
 

Lyngen kommune 

 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 11.06.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Werner Kiil Leder AP 

Tor-Petter Christensen – 

inhabil i sak 17/15 

Medlem Lyngen næringsforening 

Lars Tore Larssen – 

inhabil i sak 25/15 

 

Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kirsti Sollid Medlem AP/SP/Kretslista 

Lene Simonsen Granli Medlem FRP 

Fred Skogeng Medlem H 

Hilde Gunn Waltenberg Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Cecilie Midttun Sigvaldsen Kirsti Sollid KL 

Stein Åge Midttun Lene Simonsen Granli FRP 

Jan Tore Aronsen Hilde Gunn Waltenberg Lyngen næringsforening 

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssak: 

- Delegasjon av myndighet 

 

Det ble gitt en orientering om status saldo på næringsfondet. 

 

Lyngen næringsutvalg diskuterte innkjøp av informasjonsfilm for Lyngen kommune.  

Utvalget konkluderte med at prosjektbeskrivelse for filmprosjektet fra tilbydere frammes for 

Næringsutvalget på ett senere tidspunkt. 

 

 

 

 

 



 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Lintho Rådmann 

Viggo Jørn Dale Leder for plan og næring 

    Even Kristiansen  Jordbrukssjef 

 

 

 

Lyngseidet 11.06.15 

 

 

 

Werner Kiil 

leder  Viggo Jørn Dale   

  leder for plan og næring 

  



                                          

Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/15 Delegerte saker   

DS 1/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan 

Cruise ANS - Kjøp av ny Viknes 1080 

 2015/789 

DS 2/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan 

Cruise ANS - kjøp av betonganlegg 

 2015/789 

PS 15/15 Jorunn Larssen, 9060 Lyngseidet - søknad om 

midler til bedriftsutvikling 

 2015/1495 

PS 16/15 Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 

Svensby. Søknad om forprosjektmidler til – 

Turisme Botngaard 

 2015/1496 

PS 17/15 Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 

Lyngseidet. Søknad om støtte til opparbeidelse av 

nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på 

Årøybuktneset 

 2015/1501 

PS 18/15 Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, 

Lenangsøyra, 9064 Svensby. Søknad om støtte til 

etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra. 

 2015/1508 

PS 19/15 Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra 

næringsfondet i fbm. oppføring av ny 

driftsbygning 

 2015/1326 

PS 20/15 Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 

Nord-Lenangen. Søknad om tilskudd til kjøp av 

fiskefartøy: 

 2015/1497 

PS 21/15 Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 

Lyngseidet. Søknad om støtte til 

tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i 

Lyngen 

 2015/1498 

PS 22/15 Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 

SKIBOTN. Søknad om støtte til utgivelse av 

vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord. 

 2015/1499 

PS 23/15 Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms  2015/1492 

PS 24/15 Næringsfondet - søknad tilskudd til oppføring av 

ny fjøs ved Nils Einar Samuelsen 

 2015/1211 

PS 25/15 Monteringsservice AS - søknad om tilskudd fra 

næringsfondet 

 2015/1356 

PS 26/15 Delegasjon av myndighet 2015  2015/1095 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1495 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

 

Jorunn Larssen, 9060 Lyngseidet - søknad om midler til bedriftsutvikling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Jorunn Larsen med kr. 20.000,- i 

tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.  

 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Jorunn Larsen innvilges 

med kr. 20.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 



b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.  

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Søkeren er utdannet sykepleier, men har etter ei ulykke vært ute av arbeidslivet. Hun ønsker å 

starte sin egen bedrift som tilbyr tjenester innenfor massasje og medisinsk yoga. Dette er 

fagområder hun har tatt flere kurs innenfor. Tjenestetilbudet hennes mener hun vil være 

helsefremmende for befolkningen i Lyngen og nabokommunene, og hun mener også at hennes 

sykepleiererfaring vil være styrke for de tjenester hun tenker tilby. Hun opplyser videre at 

hennes helsesituasjon nå er bedre og hun har derfor et sterkt ønske om å komme i gang med 

virksomheten. Hun vil etablere seg i leide lokaler sammen med en fotterapeut, noe hun mener 

vil styrke hennes etablering. Videre har hun planer om å tilby tjenester innenfor ”yoga for 

utbrenthet” og ”yoga for gravide” fagområder hun også har tatt kurs/videreutdanning innenfor, 

samt tjenester innenfor aromaterapi og koppingmassasje. Gjennom sin utdannelse som 

psykiatrisk sykepleier vil hun forsøke å etablere samarbeid med NAV, Lyngsalpan Vekst, leger, 

jordmor og fysioterapeuter i Lyngen kommune. Hun mener at hennes erfaring fra sin egen 

sykehistorie vil være en styrke for etableringen. 

 

For å etablere seg har hun estimert følgende investeringer: 
 
Inventar                                                                                                                      kr 20.000,- 
Konsulenttjenester                                                                                                       10.000,- 
Matter                                                                                                                             10.000,-    
Sum                                                                                                                             kr 40.000,- 

 

Dette tenkes finansiert på følgende vis: 
 
Egenkapital                                                                                                                kr 20.000,- 
Tilskudd Lyngen kommunes næringsfond                                                                20.000,- 
Sum                                                                                                                             kr 40.000,- 

 

Vurdering: 

 

Kommunalt næringsfond er etter rådmannens vurdering et lavterskeltilbud ovenfor kommunens 

innbyggere og næringsliv. Rådmannen vurderer søknaden fra Larsen som et initiativ for å 

etablere egen arbeidsplass rettet mot behandlingstilbud for innbyggere som har helseplager 

spesielt innenfor muskel/skjelett og mentalt utbrenthet. Søknaden omtaler i forhold til mål kun 

resultatoppnåelse for søkerens målgruppe. Det er mao. ikke sagt noe i søknaden om hvilke mål 

søkeren har for egen virksomhet. Rådmannen finner imidlertid allikevel grunnlag for å vurdere 

søknaden positivt som følge av at Larsens tilbud vil kunne være et godt, supplerende tilbud for 

kommunens innbyggere. 

 

I forhold til strategisk næringsplan, er søknaden i samsvar med kommunens strategi om å 

tilrettelegge for nyetablerere og gründervirksomhet i kommunen. I tillegg oppfyller søknaden 

fylkeskommunens rammebetingelse om at prosjekter i regi av kvinnelige søkere skal prioriteres. 

 
Hovedkonklusjon: 

 



Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Jorunn 

Larssen innvilges med kr 20.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 
 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1496 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 Svensby. Søknad om 

forprosjektmidler til – Turisme Botngaard 

Vedlegg 

1 Søknad - Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 Svensby. Søknad om 

forprosjektmidler til – Turisme Botngaard 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Karl Halvdan Botngaard med kr. 

50.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.  

