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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2017/32 -48 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 05.09.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/17 Næringsutvalg 13.09.2017 

Søknad om tilskudd til yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms 2017 

Vedlegg 
1 Soknad-2017-0014 
2 Soeknad om tilskudd til YU-messe 2017 
3 Soeknad om transportstoette til YU-messe 12. okt 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nord-Troms Studiesenter innvilges kr. 3000,- til honorar/ evnt. tapt arbeidsfortjeneste for
unge, nyutdanna ungdom fra Nord-Troms.

2. Nord-Troms Studiesenter innvilges inntil kr. 10.000,- til transport av elever i 10.klasse
fra Skjervøy kommune til Yrkes- og utdanningsmessa.

3. Tilskuddene utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte utgifter i hht. søknad

4. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

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

Saksopplysninger 
Nord-Troms Studiesenter søker på vegne av arrangementskomiteen om økonomisk støtte til å 
arrangere Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms. Messa har tidligere (2008-2014) vært 
arrangert av Halti næringshage i samarbeid med Regionkontoret, Nord-Troms videregående 
skole, Ungt entreprenørskap og Nord-Troms regionråd. De siste 3 årene har det ikke vært 
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arrangert tilsvarende messe. En av hovedårsakene har vært at det er blitt vanskeligere å få 
økonomisk støtte til transport av elever. 
Initiativet til å arrangere messa i år kommer via Nord-Troms regionråd som har fått 
tilbakemeldinger om at det er behov for å arrangere ei Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-
Troms. Det er behov for å presentere de utdannings- og karrieremulighetene som finnes i vår 
region, samt å vise bredden i arbeidslivet. Nord-Troms Studiesenter er koordinator for ei 
arbeidsgruppe med representanter fra næringslivet, regionalt ungdomsråd, oppvekstnettverket i 
Nord-Troms, Nord-Troms videregående skole og Nord-Troms Studiesenter. Yrkes- og 
utdanningsmessa er tenkt gjennomført 12.oktober på Storslett. 
 
Arrangørene søker om kr. 3000,- fra hver av Nord-Troms kommunene for å kunne tilby honorar/ 
evnt. dekke tapt arbeidsfortjeneste for unge, nyutdanna ungdom i Nord-Troms som skal fortelle 
om sine yrkesvalg, hvilke valgmuligheter det har gitt dem i yrkeslivet og hvilke muligheter de 
ser i regionen.  
Arrangørene søker samtidig om å få dekt skysskostnader for elever i 10.klasse fra Skjervøy 
kommune til Storslett. I søknaden er det ikke satt opp budsjett eller finansieringsplan for dette, 
men det fremgår at hver kommune skal dekke skysskostnadene for elever i sin kommune.  
 

Vurdering 
Rådmannen anser det som positivt at det er tatt initiativ til å arrangere Yrkes- og 
utdanningsmesse i Nord-Troms. Flere næringer er avhengige av tilgang på kompetent 
arbeidskraft. Utfordringa er å rekruttere disse. Ei Yrkes- og utdanningsmesse kan bidra til at 
ungdom er mer bevisste i sitt valg av utdanning og yrkesvei, og kan øke muligheten for at flere 
velger å bosette seg i regionen etter endt utdanning.  
Søknaden burde imidlertid inneholdt et budsjett og en finansieringsplan i forhold til transport av 
elever. Det ville gitt saksbehandler mer konkrete kostnader i forhold til transport. Likevel mener 
saksbehandler at tiltaket er bra, og det er tydelig at det er transportkostnadene for elever fra 
Skjervøy kommune som skal dekkes.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Tilskudd til yrkes- og utdanningsmesse i Nord- Troms

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Nord-Troms Regionråd DA
Kontaktperson:

Kristin Vatnelid Johansen
Adresse:

Hovedveien 2
Postnr.:

9151
Poststed:

STORSLETT
Mobil:

911 59547
Telefon:

-
Telefon arbeid:

77588281
E-post:

kristin@ntss.no
Bankkonto:

