
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Eidebakken skole, møterommet, Lyngseidet 
Dato: 28.05.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 21.05.2019 

 
 
 
Bernt Olav Johansen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 Vararepresentanter 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Kommunalsjef helse- og omsorg  
 Ordfører  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/19 Kommunalt næringsfond 2019  2019/238 
PS 12/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Kvalvik og 

omegn vannverk AS 
 2019/11 

PS 13/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenlam  2019/277 
PS 14/19 Søknad om støtte fra næringsfondet til etablering 

av mur, puss og malingsbedrift - Alsuleman, 
Khaled 

 2019/299 

PS 15/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Gondolbane 
- Lyngen Næringsforening 

 2019/309 

PS 16/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Hoe 
Producetions 

 2019/269 

PS 17/19 Søknad om støtte fra næringsforeningen - 
Næringsforeningen i Tromsøregionen 

 2019/244 

PS 18/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Sea 
Lodge AS v/Trude Antonsen 

 2019/210 

PS 19/19 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - 
Aurora Experience 

 2019/284 

PS 20/19 Søknad om støtte fra næringsfondet til 
systematisering av informasjon om Lyngshesten 
fra Polleidet AS 

 2019/285 

PS 21/19 Søknad om støtte fra Næringsfondet til utvikling 
av APP for markedsføring og salg av lokale 
produkter - Smak av Lyngen SA 

 2019/303 

PS 22/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - MIT-
FabLab Norway 

 2019/327 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/238 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 
 Lyngen formannskap  
 Lyngen kommunestyre  

 

Kommunale næringsfond 2019 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker tilknyttet kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk 
og kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», 
sist revidert 25.3.2015.  
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til gjeldende lovverk, vedtar Næringsutvalget å støtte forslaget om tilføring av 
midler til næringsfondet, stort kr. 1.000.000. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Det har gjennom 2018 og inn i  2019 kommet inn flere saker til næringsfondet enn forventet. 
Dette skyldes både høyt aktivitetsnivå og optimisme og søkerne har tro på at gode saker kan nå 
gjennom vurderinger om finansiell støtte i administrasjon og politiske utvalg. De aller fleste 
saker støttes med vesentlig mindre beløp enn omsøkte beløp og slik sett er det en nøkternhet i 
tildelinger. Likevel opplever vi gode tilbakemeldinger i forholdet til å bli «sett» og støttet av 
administrasjon og politiske organisasjoner. 
 
Per dato er det ca. 300.000 tilgjengelig i næringsfondet som ikke er disponert. Samtidig gjenstår 
to søknadsrunder og vi vurderer at det vil være nødvendig med tilskudd til fondet for å kunne 
følge opp berettigede søknader.  
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer, anbefales det at 
næringsfondet støttes med 1.000.000. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/11 -5 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 09.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Kvalvik og omegn vannverk AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015.  
 
Vedlegg 
1 Søknad til tilskudd utskifting av vannrør 
2 Kvalvik og omegn vannverk 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
avslår Næringsutvalget søknaden. 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Kvalvik og omegn vannverk SA er et privat vannverk med 230 abonnenter. I tillegg leveres det 
beredskapsvann til Oksvik vannverk, samt leveranser til private næringsaktører innen gårdsdrift 
og kommunale etater (Kavringen barnehage) 
 
Det er gjort betydelige arbeider på hovedvannledning fra Oksvik til Sandvika. Denne søknaden 
gjelder deler av etterarbeidet tilknyttet hovedledning fra trykkbasseng som er skiftet ut. Sikker 
vannforsyning er en nødvendig forutsetning for all næringsvirksomhet. 
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Vurdering  
Tiltaket er godt og viktig for private husholdninger, lokale bønder og kommunale etater i 
området. Det er ved tidligere anledning tildelt 200.000 fra næringsfondet til prosjektet, men da 
som et nødvendig tiltak for å hindre mulige negative konsekvenser for bønder i området. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller ikke søknaden krav og kriterier for tildeling, samt prioriteringer fastsatt i 
Lyngen kommunes strategiske næringsplan.  
 