 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Karl Halvdan Botngaard 

innvilges med kr. 50.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 



b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Prosjektet er et samarbeid mellom ekteparene Karl Halvdan/Jill-Karin Botngaard og Gry 

Eliassen/Birger Ingebrigtsen. Søkerne vil etablere et overnattingssted med 

bespisning/konferansefasiliteter, (hostell), med om lag 20 rom. I tillegg til overnattingen vil 

anlegget tilby en rekke aktiviteter knyttet til Botngaards gårdsdrift. Gårdsdriften har pr. 2015 

produksjon av geitmelk som hovedaktivitet, og har nådd sitt produksjonspotensiale (200 

tonn/år). 

 

Lokalitet for overnattingsprosjektet vil være på Botngaard sin eiendom i Sør-Lenangsbotn, ca 

50-100 meter fra fylkesveien. Eiendommen har allerede fått fradelt ca. 6-7 hyttetomter for fri 

omsetning. Hostellet planlegges lokalisert i tilknytning til disse eiendommene, men adskilt fra 

hovedbruket. 

 

Etablering av den planlagte næringsaktiviteten vil være kapitalkrevende, og det bør derfor 

gjennomføres en forstudie hvor målet med forprosjektet er å finne ut om etableringen er 

realiserbar. Fokus er her å gjennomføre markedsundersøkelser og å foreta en økonomisk analyse 

med tanke på å avdekke om den tenkte investering er lønnsom/forsvarlig å gjennomføre. 

Den tenkte etablering skal ha sitt utspring fra det allerede etablerte gårdsbruket og vil derfor ha 

preg av å være en videreutvikling av et allerede etablert gårdsbruk. 

 

Forprosjektet er kostnadsestimert på følgende vis: 
 
Kjøp av utredninger, analyser og rapporter                                                              kr   70.000,- 
Konsulentbistand og rådgiving                                                                                           80.000,- 
Studietur                                                                                                                                 50.000,- 
Øvrige kostnader til utstyr, materiell og tjenester                                                          80.000,- 
Sum                                                                                                                                   kr 280.000,- 
 

Dette er i henhold til søknaden tenkt finansiert på følgende vis: 
 
Eget arbeid                                                                                                                      kr    80.000,- 
Tilskudd Innovasjon Norge                                                                                                150.000,- 
Tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond                                                                   50.000,- 
Sum                                                                                                                                   kr  280.000,- 

 

I hht. kommunale vedtekter for næringsfondet, er det i § 4 fastsatt at eget arbeid ikke kan 

overstige kr. 40 000,-. Dette arbeidet må i tillegg dokumenteres og bekreftes av regnskapsfører. 

Støtteberettigede kostander for prosjektet reduseres dermed med kr. 40 000,- til kr. 240 000,-. 

Ettersom søknadsbeløpet utgjør kr. 50 000,-, er dette allikevel innenfor maksimal støtteramme 

på 50 % av prosjektkostnadene. Prosjektets innhold og potensiale medfører at rådmannen finner 

det hensiktsmessig å allikevel kunne gi tilrådning om kr. 50 000,- i støtte. 

 
Vurdering: 

 



I utgangspunktet virker prosjektideen å være interessant fordi den passer godt inn i trendene som 

er i reiselivet for tiden. Hvor en av trendene er aktivitetsturisme som denne prosjektideen bygger 

på. 

 

Aktiviteter som tenkes tilbudt i tilknytning til overnattingen er blant annet: 

 

- Deltakelse i dyrestell 

- Delta i slakting 

- Gårdsysteri 

- Microbryggeri 

- Ridning 

- Lavvo overnatting 

- Fjellturer (ski, truger og scooter) 

Videre vil en etablering av denne ha positive ringvirkninger for hele bygdesamfunnet med tanke 

på økt bolyst, flere kvinnearbeidsplasser mv. Rådmannen anmerker her at ytre del av Lyngen 

står overfor store utfordringer mht. demografisk negativ utvikling. Alle initiativ som kan skape 

varige arbeidsplasser er derfor viktig for Lyngen kommune å støtte opp under. 

 

På grunn av prosjektets tenkte omfang er det viktig at det allerede fra det første stadiet (det 

nåværende) blir foretatt grundige analyser med tanke på om det er realiserbart, noe søknaden 

beskriver vil bli gjort. Videre vil/kan også en grundig analyse av denne prosjektideen og 

resultatet av denne si noe om de generelle muligheter for at denne type prosjekter kan realiseres.  

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Karl 

Halvdan Botngaard innvilges med kr 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1501 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

opparbeidelse av nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på 

Årøybuktneset 

Vedlegg 

1 Søknad - Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

opparbeidelse av nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på Årøybuktneset 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

Tor-Petter Christensen erklærte seg inhabil. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015,   

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Årøybukt Eiendom AS med            

kr. 150.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Årøybukt Eiendom AS 

innvilges med kr. 150.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Årøybukt Eiendom AS er et eiendomsselskap som vil bygge et kombinert produksjonslokale og 

visningssenter for det samarbeidende selskapet Aurora Spirit AS. Årøybukt Eiendom AS har i 

av formannskapet 13.04.2015, (FSK-sak 2015/34), fått innvilget dispensasjon fra vedtatt 

detaljreguleringsplan for Årøybukt til å etablere visnings- og produksjonsanlegg for 

alkoholproduksjon. Virksomheten vil generere 3-4 lokale arbeidsplasser, ha en 

produksjonskapasitet etter 4 år på 100 000 liter, samt ha 3 000 visningsbesøk etter 3 år. I 

forbindelse med etableringen, søkes det om støtte til opparbeidelse av nødvendige vann og 

avløpsinstallasjoner til det planlagte bygget.  

 

De nødvendige investeringer er kostnadsestimert på følgende vis: 
 
Graving, masser mv                                                                                                 kr  120.000,- 
Prosjektering/konsulent mv                                                                                           30.000,- 
Prosjektledelse/oppfølging                                                                                            40.000,- 
Teknisk infrastruktur (rør, koplinger, kummer, tanker mv)                                   110.000,-     
Sum                                                                                                                             kr  300.000,- 

         

Med følgende foreslåtte finansieringsplan: 
 
Egenkapital                                                                                                                kr  110.000,- 
Eget arbeid (89t a kr 450)                                                                                               40.000,- 
Tilskudd Lyngen kommune                                                                                           150.000,- 
Sum                                                                                                                             kr  300.000,-      

 

Vurdering: 

 

Destilleriproduksjonen i regi av  

 

Aurora Spirit AS, som skal være leietaker i det kombinerte produksjonslokalet og 

visningssenteret som nå planlegges, representerer et nytt næringsfelt i Lyngen kommune. 

Etableringen vil skape, dersom den lykkes, mange positive ringvirkninger for Lyngen 

kommune. Bl.a. i forhold til nye arbeidsplasser, men den vil også representere en ny type 

kompetanse i kommunen. Videre vil også anlegget bidra til å styrke infrastrukturen i bygdene 

fra Lyngseidet mot Koppangen ved at det vil bli satt større fokus på infrastrukturbehov, som vil 

øke attraktiviteten for bygda som bolig- og hytteområde. 