4740.11.87843
Organisasjonsnummer: 

979470452

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører i Nord-Troms

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Ungdom fra regionen skal bli kjent med næringsliv i regionen og få informasjon om ulike 

utdanningsvalg. Flere næringer er avhengig av tilgang på kompetent arbeidskraft. Utfordringa

ligger i å rekruttere disse. Ei yrkes og utdanningsmesse kan bidra til at ungdom velger rett 

utdanning og yrkesvei, og øke muligheten for at flere velger å bosette seg i regionen etter endt

utdanning.
Se vedlegg.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Nord-Troms Regionråd, Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Nord-Troms videregående skole, 9151 Storslett    

Regionalt ungdomsråd, Hovedveien 2, 9151 Storslett

Oppvekstnettverket v/ Ulla Laberg, 9180 Skjervøy

Næringslivet i regionen repr. v/ Nordreisa næringsforening, 9151 Storslett

Nord-Troms Studiesenter, avd under NTRR er koordinator for arbeidet.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

02.    0
03.    0
Honorar og reise ekstern kursholder   18 000

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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Sum kostnad 18 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   3 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder   15 000

Sum finansiering 18 000

Tilskudd fra andre

Det er søkt om likelydende beløp fra alle de 6 Nord- Troms kommunene

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

Har fått tilsagn fra Sparebank1 om støtte til å utgi folder med info om næringslivet i regionen.

Denne tenkes delt ut til elevene som deltar på messa.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Vi søker også om at hver kommune dekker reiseutgiftene til/fra Storslett for 10. klasse 

elevene fra sin kommune. Summen vil variere med avstand og antall elever.
Se vedlegg

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad om tilskudd til YU-messe 2017.pdf   599 975 09.08.2017
Søknad om transportstøtte til YU-messe 12. okt.pdf   640 364 09.08.2017
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/32 -47 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silja Karlsen 

 Dato:                 05.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/17 Næringsutvalg 13.09.2017 

 

Søknad om tilskudd - Heimkommardag 2017 Uløybukt 

 
Vedlegg 
1 Soknad-2017-0016 
2 vedlegg. Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt. 
3 SV_ Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt. 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Uløybukt Bygdelag v/Øystein Sørvoll (arrangementskomité) innvilges et tilskudd på  
15 % av medgåtte utgifter til sommerarrangement.  
 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 5 000. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av 
faktisk medgåtte utgifter ihht søknad.  
 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 
 

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

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Uløybukt har de seinere åra gjennomført et arrangement på sommeren for både fastboende og 
sommerturister. Arrangementet støtter også opp om bygdas reiselivsbedrifter, da disse gis 
mulighet til å profilere seg.  
 
I følge oversikt over fjorårets regnskap har arrangementet ei ramme på ca kr. 30 000. 
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Vurdering 
Tilskudd til arrangement/festival er ikke prioriterte områder ihht. retningslinjene til 
næringsfondet, og det er vanskelig å vise til konkret effekt for næringslivet i forbindelse med 
slike arrangement. Grunnlaget for støtte begrunnes ut i fra forhold som bolyst og trivsel, som 
indirekte kan ha næringslivseffekt.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Utgiftsstøtte i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Uløybukt Bygdelag
Kontaktperson:

Øystein Sørvoll
Adresse:

Sommersetveien 17
Postnr.:

9060
Poststed:

LYNGSEIDET
Mobil:

48139404
Telefon:

-
Telefon arbeid:

48139404
E-post:

sorvoll1950@hotmail.com
Bankkonto:

47870707068
Organisasjonsnummer: 

99147982

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Uløybukt Bygdelag

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Det søkes om støtte til dekning av utgifter i forbindelse med Hjemkommardagen 2017 i 

Uløybukt.

Dette er et arrangement som hadde 5 års jubileum i år.  Det arrangeres fiskekonkurranser, 

natursti for barn,  hvor spm omfatter mennesker, steder og hendelser i Uløybukt.  I år var det 

ca 120 mennesker på formiddagens og ettermiddagens arrangementer.

