 

Fase 1:  

Utvikling skisse relevant fartøy       62.500,- 

Utvikling av grafisk design fartøy 3D (stipulert)   187.500,- 

Reiser           31.250,- 

Software           18.750,- 

Fase 2: 

Utvikle båtdesignet til realisering (utgangspunkt i fase 1)  877.000,- 

Adm.kostn. fase 1 og 2        62.000,- 

Eget arbeid        261.000,- 

Totalt                 1.500.000,- 

 

 

 

Finansieringsplan 

Forprosjekt båtdesign       Kr. 

Banklån        750.000,- 

Egenkapital        189.000,- 

Eget arbeid        261.000,- 

Tilskudd Skjervøy kommune      300.000,- 

Totalt                        1.500.000,- 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -58 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 13.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Tilskudd forprosjekt - Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter 

inne i hall - Boreal Maritim AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Næringsfondet - søknad om tilskudd - Boreal Maritim 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Boreal Maritim AS v/ Yngvar Hansen innvilges tilskudd på kr 21.500,- til forprosjektet 

«Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall». Tilskuddet utbetales 

ved dokumentasjon av faktiske medgåtte kostnader i forhold til søknaden. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Boreal Maritim AS v/ Yngvar Hansen søker om støtte på kr. 21.500,- fra næringsfondet til 

forprosjektet «Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall». Forprosjektet 

skal bidra til å gjennomføre dypere undersøkelser rundt behovet for et slikt tilbud, hvilke 

kostander en slik kostnad vil medføre, innhenting av tillatelser og godkjenninger fra lokale 

myndigheter, undersøkelser rundt muligheter for finansiering av bygging, samt andre typiske 

forprosjektoppgaver. 

I søknaden fremgår det at prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 80.200,-. Dette skal 

finansieres med kr. 37.200,- i eget arbeid. Resterende kr. 43.000,- finansieres hhv. kr. 21.500,- 
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gjennom målbedriftsprogram Halti næringshage har med SIVA, og kr. 21.500,- søkes som 

tilskudd fra Skjervøy kommune. 

Vurdering 

 

Tiltaket som her søkes om støtte til, dreier seg om å utvikle et konsept tilknyttet maritime 

næringer, herunder også havbruksnæringen. Både strategisk næringsplan og retningslinjene for 

næringsfondet, har videreutvikling av Skjervøy som et maritimt senter med sterk fokusering på 

kystens muligheter og Skjervøys kvaliteter, som en strategi for at Skjervøy kommune skal styrke 

sin status som en ledende kyst og fiskerikommune i Nord-Norge. 

På bakgrunn av dette og utviklingen i sjøretta næringer, spesielt havbruksnæringa, anbefales 

søknaden. 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: JH2RXU

Registrert dato: 12.09.2016 13:27:07

Vedlegg:

Prosjektavtale Boreal Maritim AS.docx

Målbedriftsavtale Boreal Maritim AS.doc

Skatt og mva-attest.pdf

Årsregnskap Boreal Maritim AS 2015.pdf

Boreal Maritim AS Revisjonsberetning.PDF

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

989 957 031
Foretak/lag/forening

Boreal Maritim AS
Adresse

Postboks 63
Postnummer

9189
Poststed

SKJERVØY
Telefon

91846797
Telefaks

Bankkontonummer

1503. 3419330
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Yngvar
Etternavn

Hansen
Adresse

Postboks 63
Postnummer

9189
Poststed

SKJERVØY
Mobiltelefon

91846797
Telefon arbeid

91846797
Telefon privat

91846797
E-post

yngvar@boreal-group.no
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Virksomheten
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Type virksomhet

Aksjeselskap
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Boreal Maritim er et heleiet datterselskap av Boreal Offshore AS og driver rederi virksomhet i Norge og i Nord-
Europa. Selskapet har oppdrag fra en rekke kunder, herunder oppdrettere, oljeselskaper, entreprenører m.fl. Det er
i området god tilgang på kvalifisert mannskap. Selskapet driver tre fartøy og har flere utviklingsprosjekter på gang.

Boreal Offshore AS er morselskapet i Boreal-gruppen. Bedriften er lokalisert til Skjervøy i Troms fylke der også
hovedkontoret for virksomheten befinner seg.
Hovedaktiviteten til bedriften er en V/M kontrakt med Apply Sørco som innebærer levering av personell til
oljeplattformen Goliat, for vedlikehold og drift.

Boreal Maritim AS ønsker nå å gjennomføre et forprosjekt for å prosjektere muligheten for å bygge en større
verkstedhall hvor det kan gjennomføre større reparasjoner og service av skip, fôrflåter og andre fartøyer hos
havbruksaktører i regionen. Havbruksaktører i området er i dag nødt til å reise lange avstander for å få gjennomført
periodiske undersøkelser/service og reparasjoner, og kostnadene med disse forflytningsopperasjonene er store.
Det antas derfor at det finnes et stort behov for lokalt tilbud som kan gjennomføre slike tjenester i området.
I tillegg vil et slikt verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall også kunne gi et bedre tilbud for
den lokale fiskeflåten og for andre aktører, selv om havbruksaktørene nok vil være de viktigste brukerne av tilbudet.
Sist men ikke minst, vil Boreal Maritim AS ved realisering av en slik hall også kunne benytte den til å bygge egne
skip, både til eget bruk og for salg til andre.

Summert opp vil realiseringen av prosjektet kunne være med på å opprettholde Skjervøys posisjon som et maritimt
kraftsenter, og vil medføre at lokal maritim kompetanse opprettholdes både gjennom at bedriften selv kan
gjennomføre kompliserte operasjoner, samt at også andre lokale bedrifter vil benyttes til oppgaver hvor det er
nødvendig.