 

Vei, vann og avløp i Årøybukt hyttefelt er anlagt med private midler i fbm. hytteetableringen i 

feltet. Etter etableringen har Lyngen kommune overtatt eiendomsforhold og driften av anlegget, 

samt innkreving av vann- og avløpsgebyr. Det foreliggende prosjektet innebærer at det etableres 

en forlengelse av dagens vannledning fra allerede etablert kum til industriproduksjonsanlegget, 

og som kommunen på samme måte som for det opprinnelige anlegget vil bli overtatt av det 

offentlige. Vedrørende avløp, blir det anlagt privat anlegg. 

 

Rådmannen anmerker avslutningsvis at etableringen har store muligheter for å generere positive 

virkninger for andre næringer i kommunen, inklusiv reiselivet, samt for bygdene utover mot 

Koppangen. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Årøybukt 

Eiendom AS innvilges med kr 150.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 

Rådmannens innstilling på maksimum prosentvis tildeling i forhold til prosjektets totale 

kostnader, er koblet til at prosjektet dersom det realiseres, vil bli et flaggskip for næringslivet i 

Lyngen kommune samt for nyskapende aktivitetsinitiativ i Lyngen kommune. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1508 -1 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, Lenangsøyra, 9064 Svensby. 

Søknad om støtte til etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra. 

Vedlegg 

1 Søknad - Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, Lenangsøyra, 9064 Svensby. Søknad 

om støtte til etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra. 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak.  

Det settes som vilkår at det fremlegges en særskilt KSL-rapport (kvalitetssikring i landbruket) 

for eiendommen før utbetaling finner sted. Enst 

 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Andras Kiil innvilges med 

kr. 100.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering. Videre settes det som vilkår at det fremlegges en særskilt KSL-

rapport (kvalitetssikring i landbruket) for eiendommen før utbetaling finner sted.  

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Andras Kiil innvilges med 

kr. 100.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  
 

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Andreas Kiil (59) driver sammen med sin kone Maria (42) Bjørkmo gård, samt at i tillegg et 

drosjeløyve. De vil nå etablere et reiselivsanlegg som en tilleggsnæring sammen med 

gårdsdriften og drosjeløyvet. Til sammen vil driften gi en sysselsetting på 2 årsverk. 

 

Forretningsidèen går på å utvikle og drifte utleiehytter og fiskecamp rettet mot nasjonale og 

internasjonale reisende kombinert med vertskap og gode opplevelser. Med hytteutleie og 

fiskecamp utvider de gårdsvirksomheten med en tilleggsnæring som etter hvert kan bli en 

selvstendig virksomhet. Markedet for moderne utleiehytter rettet mot vinterturisme og 

fiskecamp er økende. Noe erfaringene fra det lokale destinasjonsselskapet også viser. 

 

Søkerne har utarbeidet en meget omfattende forretningsplan som viser at mulighetene for å 

lykkes med prosjektet absolutt må sies å være tilstede. For å få etableringen på plass er det 

nødvendig å foreta investeringer. Disse er estimert på følgende vis og med foreslått 

finansieringsplan: 

 



  
 

Som kommunalt bidrag til prosjektet søkes det om tilskudd på kr 200.000,- fra Lyngen 

kommunes næringsfond for at låneopptaket kan reduseres tilsvarende kr 200.000,-. 

Finansieringen blir da som følger: 

 

Egenkapital og egeninnsats (50/50)                                                                        kr   630.000,- 

Tilskudd IN                                                                                                                    814.866,- 

Tilskudd Lyngen kommune                                                                                           200.000,- 

Lån i bank                                                                                                                       743.194,- 

Sum                                                                                                                          kr 2.388.060,- 

 

Vurdering: 

 

Konseptet kan ha gode muligheter til å lykkes, og prosjektet virker solid gjennomarbeidet via en 

omfattende forretningsplan. Dessuten besitter etablererne gode språkkunnskaper med tanke på 

det internasjonale markedet, og spesielt mot det østeuropeiske markedet. Samt at konseptet er 

allsidig med tanke på tilbudet av aktiviteter og transport/logistikk (aktiviteter i forbindelse med 

gårdsdriften, transport av gjestene mv), noe som vil virke styrkende i forhold til konkurrerende 

virksomheter både lokalt og regionalt. Dessuten er tilbudet så bredt at det vil være muligheter 

for å holde driften gående gjennom hele året (fiske- og skiturister), noe som virker betryggende 

for prosjektet. For rådmannen er det særlig viktig at kommunen yter støtte til prosjekter i ytre 

del av Lyngen som vil kunne bidra til å motvirke den negative befolkningsutviklingen. 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon: 

Kostnadsoverslag Bjørkmo gårdsutleie og fiskecamp

Investeringer Verdi/tilbud Grunnlag

Verdi av grunntil hytte, parkering og veirett 75 000 1500 m2 X50 per m2 Egenkap (EK)

Opparbeidelse av grunn med duk, pukk, drenering 80 000 EK

Opparbeidelse og grusing av parkering 50 000 EK

Støping av sokkel med varmekabler og rør innfelt 110 000 EK

Avløp med tilførsel vann, avløp med kum 40 000

Hyttetilbud Handlaft 920 000

Elarbeider iht. tilbud 161 860

Rør og bad iht. tilbud 186 000

Kjøkken, estimat 100 000

Inventar og utstyr, estimat 100 000

Bistand forretningsplan og søknader m.oppfølging 30 000

Ideavklaring og produktifisering 30 000

1 882 860

Ekstern utrustning, båt, tilføres fra eier 175 200 EK

Ekstern utrustning, båt nr. 2, tilføres fra eier 120 000 EK

Sikkerhetsutstyr til båt 20 000 EK

2 stk. små tilleggshytter; badstu, jacuzzi, samt sløyebu 190 000

2 388 060 630 200 26,4 %

Finansiering

Egenkapital og egeninnsats 630 200

Utredningsstøtte av Bistand forretningplan og ideavklaring, 75% 45 000

Investeringsstøtte fra Innovasjon Norge, 35% av 2 328 060 814 821

Lån 943 039 Per mnd , 5.241, 25 år, 4,5%

2 388 060



 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Andreas 

Kiil innvilges med kr 100.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1326 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra næringsfondet i fbm. oppføring 

av ny driftsbygning 

Vedlegg  

Søknad - Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra næringsfondet i fbm. oppføring av ny 

driftsbygning 

 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg innvilger søknaden med kr 350.000,-. Enst 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Trond Vidar Jenssen med kr. 

350.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering. 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Trond Vidar Jenssen 

avslås. 

 

 



Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Trond Vidar Jenssen har søkt Lyngen kommune om kr. 350 000,- i tilskudd fra næringsfondet i 

fbm. oppføring av ny driftsbygning. Prosjektet har en totalramme på kr. 7 millioner. 