Om kvelden arrangeres det fest hvor det i år var ca 70 personer. 

Viktig med et slikt arr hvor utflytta Uløybuktinger treffes,  noe alle setter pris på.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Ingen eier sammensetning. Dette er et bygdelag med styre valgt av medlemmer i Bygdelaget. 
Det avholdes 
årsmøte samt styremøter i løpet av året.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   34 458
02.    0
03.    0

Sum kostnad 34 458

Finansieringsplan

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet    0
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
04.Eget arbeid   34 458

Sum finansiering 34 458

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Vi har fått 15% støtte beregnet av de utgiftene vi har hatt fra Skjervøy kommune de 4 siste 

årene

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Regnskapet i år viser et overskudd på kr 1.964,25,  som fremkommer slik:

Inntekter salg mat, inngangsbilletter og loddsalg...kr 36.423
Utgifter bl.a musikk og ferdigkjøpt lapskaus ++......kr 34.458,75

Overskuddet ble lite. Det er egentlig ikke meningen at man skal tjene så mye på dette, men 

Bygdelaget driver også med tilrettelegging av turstier og har bygd en gapahuk på Skaret i 

Uløybukt.  Dette stedet er besøkt av barn og voksne fra bygda og tilreisende turister fra hele 

verden. I tillegg merker vi skuterløype samt har aktiviteter tilpasset de fleste årganger. Bygda 

er i fremgang som følge av Arctic Panorama Logde og Fisketuristtilbudet på det gamle 

fiskebruket.  Et evt tilskudd er veldig viktig for oss.

Geografi

1941-Skjervøy

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Fra: Øystein Sørvoll
Til: Silja Karlsen
Kopi: Kathrine Kaasbøll Hanssen
Emne: Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt.
Dato: 15. august 2017 20:40:18

Hei. Jeg oppdaget plutselig at jeg skulle ha sendt inn søknaden om støtte i forkant av
Hjemkomstdagen 2017,  som ble avholdt 29. juli.  Jeg har nå sendt inn søknaden, men fikk
ikke til å legge ved regnskapet for årets arrangement, slik at jeg tillater meg å sende det inn
på denne måten. Håper at du kan ta det ut å legge det ved den elektroniske søknaden? 
Fra neste år er det ny kasserer og hun er nok litt mer datakyndig enn undertegnede,  så jeg
håper av nåde går for rett denne gangen og at vår søknad kommer i betraktning ved årets
tildeling.

Mvh Øystein Sørvoll
avtroppende kasserer i Uløybukt Bygdelag.

PS. For brukerne var det no litt enklere tidligere, men det er vel den del av
effektiviseringen i dagens samfunn.

R E G N S K A P H J E M K O M S T D A G E N 2 0 17

Inntekter;

Bto omsetning betalingsterminal 18.180
Blåtinds andel av summen 2.016
Omsetning terminal Bygdelaget 16.164
Kontantomsetning inkl loddsalg 19.759
Kjøp ved Sidsel Lilleng 500
Totale inntekter; 36.423

Utgifter;

Musikk (URO) 10.000
Leie bet.terminal 200
Rema 1000 varer 3.418,20
Septikkpumpe toalett HK dagen 1.715
Fergebillettet 2 biler(Scene/ASVO) 824
Diverse utlegg barnearrangement Sidsel L 1.048,55
Lapskaus Mathuset/Storslett 7.425
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Leie scenebil 2016 og 2017 2.750
Loddbøker 381
Varmekasseroller 3 stk til HK dagen 3.887
Kake styret/organisasjonskomiteen 975
Annonse FIN 735
Utgifter kopiering sanger/program 1.100
Bord/Stoler ASVO leiepris 0
Sum utgifter; 34.458,75

Resultat:

Inntekter 36.423
Utgifter 34.458,75
Overskudd 2017 1.964,25

Lyngseidet, 14. august 2017

Øystein Sørvoll.
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Fra: Øystein Sørvoll
Til: Silja Karlsen
Emne: SV: Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt.
Dato: 16. august 2017 10:07:30
Vedlegg: image001.png

Takk for en utrolig kjapp tilbakemelding.
Trodde jeg skrev det,  men vi søker om kr 5.168,-,  som er 15% av utgiftene, noe vi har fått
tidligere.