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 
og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 
samt en helhetlig vurdering av søknaden, avslås søknaden. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0013 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad til tilskudd utskifting av vannrør

Kort beskrivelse

Utskifting av gammelt eternitrør for å kunne sikre stabil vannforsyning til abonnenter

Prosjektbeskrivelse

Søknad om tilskudd til utskifting av vannrør. 

Kvalvik & omegn vannverk SA i Lyngen kommune er ett privat vannverk med 230 abonnenter, i tillegg 

leverer det beredskapsvann til Oksvik vannverk som har ca. 90 abonnenter. Vannverket leverer også 

vann til to storfe bruk, 12 småfebruk og Kavringen barnehage. Vannverket ble stiftet i 1955. Lagets 

formål er å drive vannverk i området fra Oksvik til Pollen/Sandvika, samt å gjøre vannet tilgjengelig for

alle forbrukere i det naturlige forsyningsområdet (vedtektenes §2).

I november 2011 ble siste del av renovering av hovedvannledningen ferdig, så nå er det plastledning 

hele veien fra Oksvik til Sandvika. Det er kun hovedledningen fra trykkbassenget som vist på vedlagt 

kart som ikke er skiftet ut (gammelt eternittrør).

I April 2018 opplevde vannverket tre brudd på 1.5 uke på denne gamle delen av hovedvannledningen.

Av økonomiske grunner skulle arbeidet med å bytte ut de 950 meterne med eternittrør først utføres 

når vannverket hadde spart nok egenkapital. På bakgrunn av vårens hendelser bestemte styret at 

arbeidet skal iverksettes høsten 2018 for å unngå lignende tilfeller i nær fremtid.

Arbeidet med utskiftning av hovedvannledning pågikk i tre uker. Til våren må det tilkjøres grus på 

Øvergårds veien og ved private avkjørsler der gravinga har pågått. I tillegg skal det såes der det ble 

utført graving på plener og dyrkamark. 

Vannverket hentet tilbud fra Lyngen Rør AS og Lundvoll Maskinstasjon AS.

Kostnadsoverslag for arbeidet med utbytting av rør:

Tiltak    Kostnad eks MVA

Innkjøp av rør + arbeid rørlegger    370.000

Graving    200.000

Egeninnsats    50.000

Uforutsett kostnader    10.000

Administrativt    28.000
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SUM    658.000

På bakgrunn av dette søker Kvalvik & omegn vannverk SA tilskudd inntil 70% av de totale kostnade.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Torstad – Styremedlem Kvalvik & omegn vannverk SA.

Vedlegg:

1.    Kart over hovedvannledning som skal byttes ut.

2.    Bevis på godkjent vannverk.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Kvalvik & Omegn vannverk 
SA
Org.nr:993668133

c/o Tove Nilsen,Øvergårdveien
64
9060 LYNGSEIDET

90067068

Kontakt-
person 

Tove Nilsen Øvergårdveien 64
9060  LYNGSEIDET

90067068

Prosjekt-
leder

Tove Nilsen -
    

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

I April 2018 opplevde vannverket tre brudd på 1.5 uke på denne gamle delen av hovedvannledningen.

Av økonomiske grunner skulle arbeidet med å bytte ut de 950 meterne med eternittrør først utføres 

når vannverket hadde spart nok egenkapital. På bakgrunn av vårens hendelser bestemte styret at 

arbeidet skal iverksettes høsten 2018 for å unngå lignende tilfeller i nær fremtid.

Prosjektmål

Kvalvik & omegn vannverk SA i Lyngen kommune er ett privat vannverk med 230 abonnenter, i tillegg 

leverer det beredskapsvann til Oksvik vannverk som har ca. 90 abonnenter. Vannverket leverer også 

vann til to storfe bruk, 12 småfebruk og Kavringen barnehage. Vannverket ble stiftet i 1955. Lagets 

formål er å drive vannverk i området fra Oksvik til Pollen/Sandvika, samt å gjøre vannet tilgjengelig for

alle forbrukere i det naturlige forsyningsområdet (vedtektenes §2).