 

Jenssen søkte næringsfondet innen fristen 1. mai, men brukte ikke regionalforvaltning.no. Det 

ble deretter åpnet ekstra frist for søkeren fram til 29. juni for at han skulle kunne legge inn sin 

søknad digitalt, og dette ble gjort innen fristen 29. juni. 

 

For ytterligere informasjon, vises det til vedlagt søknad. 

 

 

Vurdering: 

 

Det er politisk vilje til å satse på landbruket i Lyngen, og kommunestyret fattet våren 2015 

vedtak om å styrke næringsfondet med kr. 500 000,-, av hensyn til bl.a. primærnæringene. 

 

Rådmannen er av den prinsipielle vurdering at kvalitetskravet til næringsfondssøknader ikke 

skal være for strengt. Dette av hensyn til at fondet skal være for «alle». Imidlertid er det 

rådmannens vurdering at det må settes strengere krav til søknadene desto større søknadsbeløpet/ 

prosjektet er. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Vedrørende den aktuelle søknaden fra Trond Vidar Jenssen, er det rådmannens vurdering at 

søknadsdokumentet er for svak og for dårlig gjennomarbeidet med referanse til størrelsen på det 

omsøkte beløpet og prosjektet som sådan, og rådmannen konkluderer derfor på det punktet med 

at det ikke foreligger grunnlag for å behandle søknaden på nåværende tidspunkt. 

 

Etter rådmannens vurdering oppfyller søknaden ikke næringsfondsvedtektenes krav og kriterier 

for tildeling som følge av for svakt gjennomarbeidet søknadsdokument.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1497 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 Nord-Lenangen. Søknad om 

tilskudd til kjøp av fiskefartøy: 

Vedlegg 

1 Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 Nord-Lenangen. Søknad om tilskudd til kjøp 

av fiskefartøy: 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Straumen Fiskeriselskap AS med kr. 

110.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

 

Rådmannens innstilling 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Straumen Fiskeriselskap 

AS innvilges med kr. 110.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 



b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Straumen Fiskeriselskap AS som skal drive kystfiske i åpen gruppe med garn, line og jukse etter 

artene torsk, hyse (kolje), sei og blåkveite i området nord for 62. breddegrad (Lofoten – Vardø). 

Selskapet vil nå kjøpe fiskefartøyet M/S ”Jens Berg”, LG 7348. Fartøyet er en Selfa Arctic 

speedsjark bygd i 2012 og er 10,99 meter lang (36 fot) og har et lasterom på 13 m3. Båten er 

noe utrustet for fiske, men det er nødvendig å foreta enkelte supplement investeringer for at den 

skal kunne driftes som planlagt. 

Investeringer i fartøyet med komplettering av utstyr er kostnadsestimert til følgende: 
 
Angelvinsj med tilhørende utstyr og montering                                                           75.900,- 
Bom for dekkksarbeid                                                                                                     102.000,-  
Containere for lagring av fisk                                                                                           61.600,- 
Fartøy                                                                                                                             3.000.000,- 
Garn, line og annet bruksutstyr                                                                                    530.000,- 
Revisjon, konsultasjon knyttet til etablering                                                                21.350,- 
Sum                                                                                                                             kr  3.790.00,- 

 

Med følgende foreslåtte finansieringsplan: 
 
Egenkapital                                                                                                                      1.000.000,- 
Lån DNB                                                                                                                            2.396.350,- 
Sametinget tilskudd                                                                                                           283.825,- 
Tilskudd Lyngen kommune                                                                                               110.675,- 
Sum                                                                                                                             kr   3.790.000,- 

 

Vurdering: 

 

Investeringen fremstår som velfundert og har en forholdsvis høy grad av egenkapital, noe som er 

betryggende med tanke på den fremtidige driften av båten. Videre vil etableringen av et nytt 

fiskefartøy styrke fiskerimiljøet i området Lenangen. Et område av Lyngen kommune hvor 

fiskeriene står meget sterkt. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Straumen 

Fiskeriselskap AS innvilges med kr 110.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1498 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i Lyngen 

Vedlegg 

1 Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til tapsforebyggende 

tiltak innenfor Sauenæringen i Lyngen 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Kjosen – Fastdal Sankerlag med kr.    

30.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

   

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

c) Støtten forutsetter at søker i etterkant av politisk behandling fremlegger revidert 

kostnadsbudsjett for administrasjonen for endelig godkjenning. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 



a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Kjosen – Fastdal 

Sankerlag  innvilges med kr. 30.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

c) Støtten forutsetter at søker i etterkant av politisk behandling fremlegger revidert 

kostnadsbudsjett for administrasjonen for endelig godkjenning. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Kjose- Fastdal Sankelag i samarbeid med Jægervatnet-Russelv Sankelag, Fylkesmannen i 

Troms og Bioforsk vil igangsette tapsforebyggende tiltak innenfor sauenæringen i Lyngen. 

Sauenæringen i Lyngen har gjennom flere år hatt store tap, og ofte med uklare tapsårsaker. 

Disse tapene reduserer verdiskapningen på gårdene i Lyngen. Målet med prosjektet er derfor å 

redusere tapene og finne en årsak til de uklare tapene som har pågått over flere år. 

 

Prosjektet er delvis finansiert av Fylkesmannen i Troms, men sankelagene må også bidra med 

egenandel, og prosjektet søkes derfor delvis finansiering fra Næringsfondet i Lyngen. 

Metodene som vil brukes i prosjektet går ut på at sauene og lammene utstyres med radiobjeller 

slik at det tidlig kommer varsler om døde dyr. Videre vil det bli brukt/engasjert to 

hundeekvipasjer fra Norsk Kadaverhund, samt oppsporing av revehi og forsøk på å ta disse ut. 

Hundeekvipasjene vil bli benyttet på seinsommeren/tidlig høst. Engasjementet av 

hundeekvipasjer er forholdsvis kostnadskrevende, og det er utgifter som ikke sankelagene klarer 

å bære uten støtte. Grunnen til bruken av hundeekvipasjer er at Fylkesmannen og Bioforsk 

konsentrerer sin innsats om tidlig tap (om våren) og deres innsats vil derfor ikke gi et helhetlig 

bilde av tapene som oppstår i løpet av beitesesongen, noe sankelagene mener bruken av 

hundeekvipasjene vil gjøre.   

 

Kostnadene med å gjennomføre prosjektet er estimert på følgende vis:  
 
Beitebruksprosjektet (prosjekt for tapsforebyggende tiltak)                                        kr  85.000,- 

 

Som tenkes finansiert på følgende vis: 
 
Sankelagene                                                                                                                            kr  55.000,- 
Tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond                                                                   kr  30.000,- 
Sum                                                                                                                                          kr  85.000,- 

 

Vurdering: 

 

Tiltaket/prosjektet vil utvilsomt fremskaffe kunnskap om tapsårsakene innenfor sauenæringen i 

Lyngen kommune, og derfor gjøre sauenæringen bedre i stand til å tilpasse sin drift slik at 

fremtidige tap kan reduseres i forhold til dagens tap. 