Takk igjen for god service.

Mvh Øystein Sørvoll

Fra: Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>
Sendt: 16. august 2017 07:46
Til: Øystein Sørvoll
Emne: RE: Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt.
 
Hei!
 
Vi har mottatt din søknad. Jeg kan legge ved regnskapet du har sendt per e-post. Du har ikke
skrevet i søknaden hvor mye tilskudd du søker om. Det må du gjøre. Send dette også snarest på
e-post til meg, så legger jeg det inn.
 
For øvrig så er det krav til rapportering på bruk av midlene til staten som gjør at vi må bruke
www.regionalforvaltning.no.

 
 
Med hilsen
 
Silja Karlsen
Maritim næringsutvikler
Skjervøy kommune
77 77 55 08/906 33 595
 

Startside
www.regionalforvaltning.no

Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.
Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd.
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From: Øystein Sørvoll [mailto:sorvoll1950@hotmail.com] 
Sent: Tuesday, August 15, 2017 8:42 PM
To: Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>
Cc: Kathrine Kaasbøll Hanssen <kathrine@skjervoy.kommune.no>
Subject: Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt.
 
Hei. Jeg oppdaget plutselig at jeg skulle ha sendt inn søknaden om støtte i forkant av
Hjemkomstdagen 2017,  som ble avholdt 29. juli.  Jeg har nå sendt inn søknaden, men fikk
ikke til å legge ved regnskapet for årets arrangement, slik at jeg tillater meg å sende det inn
på denne måten. Håper at du kan ta det ut å legge det ved den elektroniske søknaden? 
Fra neste år er det ny kasserer og hun er nok litt mer datakyndig enn undertegnede,  så jeg
håper av nåde går for rett denne gangen og at vår søknad kommer i betraktning ved årets
tildeling.
 
Mvh Øystein Sørvoll
avtroppende kasserer i Uløybukt Bygdelag.
 
PS. For brukerne var det no litt enklere tidligere, men det er vel den del av
effektiviseringen i dagens samfunn.
 
 

R E G N S K A P H J E M K O M S T D A G E N 2 0 17
 

Inntekter;
 

Bto omsetning betalingsterminal 18.180
Blåtinds andel av summen 2.016
Omsetning terminal Bygdelaget 16.164
Kontantomsetning inkl loddsalg 19.759
Kjøp ved Sidsel Lilleng 500
Totale inntekter; 36.423
 
 

Utgifter;
 

Musikk (URO) 10.000
Leie bet.terminal 200
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Rema 1000 varer 3.418,20
Septikkpumpe toalett HK dagen 1.715
Fergebillettet 2 biler(Scene/ASVO) 824
Diverse utlegg barnearrangement Sidsel L 1.048,55
Lapskaus Mathuset/Storslett 7.425
Leie scenebil 2016 og 2017 2.750
Loddbøker 381
Varmekasseroller 3 stk til HK dagen 3.887
Kake styret/organisasjonskomiteen 975
Annonse FIN 735
Utgifter kopiering sanger/program 1.100
Bord/Stoler ASVO leiepris 0
Sum utgifter; 34.458,75
 
 

Resultat:
 

Inntekter 36.423
Utgifter 34.458,75
Overskudd 2017 1.964,25
 

Lyngseidet, 14. august 2017
 

Øystein Sørvoll.
 

PS 18/17


	Forside 
	Saksliste 
	PS 17/17 Søknad om tilskudd til yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms 2017
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Soknad-2017-0014
	Soeknad om tilskudd til YU-messe 2017
	Soeknad om transportstoette til YU-messe 12. okt


	PS 18/17 Søknad om tilskudd - Heimkommardag 2017 Uløybukt
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Soknad-2017-0016
	vedlegg. Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt.
	SV_ Søknad om tilskudd i forbindelse med Hjemkomstdagen 2017 i Uløybukt.