Forankring

Vannverket

Prosjektorganisering

Vannverket
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Samarbeidspartnere

se vedlegg

Aktiviteter

se vedlegg

Målgrupper

se vedlegg

Resultat

stabil vannleveranse

Effekter

stabil vannleveranse

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Er utført. Noe etterarbeid som grusing og såing må utføres våren 2019

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Se vedlegg    0

Se vedlegg   658 000   658 000

Sum kostnad 658 000 658 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Lyngen kommune   200 000   200 000

Vannverket   458 000   458 000

Sum finansiering 658 000 658 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

kvalvik og omegn vannverk.pdf   797 224 25.03.2019
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Fra: RF13.50 (ikkesvar@regionalforvaltning.no)
Sendt: 25.03.2019 15:54:01
Til: Post Lyngen
Kopi: 

Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0013
Vedlegg: Soknad-2019-0013.pdf;kvalvik og omegn vannverk.pdf

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenummer: 2019-0013
Søknadsnummer: 2019-0013
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Søknad til tilskudd utskifting av vannrør
Innsendt: 25.03.2019

Prosjekteier: Kvalvik & Omegn vannverk SA
Kontaktperson: Tove Nilsen

Bruker(brukernavn): Tove Nilsen (Stelfossen)
E-post(bruker): kvalvik.vannverk@outlook.com

Mvh,
Lyngen kommune

Filer vedlagt søknad:
- kvalvik og omegn vannverk.pdf

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/277 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 09.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenlam 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenlam 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. 
 

b) Det forutsettes at Lyngenlam oppnår finansiering som beskrevet i finansieringsplanen. 
 

c) Næringsutvalget oppfordrer Lyngenlam til å søke samarbeide med en eller flere aktører 
som kan bidra til markedsføring og salg.  

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngenlam fikk i mars 2019 en geografisk beskyttet betegnelse fra Mattilsynet etter en 3-årig 
søknads- og godkjenningsprosess. Beskyttet betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer 
at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener. Fra før er det kun  
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Lofotlam, Hallinglam, Høyfjellslam og Pinnekjøtt fra Norge som har tilsvarende geografisk 
beskyttelse innenfor området lammekjøtt. 
Lyngenlam ser for seg at denne geografiske beskyttelsen skal brukes aktivt i markedsføringen 
og bidra til salg og utvikling av merkevaren Lyngenlam. Lyngenlam selges i dag ikke som 
merkevare, selv om aktørene bak Lyngenlam selger lammekjøtt via Nortura og andre. 
 
Vurdering 
Siden Lyngenlam i dag ikke selges som egen merkevare, har aktørene bak merkevaren en betydelig 
oppgave foran seg med å reetablere merkevaren hos distributører, butikker, salgskanaler og forbrukere. 
Det kan stilles spørsmål ved om betegnelsen geografisk beskyttet vil være tilstrekkelig for å reetablere 
merkevaren. Vi har latt tvilen komme Lyngenlam til gode gjennom denne tildelingen. 
Skal Lyngenlam lykkes med lanseringen må det utarbeides en god strategi sammen med Merkmaten og 
det må etableres samarbeide med profesjonelle markedsførere. Vi anbefaler Lyngenlam å søke slikt 
samarbeide så snart som mulig. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 50.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0019 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Lyngenlam - fra verdens beste beiter til marked.

Kort beskrivelse

Lyngenlam fikk i mars 2019 geografisk beskytta betegnelse fra Mattilsynet  etter en 3-årig søknads- og 

godkjenningsprosess.  Det er nå 18 sauebønder som er andelseiere i Lyngenlam SA, hvorav 14 i Lyngen 

kommune. De tre siste årenehar det vært svært store utfordringer i markedet for lammekjøtt, og Lyngenlam har

de to siste årene ikke vært å finne på markedet. Utfordringen nå er å komme tilbake på markedet og kunne 

utnytte den verdien som den beskytta betegnelsen gir.

Prosjektbeskrivelse

Lyngenlam SA ble etablert i 2006 og er en sammenslutning av 18 sauebønder rundt Lyngenhalvøya, hvorav 14 

hører hjemme i Lyngen kommune. Foretakets formål er å øke verdiskapningen og lønnsomheten for bøndene. I 

tillegg vil vi gjerne fremme bruken av "Lyngen" som merkevare generelt og avlede ny virksomhet i regionen. 

Beskyttet betegnelse er en offentlig merkeordning som forvaltes av Mattilsynet. Mattilsynet 

godkjenner en søknad om beskyttelse ved å vedta en produktforskrift. KSL Matmerk,en stiftelse under

Landbruks-og Matdept., har ansvaret for å behandle søknader og å informere og veilede om 

ordningen. Prosessen med en slik betegnelse tar normalt 2-3 år.