 

Videre er landbruket inkludert sauenæringen en tung næringsaktivitet i Lyngen kommune, og 

gjennomføringen av prosjektet vil derfor være styrkende for hele landbruksnæringen. 



Rådmannen påpeker imidIertid i sin vurdering av søknaden på at søknadens kostnader er for 

svakt spesifisert. Som følge av kapasitetsutfordringer i administrasjonen, har det ikke vært 

ressurser til å gjennomgå søknadene for å få søker til å revidere eventuelle svakheter. For at 

søknaden skal kunne behandles våren 2015, legger rådmannen allikevel søknaden fram for 

politisk behandling med tilrådning at søker forelegger administrasjonen et revidert 

kostnadsbudsjett for godkjenning. I hht. regelverket er her bl.a. lønnsutgifter ikke 

støtteberettigede kostnader. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, 

Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at 

søknaden fra Kjosen – Fastdalen Sankerlag innvilges kr 30.000,- fra Lyngen kommunes 

næringsfond for landbruket. 

 

Støtten forutsetter at søker i etterkant av politisk behandling fremlegger revidert 

kostnadsbudsjett for administrasjonen for godkjenning. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1499 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 SKIBOTN. Søknad om støtte 

til utgivelse av vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord. 

Vedlegg 

1 Søknad - Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 SKIBOTN. Søknad om støtte til 

utgivelse av vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord. 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Visit Lyngenfjord AS med kr. 

10.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  
 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 



a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Visit Lyngenfjord AS 

innvilges med kr. 10.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  
 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for regionen rundt Lyngenfjorden (kommunene 

Kåfjord, Lyngen og Storfjord) som arbeider for reiselivet i de tre kommunene. 

 

Selskapet ønsker å etablere regionen som en destinasjon for følgende aktiviteter: 

 

1. Nordlysturisme 

2. Skiturer (toppturer) 

3. Fisketurisme 

4. Vandredestinasjon 

De vil nå utgi en vandrebrosjyre fordi søkeren mener at Nord-Tromsregionen har ”nesten alt” 

som skal til for og lykkes som vandredestinasjon. Nord-Troms som reisemål har noen «mangle» 

vedrørende dårlig merkede stier samt et godt informasjonsmateriell. 

Som et første steg for å lykkes vil selskapet lage/utgi en vandrebrosjyre som gjør det enkelt for 

alle tilreisende og finne godt merkede stier i regionen. 

 

Prosjektet er forankret med at Visit Lyngenfjord AS gjennomfører hovedarbeidet i samarbeid 

med de tre kommunene som leverer bilder/beskrivelser og annen informasjon fra sine 

kommuner. Videre vil prosjektet også samarbeide med de ulike friluftsråd og administrasjonen 

for de ulike landskapsverneområder og prosjektet ”Fra Ishavet til Halti” som gjennomføres av  

Kåfjord kommune. 

 

Kostnadsestimatet for prosjektet er følgende: 
 
Distribusjon brosjyre                                                                                                    kr   20.000,- 
Innsamling av informasjon                                                                                                 35.000,- 
Trykking av brosjyre                                                                                                             85.000,- 
Sum                                                                                                                                  kr 140.000,- 

 

Dette tenkes finansiert på følgende måte: 
 
Annonseinntekter fra medlemsbedriftene                                                               kr    70.000,- 
Tilskudd Lyngen kommune (Næringsfondet)                                                                   10.000,- 
Lønnsmidler fra Visit Lyngenfjord AS                                                                                 35.000,- 
Tilskudd fra prosjekt ”Fra Ishavet til Halti”                                                                       25.000,-  
Sum                                                                                                                                  kr   140.000,-          

 

Vurdering: 



 

Prosjektgjennomføringen vil utvilsomt styrke reiselivet i de tre kommunene som er involvert i 

prosjektet. Samt at brosjyren vil gi en mer samlet informasjon om vandremulighetene i alle tre 

kommunene. Noe som i seg selv kan bidra til at turistene vil gjennomføre lengre opphold i 

regionen, noe som igjen bidrar til at turistene ”legger igjen” mere penger. Noe som også 

kommer annet næringsliv til gode. 

 

Et annet aspekt ved utgivelsen av brosjyren er at den totale markedsføringen av reiselivet i 

regionen får et mer profesjonelt preg, noe som kommer hele reiselivsnæringen til gode. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Visit 

Lyngenfjord AS innvilges med kr 10.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1492 -1 

Arkiv: U00 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 01.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 

 

Vedlegg: 

1. Prosjektplan Deltema C Satsing mot unge gründere 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Det forutsettes at Intek Lyngen tillegges 

prosjektlederansvaret for deltema C. Enst 

 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune gir sin tilslutning til prosjektet Entreprenørskap i Nord-Troms. 

 

2. Det gis tilsagn på kr 105 555,- pr. år for 2015-2017 fra kommunalt næringsfond, regionalt 

rammeområde, totalt kr. 316 665,-, for finansiering av delprosjekt C Satsing mot unge gründere. 

 

3. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering samt at Lyngen kommune overføres midler til 

kommunalt/regionalt næringsfond. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke vil delta i 

prosjektet skal prosjektplanen/finansieringsmodellen endres. 

 

4. Det forutsettes at Intek Lyngen tillegges prosjektlederansvar for deltema C. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 
1. Lyngen kommune gir sin tilslutning til prosjektet Entreprenørskap i Nord-Troms. 

http://ntephorte/38ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=6296&DB_DOKID=9660


 

2. Det gis tilsagn på kr 105 555,- pr. år for 2015-2017 fra kommunalt næringsfond, regionalt 

rammeområde, totalt kr. 316 665,-, for finansiering av delprosjekt C Satsing mot unge gründere. 

 

3. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering samt at Lyngen kommune overføres midler til 

kommunalt/regionalt næringsfond. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke vil delta i 

prosjektet skal prosjektplanen/finansieringsmodellen endres. 

 

Saksopplysninger 

 
For å forenkle lesingen av saksfremlegget, informerer rådmannen innledningsvis om at saken som 

fremmes gjelder finansiering av det som senere i saksfremlegget er betegnet som deltema C 

SATSING MOT UNGE GRÜNDERE. 

 

Entreprenørskap har vært en av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i hovedaktiviteten rettet 

mot unge. 

I løpet av 2013 har det vært gjennomført kurs i UE (Ungt Entreprenørskap) program og gjennomført 

flere ulike opplegg i samarbeid med UE. Næringskonsulentene i kommunene i Nord-Troms (NUNT) 

har vært viktige støtte- og medspillere i denne gjennomføringen. Gjennom Omdømmeprosjektet har 

vi sett behov for en helhetlig satsing på entreprenørskap for regionen for å styrke framtidig 

næringsutvikling gjennom å bli kjent med og se muligheter i egen region. 