Byggingen av en slik hall vil være et relativt stort prosjekt, og er derfor planlagt organisert i 3 ulike faser:
Fase 1 er en planleggings- og vurderingsfase som Boreal Maritim AS i all hovedsak har gjennomført allerede.
Fase 2 er en forprosjektsfase hvor det gjennomføres dypere undersøkelser rundt behovet for et slikt tilbud, hvilke
kostnader en slik investering vil medføre, innhenting av tillatelser og godkjenninger fra lokale myndigheter,
undersøkelser rundt muligheter for finansiering av byggingen samt andre typiske forprosjektoppgaver. Se vedlegg
Prosjektavtale Halti Næringshage AS for mer informasjon om aktiviteter i forprosjektet.
Fase 3 vil være selve byggingen av hallen.

Denne søknaden omhandler delfinansiering av fase 2; Forprosjekt.

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Boreal Offshore AS Strandveien 66 9180 SKJERVØY 100 

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Boreal Maritim AS Forprosjekt: Verksted med mulighet for opptak av båter og flåter inne i hall
Prosjektets totale kostnader

80200,-
Finansieringsplan
Egenkapital

0
Eget arbeid

37200,-
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

21500,-
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¤ Ja ¡ Nei
Hvem har prosjektet mottatt tilskudd fra?

SIVAs næringshageprogram, se mer informasjon i vedlegg og under andre opplysninger
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Hvor mye har prosjektet mottatt?

21500,-
Andre finansieringskilder

Ingen andre enn de nevnte
Sum finansieringsplan

80200

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Eierforhold:
Boreal Maritim AS er eid 100% av Boreal Offshore AS.

Boreal Offshore AS er eid av henholdsvis Tschudi Shipping Company AS med 60,21% og Skjervøy Offshore AS
med 39,79%.

Skjervøy Offshore AS er eid av Yngvar Hansen (73,55%), Håvard Mathiassen (9,68%), VI Consult AS (8,39%) og
Buktenes AS (8,39%).

Om kostnadsoverslag og finansiering:
Forprosjektet vil bestå av en rekke arbeidsoppgaver hvor deler vil bestå av innkjøpte tjenester og andre av eget
arbeid. For mer informasjon om hvilke aktiviteter og gjøremål som er tenkt gjennomført, se vedlegg Prosjektavtale
med Halti Næringshage AS.
Angående eget arbeid så er det anslått at Boreal Maritim AS skal gjennomføre eget arbeid på totalt 31,5 timer i
egne arbeidsoppgaver, samt at det anslås at deres eget arbeid i aktivitetene hvor Halti Næringshage AS har
ansvaret vil bli på rundt 15 timer. Total egeninnsats i forprosjektet er da 46,5 timer. I kostnadsoverslaget er dette da
beregnet til en egeninnsats verdt 37 200,- (46,5 timer * 800kr per time)

Angående prosjektavtalen med Halti Næringshage AS:
Halti Næringshage AS er gjennom sin deltakelse i SIVAs målbedriftsprogram i stand til å tilby sine tjenester til
rabatterte priser mot bedrifter som har signert målbedriftsavtale. I praksis innebærer dette at SIVA delfinansierer
alle aktiviteter hvor Halti Næringshage AS deltar i dette prosjektet. Med Halti Næringshages gjeldende markedspris
på 1000kr timen, innebærer dette at SIVA står for 50% av næringshagens bidrag i prosjektet. I dette tilfellet utgjør
det kr 21 500,- +mva.
For mer informasjon, se vedlagt prosjekt- og målbedriftsavtale.

For andre spørsmål i forbindelse med prosjektet kontakt Boreal Maritim AS ved Yngvar Hansen, eller Halti
Næringshage AS ved Rune Steinsvik (rune.steinsvik@haltinh.no eller tlf 48 30 28 92)
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -53 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 31.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Tilskudd til kjøp av telt og musikkutstyr - Pro Events AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Søknaden fra Jørn Cato Angell avslås. Avslaget begrunnes med at tiltaket i liten grad 

faller inn under retningslinjene for næringsfondet. 

 

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Søker, Jørn Cato Angell, eier sammen med Vegard Pedersen selskapet Pro Events AS, som har 

som formål å arrangere konserter og andre musikkarrangement. I tillegg tilbys utleie av telt, 

bord, stoler og musikkanlegg. Selskapet hadde i juni -16 ansvaret for konsertene under 

Skjervøydagan. 

 

Selskapet har investert kr 128 343 i utstyr (høyttalere, mikser og telt), og de søker næringsfondet 

om støtte på kr 78343, noe som tilsvarer vel 60 % av kostnadene. 

 

Vurdering 

Musikkarrangement ved Pro Events AS kan være et bidrag til kulturtilbudet på Skjervøy. 

Tiltaket har likevel lav grad av sysselsetting, bortsett fra under selve arrangementene, og det 

faller ikke inn under prioriterte tiltak i strategisk næringsplan/retningslinjer for kommunalt 

næringsfond. Det anbefales derfor ikke at tiltaket støttes med midler fra næringsfondet. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -48 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 12.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/16 Næringsutvalg 21.09.2016 

 

Tilskudd - Pro Events AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Pro Events AS v/Jørn Cato Angell 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 20 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Pro Events AS er et nystarta aksjeselskap som skal drive med utleie av festivalutstyr (telt, bord, 

lyd- og lysutstyr) samt arrangere konserter i fylket. Selskapet arrangerte to konserter under årets 

«Skjervøydager». 

I søknaden oppgis det at investering i festivalutstyr har ei kostnadsramme på vel 128 000, og der 

egenkapitalen er 50 000. 

 

Vurdering 
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