For å få merket beskyttet geografiskbetegnelse måtte Lyngenlam SA kunne dokumentere følgende: 

* Beskrive produktets egenskaper/kvalitet

* Beskrive produksjonsforhold

* Beskrive sammenhengen mellom produktets egenskaper og det geografiske miljø. 

Det offentlige merket fungerer i parløp med produktets varemerke og bidrar til å øke produktets 

troverdighet, fremhever produktegenskapene og gjør det enklere å velge "rett" for forbruker. Effekten

av merket vil for produsentene være potensiale for bedre salg til en høyere pris og muligheter for 

flere produsenter å slutte seg til Lyngenlam SA.

Matmerk har som mål i år å hjelpe Lyngenlam SA med å få økt verdi av en beskyttet betegnelse 

gjennom synliggjøring, merking, informasjonsmateriell,  innsalgsargumenter eller andre relevante 

tiltak. Matmerk trenger å gjøre merkeordningen mer kjent og det gjør de best gjennom samarbeid 

med produsenter som har en beskyttet betegnelse.

For å kunne komme tilbake til  et krevende marked må Lyngenlam Sa dessuten kjøpe bistand fra 

konsulent(er) med inngående kunnskap om dette markedet, etablere markedskontakter og utarbeide 

kontrakter på vegne av Lyngenlam. Det er også behov for bistand for å utarbeide rutiner for å sikre 

dokumentasjon av Lyngenlam i hht. forskriften,
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Lyngenlam Sa har fra tidligere opparbeidet seg gode rutiner for påmelding av lam fra produsentene 

og organisering av leveranse til slakteriet.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lyngenlam SA

Org.nr:990508992
Underfjellsveien 55

9060 LYNGSEIDET

91564221

Kontakt-
person 

Runo Berglund Underfjellveien 55

9060  LYNGSEIDET

91564221

Prosjekt-
leder

Runo Berglund Underfjellveien 55

9060  LYNGSEIDET

91564221

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Mottatt støtte på kr. 65.000 i 2016 fra næringsfondet i Lyngen.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Lyngenlam SA ble etablert i 2006 og er en sammenslutning av 18 sauebønder rundt Lyngenhalvøya, 

hvorav 14 hører hjemme i Lyngen kommune. Foretakets formål er å øke verdiskapningen og 

lønnsomheten for bøndene. I tillegg vil vi gjerne fremme bruken av "Lyngen" som merkevare generelt

og avlede ny virksomhet i regionen. 

Beskyttet betegnelse er en offentlig merkeordning som forvaltes av Mattilsynet. Mattilsynet 

godkjenner en søknad om beskyttelse ved å vedta en produktforskrift. KSL Matmerk,en stiftelse under

Landbruks-og Matdept., har ansvaret for å behandle søknader og å informere og veilede om 

ordningen. Prosessen med en slik betegnelse tar normalt inntil 3 år. Mattilsynet godkjente 11.03.2019

Lyngenlam som en geografisk beskytta betegnelse.

Prosjektmål

Formålet for oss er å styrke Lyngenlam som merkevare og med dette bidra til større lønnsomhet til 

sauebøndene som er med i sammenslutningen. Merkeordningen gir også et rettslig vern. Det betyr at

produktbetegnelsen gir en beskyttelse mot kopiering og etterlignelser. Andre ringvirkninger vil være 

styrket omdømme for eierne,næringa og for kommunen.

Forankring

Vedtaket om å søke geografisk beskyttet betegnelse er forankret i årsmøtevedtak i Lyngenlam SA, 

seinest april 2015. Ulike kommunale og fylkeskommunale plandokumenter har henvist til Lyngenlam 

som et eksempel på lokal mat, varemerke og nisjeprodukt.

Prosjektorganisering

Prosjektets eier er Lyngenlam SA. Prosjektets styringsgruppe er styret for Lyngenlam SA. Prosjektleder er Runo 

Berglund,  som også er styrets leder

Samarbeidspartnere

Aktuelle samarbeidspartnere er Matmerk, Lyngen sau og geit og Lyngen vérring.
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Matmerk  behandlet søknad om geografisk beskyttelse. Matmerk har som mål i år å hjelpe Lyngenlam

SA med å få økt verdi av en beskyttet betegnelse gjennom synliggjøring, merking, 

informasjonsmateriell,  innsalgsargumenter eller andre relevante tiltak.