 

Samtidig med gjennomføringen av Omdømmeprosjektet satte Troms fylkeskommune i gang arbeid 

med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» med oppstartsseminaret høsten 2013. Ett av 

fokusområdene på seminaret var entreprenørskap. Prioritering av denne satsingen ble bekreftet 

politisk i møte mellom fylkesråd og regionråd vinteren 2014. 

 

Med bakgrunn i disse prioriteringene er det gitt rom for å utarbeide en helhetlig satsing på 

entreprenørskap rettet mot unge i vår region. Utarbeidelse av forslag til en helhetlig plan er forankret 

i Nord-Troms Næringsutvalg. Halti Næringshage har vært engasjert til utforming av planen og 

arbeidsgruppe har vært sekretariatsleder og prosjektleder for Omdømmeprosjektet. Regionkontoret 

for Nord-Troms har vært involvert i den delen av planen som er rettet mot grunnskolen, og i 

prosjektutformingsfasen har det vært jobbet for å forankre satsingen på entreprenørskap i den 

enkelte kommune. 

 

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i for «Entreprenørskapssatsing Nord-  

Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 i planen er felles for alle delprosjektene, (A,  

B og C), der formålet er en helhetlig, samordnet og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med 

grunnskolen og fram til unge gründere (inntil 35 år) i Nord-Troms. Gjennom å legge opp til en 

struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom videregående skole til voksen 

alder, skal vi skape gründerkultur hvor det er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner 

som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement.  

 

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:  

 

 A: 6-16 år (Grunnskole)  

 B: 16-19 år (Videregående opplæring)  

 C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og 

Halti Næringshage har eierskap i delprosjekt B. 

 

Felles for hele satsingen:  



 

 Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende.  

 Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region  

 Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling.  

 Målgruppe: Grunn- og videregående skoleelever, samt unge inntil 35 år. 

 Tidsplan: 3-årig satsing  

 Læring: Nord-Troms Regionråd søker samarbeid med FoU-institusjoner med mål om læring og 

spredning tilknyttet satsingen. Deloppgaver kan f. eks løses av masterstudenter. 

 
Mål, organisering og finansiering - delprosjekter:  

 

A: SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS  

 

Det er et godt etablert pedagogisk samarbeid gjennom Regionkontoret som er et samarbeid mellom 

de samme 6 kommunene som eier regionrådet. Siden regionrådet er en egen juridisk enhet er det 

naturlig at eierskapet ligger hos regionrådet med Regionkontoret som prosjektleder. Skolesjefer, 

Nord-Troms næringsutvalg og RUST bør være representert i styringsgruppen.  

 

Delmål 1: Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk 

entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.  

 

Delmål 2: Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliteter som 

fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og 

implementeres i grunnskolene i regionen.  

 

Delmål 3: Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms.  

 

Organisering:  

 

 Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA.  

 Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, nærings- og 

arbeidsliv.  

 Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  

 

Finansiering:  

 

 Troms fylkeskommune: 3 millioner (1 mill pr år)  

 Nord-Troms kommunene: Vikar- og transportutgifter  

 Regionkontoret for Nord-Troms og Ungt Entreprenørskap: Eget arbeid 

 

Deltema A SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS er ferdigfinansiert. 

 

 

B: SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

 

Pr i dag er det inngått samarbeidsavtale mellom Halti næringshage og Nord-Troms videregående 

skole, i tillegg arbeides det med en lignende samarbeidsavtale mot Nordkjosbotn videregående 

skole. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen(e) er det naturlig at Halti næringshage er eier og 

prosjektleder for dette delprosjektet. Nord-Troms næringsutvalg er representert i styringsgruppen.  

 



Hovedmål: Styrke framtidig bedrifts- næringsutvikling ved å se muligheter og utvikle 

entreprenørskapskultur i egen region.  

 

Delmål 1: Forankring: Entreprenørskap skal inn i lokale læreplaner, og videregående skole i 

regionen skal bli kjent for satsing på entreprenørskap. Etter å ha arbeidet med entreprenørskap på 

videregående skole skal alle være i stand til å starte bedrift og lære å tjene penger på det: «Jeg skal 

til Nord-Troms for å lære entreprenørskap»  

 

Delmål 2: Gjennomføring: Unge i regionen skal få kunnskap, motivasjon, kultur og  

holdning for å starte næringsvirksomhet. Næringsliv og skole skal sammen være proaktiv og 

gjennom satsing på entreprenørskap gi ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og 

videreutvikle bedrifter i Nord-Troms  

 

Resultatmål: Etter endt prosjektperiode skal: 

 

 Alle elever i VGS hatt tilbud om å jobbe med entreprenørskap  

 Det skal være minst 3 ungdomsbedrifter på tvers av studiespesialisering og yrkesfag  

 Det ha vært gjennomført minst 3 gründercamper i regionen  

 Antall samarbeidsavtaler mellom VGS og bedrifter og virksomheter vært økt med 50% fra 

dagens nivå  

 Interregsamarbeid være påbegynt  

 Entreprenørskap skal være innarbeidet i partenes ordinære drift og tilbys alle ungdommer i 

Nord-Troms 

 
Organisering:  

 

 Prosjekteier: Halti Næringshage AS  

 Styringsgruppe: VGS, NUNT, RUST , RKNT, 2 fra lokalt/regionalt næringsliv  

 Prosjektledelse: Halti Næringshage AS  

 

Finansiering: 

 

 Troms fylkeskommune: 1,2 millioner (400.000 pr år)  

 Videregående skoler: Eget arbeid  

 Ungt Entreprenørskap: Eget arbeid  

 

Deltema B SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING er ferdigfinansiert. 

 

 

C: SATSING MOT UNGE GRÜNDERE  

 

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder, i tillegg er dette 

et av hovedområdene som Halti Næringshage arbeider med. NUNT og Halti næringshage vil være 

en viktige samarbeidspartnere i denne satsingen. Prosjekteier vil være Nord-Troms Regionråd. 

 

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av distriktsvennlig metodikk for opplæring og oppfølging, 

som involverer hele hjelpeapparatet.  

 

Aktivitetsmål: Varig distriktstilpasset Gründeropplegg med implementering av metodikk og avtaler.  

 

Delmål 1:  

 

Etablereropplæring: Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og 

kompetanseheving for etablerere  



 

Delmål 2: 

 

Etablereroppfølging: Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over 

tid og skape en gründerkultur  

 

Delmål 3: Tilrettelegging: Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om 

utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje.  

 

Organisering:  

 

 Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA  

 Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg  

 Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage, repr for næringsliv, samt 

Innovasjon Norge.  

 Prosjektledelse: Halti Næringshage  

 

Finansiering:  

 

 Troms fylkeskommune: kr 1.300.000  

 Nord-Troms kommunene: kr 1.900.000, (eget arbeid NUNT og næringsfond), dvs. 

kr. 316 667,- pr./kommune pr. år over tre år. 

 Andre medfinansiører: kr 400.000  

 

Vedtak i Nord-Troms regionråd:  

 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd godkjenner forslagene til prosjektplan for delprosjekt A og C, 

som inngår som satsinger i den helhetlige planen for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms. 

Satsingen er forankret i Troms fylkeskommunens satsing gjennom «Nærings- og utviklingsplan 

for Nord-Troms».  

2. Nord-Troms Regionråd inviterer kommunene til å delta i følgende satsinger: 
 

a) A: 6-16 år (Grunnskole)  

b) C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

3. Kommunene bes avklare sin prosjektdeltakelse innen utgangen av februar 2015.  

4. Styret i Nord-Troms Regionråd gir sin tilslutning til mål, organisering og finansiering av delprosjekt 

B.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel – barn og unge. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

 Ikke relevant. 

 

Miljøkonsekvenser 

 

 Ikke relevant. 



Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Entreprenørskapsplanen er vel gjennomarbeidet med tydelige oppgaver og mål. Planen legger opp til 

involvering av næringsliv, og vil gi økt kompetanse på entreprenørskap for både gründere, 

virkemiddelapparat og næringsliv. 

 

For Lyngen kommune vil planen bidra til å iverksette målsettingen i Strategisk nærings- og 

utviklingsplan om å Styrke gründerviljen i kommunen. Prosjekt «Entreprenørskap i skolen» er et 

prioritert tiltak i SNP for årene 2015-2016, og planen treffer direkte inn i dette tiltaket.  

Det anbefales å gi tilslutning til en 3-årig entreprenørskapssatsing i Nord-Troms hvor Nord-Troms 

Regionråd har ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og Halti Næringshage har eierskap i 

delprosjekt B. 

 

Det anbefales å innvilge tilskudd til delprosjekt C med kr 105 555,- årlig for årene 2015-2017 under 

forutsetning av fullfinansiering. Pr. juni 2015 har alle kommunene i Nord-Troms fattet vedtak om 

bevilgning av egenandel. 
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Næringsfondet - søknad tilskudd til oppføring av ny fjøs ved Nils Einar 

Samuelsen 

Vedlegg 

1 Næringsfondet - søknad tilskudd til oppføring av ny fjøs ved Nils Einar Samuelsen 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Vedtak: 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Nils Einar 

Samuelsen med kr. 50.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Nils Einar 

Samuelsen innvilges med kr. 50.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 



b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 
Søker er etablert i Kvalvik, og driver med sauer. Søker har overtatt gården etter tidligere generasjoner, og 

ønsker nå å satse på utvidelse av driften ved å sette opp ny driftsbygning for 200 vinterforede sauer. 

Dette med formål å kunne være en arbeidsplass for mann og kone, samt et oppvekststed for unger. 

 

Søker har for om lag 7 år siden overtatt gårdsbruket etter besteforeldre etter at eiendommen har lagt 

brakk og har vært i forfall i nærmere 20 år. Ved overtakelsen fremsto bruket som umoderne for et 

framtidsrettet landbruk, og søker har derfor investert betydelige ressurser og tid i modernisering. Et av 

tiltakene som søker ønsker å gjennomføre, er å sette opp driftsbygning for 200 vinterforede sauer. 

 

Målsetting med prosjektet er å utvikle gården til en arbeidsplass for familien som bor på gården, samt 

gjøre det mulig å bli boende i Lyngen. For begge søkerne ville det ha vært et alternativ å få seg jobb 

andre steder i landet innenfor de yrkene de har utdannelse innenfor på, men muligheten for å etablere seg 

i Lyngen gjennom å skape egne arbeidsplasser har vært avgjørende for det valget som er tatt. Søker har 

tro på en framtid for primærnæringene, og ønsker å satse på dette. Søker har i 2015 bygget ny bolig på 

eiendommen. Prosjektleder har utdanning som agronom, bedriftsøkonom fra Høyskolen i Tromsø, 

befalsutdanning fra forsvaret, samt mesterbrev i rørleggerfaget. Prosjektet har Nils Einar Samuelsen som 

prosjektleder og Eli Hanne Samuelsen som medarbeider. I tillegg vil det bli ansatt snekkere og andre 

typer håndverkere i forbindelse med oppføring av bygget. 

 

Framdriftsmessig kan prosjektet tredeles, med følgende faser: 

 

Fase 1 Planleggingsdelen: Innhenting av tilbud, tegninger og planlegging av bygning samt gårdstun og 

jord i tilknyttning til bruket. Forprosjektet med utarbeidelse av tegninger og plan har et kostnadsoverslag 

på kr. 30 000,-, dette er beregnet utført av prosjektleder. Fase 1 vil pågå over ca. 6 mnd. 

 

Fase 2 Entreprisedelen: Byggefasen med koordinering av arbeider, arbeidsfolk samt varelevering til 

arbeidsplassen. Byggeperioden med vareleveranser vil pågå omtrent 12 mnd. Dette er den fasen hvor de 

store innvesteringer tas, og som mesteparten av pengene i prosjektet går til. 

 

Fase 3 Driftsdelen: Oppstart av drift i bygget gjennom å komme i gang med produksjonen av 

lammekjøtt og ull og drifte dette på en lønnsom måte. Avslutningen av prosjektet vil ikke koste mye 

penger, men det vil måte oppsummeres hvordan prosjektet har godt, og danne overgangen til neste fase 

som er drift. 

 

Gjennom Fase 1 har det vært etablert kontakt med Innovasjon Norge, kommunen og andre instanser, 

mens Fase 2 mens fase to har hatt fokus på selve bygget. Fase 3 vil gå over lengere tid, og det vil ta noen 

år før det er full produksjon på gården. 

 

Kostnads- og finansieringsplan for prosjektet vises som følgende: 
 

Poster 

 

 

Beløp 

Kostnader  

Arbeid treverk og gulv   250 000,- 

Betongservice grunnmur   850 000,- 

Elektriske installasjoner 165 870,- 

Fjøs Lundquist 360 586 

Tomtearbeid 157 000,- 



Rørlegger 82 300,- 

Strekkmetall/innredning 264 737,- 

Sum kostnad 2 129 493,- 

  

Finansiering  

 

Egenkapital 

229 493,- 

Innovasjon Norge – lån 800 000,- 

Innovasjon Norge - tilskudd 700 000,- 

Lyngen kommune - næringsfondet 150 000,- 

Sametinget 250 000,- 

Sum finansiering 2 129 493,- 

 

 

Hovedmålet for prosjektet er å få satt opp driftsbygning for 200 vinterforede sauer, mens delmålene er 

referert til i Fase 1 - 3. Sluttproduktet er produksjon av lammekjøtt og ull av høy kvalitet, samt utvikle 

gården slik at den genererer en lønnsom investering og virksomhet. Tanken er å kunne leve av driften, og 

gårdsbruket skal være et trivelig sted for voksne og barn. Søker ønsker gjennom prosjektet å være med 

på å skape liv i bygda, samt etablere et godt sted å være for dyr og mennesker.  

 
Samarbeidspartnere i prosjektet er Innovasjon Norge, tilskudd og lån), Sametinget, (tilskudd), Lyngen 

kommune ved landbrukssjefen, (faglige råd, hjelp og økonomi via næringsfondet), samt lokale snekkere 

og maskinentreprenører. 

 

Risikofaktorer i prosjektet er koplet til å ha god styring under byggeprosessen både med en 

fremdriftsplan og økonomiplan. Det er viktig å innhente gode tilbud og holde seg til den 

finansieringsplanen som er lagt. Faren i et slikt millionprosjekt er dårlig økonomi og styring av 

entreprisefaen. Det er viktig å ansette gode arbeidere og folk som kan sitt fag. 
 

Vurdering: 

 

Søker representerer en viktig bidragsyter til styrkingen av landbruket i Lyngen, og har gjennom 

flere år videreutviklet en nedleggingstruet landbrukseiendom. For å få skapt grunnlag for en 

moderne landbruksdrift, er det neste steget i utviklingsprosessen å få ført opp en ny og moderne 

driftsbygning. 

 

Prosjektet er slik rådmannen vurderer søknaden, gjennomarbeidet med fullfinansiert budsjett for 

tiltaket. Landbruksfaglige finansieringsinstitusjoner er tungt inne i bildet med totalt sett kr. 1,5 

mill. i tilskudd og lån 70 %, Lyngen kommune og Sametinget med totalt 19 %, mens 

egenkapitalen utgjør. 11 % av totalkostnadene. 

 

Politisk nivå i Lyngen kommune har signalisert prioritering av landbruket ved at man ønsker å 

satse på rekrutterings og nydyrkningsprosjekter, og prosjektet/søknaden faller slik sett inn under 

denne satsingen. Det er positivt for søknaden at søker ønsker å satse på utvikling av egen bedrift 

i Lyngen, og således bidra til å styrke et allerede velfungerende landbruk. Videre vil prosjektet 

generere merverdier for andre næringsaktører i kommunen i byggefasen. I driftsfasen vil 

bedriften bidra til etterspørsel etter varer og tjenester i Lyngensamfunnet. 

 

Det er rådmannens avslutningsvise vurdering at søker gjennom tilskuddene fra Innovasjon 

Norge og Sametinget, (totalt kr. 950 000,-), har oppnådd 44,6 % i dirkete støtte. I hht. 

nasjonale/regionale bestemmelser for næringsfond, er det ikke mulig å gi en samlet støtte på mer 

enn 50 % av støtteberettigede kostnader. Dette betyr at Samuelsen kan maksimum motta til sitt 

prosjekt kr. 114 500,- i direkte støtte fra Lyngen kommune for ikke å overstige det totale taket 

på 50 %. Videre er det nedfelt i nasjonale og regionale føringer for næringsfondet at prosjekter 



over kr. 300 000,- er å anse som Innovasjon Norge sitt ansvarsområde. Det er imidlertid mulig å 

samfinansiere prosjekter mellom ulike finansieringsinstitusjoner, men disse skal da koordineres. 

I rådmannens vurdering pekes det også på at andre lignende prosjekter i Lyngen kommune mest 

sannsynlig vil generere en lavere prosentvis tilskuddsnivå enn 50 % - trolig vil maks 

tilskuddsstøtte til andre lignende prosjekter ikke komme over 30 %. 

 

For rådmannen er det viktig å signalisere kommunens vilje til å støtte denne type søknader. Men 

med referanse til det høye tilskuddssatsen søker har fått via andre finansieringsinstitusjoner, er 

det rådmannens hovedkonklusjon at tilskuddet settes til kr. 50 000,-. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan og strategiske landbruksplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan og landbruksplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at 

søknaden fra Nils Einar Samuelsen innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes 

næringsfond.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1356 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 09.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Monteringsservice AS - søknad om tilskudd fra næringsfondet 

Vedlegg 

1 Søknad fra Monteringsservice AS om tilskudd fra næringsfondet 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

Lars Tore Larssen erklærte seg inhabil. 

 

VEDTAK: 

Rådmannen delegeres myndighet til å saksbehandle revidert søknad fra Monteringsservice AS 

innenfor en ramme på kr 150.000. Enst 

Vedtak: 

Rådmannen delegeres myndighet til å saksbehandle revidert søknad fra Monteringsservice AS 

innenfor en ramme på kr 150.000.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Monteringsservice AS 

avslås. 

 

b) Det åpnes for ny behandling av revidert og mere gjennomarbeidet søknad på et senere 

tidspunkt. 



Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Monteringsservice AS, 9064 Furuflaten, har søkt Lyngen kommune om kr. 145 000,- i tilskudd 

fra næringsfondet i forbindelse med omstilling av virksomheten. Prosjektets totalramme utgjør 

kr. 290 000,-. 

 

Monteringsservice AS har søkt næringsfondet innen fristen 1. mai, men ikke via 

www.regionalforvaltning.no slik de kommunale vedtektene bestemmer. Som følge av betydelig 

arbeidspress innenfor plan- næring og teknikk, er søker ikke kontaktet for veiledning mht. 

korrekt søkeprosedyre. Dette som følge av at søknaden ble lagt inn siste uke før søknadsfrist, og 

med referanse til at det er søkernes ansvar å påse at søknad sendes inn på korrekt måte. 

 

Rådmannen velger imidlertid å fremlegge søknaden for behandling for å få tatt den unna. 

 

Vurderinger: 

 

Rådmannen er av den prinsipielle vurdering at kvalitetskravet til næringsfondssøknader ikke 

skal være for strengt. Dette av hensyn til at fondet skal være for «alle». Imidlertid er det 

rådmannens vurdering at det må settes strengere krav til søknadene desto større søknadsbeløpet/ 

prosjektet er. 

 

For den aktuelle søknaden fra Monteringsservice AS er det imidlertid rådmannens vurdering at 

søknaden er ikke tilfredsstillende gjennomarbeidet for å kunne behandles, (jfr. vedlagt 

søknadsdokument). 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Vedrørende søknad fra Monteringsservice AS, er det rådmannens vurdering at 

søknadsdokumentet er for svakt og ikke tilfredsstillende gjennomarbeidet når bl.a. størrelsen på 

det omsøkte beløpet og prosjektet som sådan legges til grunn. Rådmannen konkluderer således 

med at det ikke foreligger grunnlag for å vurdere og behandle søknaden på nåværende tidspunkt. 

Søker oppfordres til å sende inn revidert søknad på et senere tidspunkt. 

 

Etter rådmannens vurdering oppfyller søknaden ikke næringsfondsvedtektenes krav og kriterier 

for tildeling som følge av for svakt gjennomarbeidet søknadsdokument.  

 

  

http://www.regionalforvaltning.no/


 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1095 -5 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 22.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Delegasjon av myndighet 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Rådmannens delegeres myndighet til å disponere kr 100.000 til søknadsbehandling fra 

næringsfondet for 2015. Enst 

Vedtak: 

Rådmannens delegeres myndighet til å disponere kr 100.000 til søknadsbehandling fra 

næringsfondet for 2015. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

 