Lyngen sau og geit er interesseorg. for småfebønder i Lyngen. 

Lyngen vérring driver med avlsarbeid for sau i Lyngen.

Aktiviteter

Søke næringsfondet 1. mai. 

    Nortura (slakteri) om nedskjæring av aktulle stykningsdeler. 

    Fotograf/filmteam fra Matmerk kommer for å filme i lammingstida og fra beitesesongen.     

Medlemmene må være åpne for få besøk. 

    Markedsføringspakke. To stk. fra Matmerk kommer 15/16 mai for  å delta på møter med     styret og

andre som har vilje til å delta.

    Matstreif i Oslo 6.september. Lansering av Lyngenlam.

    Smak i Tromsø ca. 20.september.

Målgrupper

Målgrupper for prosjektet: 

- Aktuelle matkjeder, nisjebutikker, storkjøkken, nedskjæringsbedrifter

- Forbrukerne- forbrukerne ønsker merkeordninger - offisielle merkeordninger har størst troverdighet.

(SIFO, mars 2011)

- Andre produsenter/ matvareleverandører- styrke vernet mot etterligning og kopiering.

Resultat

Inngå kontrakt om salg av Lyngenlam SA til en kjøper med langsiktige interesser om å etablere Lyngenlam som 

et nisjeprodukt i markedet.

Effekter

1. Økt salg av Lyngenlam og til en høyere pris for medlemmer i Lyngenlam SA. 

2. Flere medlemmer av Lyngenlam SA. 

3. Skape optimisme og fremme rekrutteringen til sauenæringa i kommunene rundt Lyngsalpan.

4. Øke kunnskapen og bevisstheten regionalt og nasjonalt om "Lyngen" som merkevare.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Lyngenlam godkjent som geografisk beskytta betegnelse 11.03.2019.

Søke næringsfondet 1. mai. 
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Medio mai: Møte  Nortura (slakteri) om nedskjæring av aktuelle stykningsdeler. 

Mai/ august: Fotograf/filmteam fra Matmerk kommer for å filme i lammingstida og fra beitesesongen.

Medlemmene må være åpne for få besøk. 

15/16.mai    Markedsføringspakke. To stk. fra Matmerk kommer for  å delta på møter med     styret og

andre som har vilje til å delta.

01.juni - Inngå avtale med konsulent.

Juni/august: Markedsanalyse og kontakt med aktuelle kjøpere.Inngåelse av kontrakt.

    Matstreif i Oslo 6.september. Lansering av Lyngenlam.

    Smak i Tromsø ca. 20.september.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Honorar ekstern konsulent   75 000   75 000

Møtekostnader 
lokaler/bevertning   10 000   10 000

Møtekostnader styret og 
andelseiere   25 000   25 000

Reiseutgifter   25 000   25 000

utarbeidelse 
info-materiell   50 000   50 000

Sum kostnad 185 000 185 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Egeninnsats Lyngelam   25 000   25 000

Egenkapital Lyngenlam   20 000   20 000

Lyngen kommune   90 000   90 000

Matmerk   50 000   50 000

Sum finansiering 185 000 185 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/299 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 08.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet til etablering av mur, puss og 
malingsbedrift - Alsuleman, Khaled 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Alsuleman, Khaled 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 30.000. 
 

b) Næringsutvalget oppfordrer også Khaled Alsuleman til å kontakte etablerte entreprenører 
for mulig samarbeide og underleverandører. Dette i tillegg til egen markedsføring rettet 
mot bedrifter og private. 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Khaled ønsker å bruke sine praktiske kunnskaper fra hjemlandet (Syria) til å etablere lokal bedrift innen 
mur, puss og malingsfeltet. Han har lang praksis fra mindre og større byggeprosjekter i hjemlandet. I 
Libanon har han ogsåjobbet sammen med sine to eldste sønner, som nå er 19 og 20 år. 
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Prosjektmål 
I 2019 vil målet være å gjøre tjenesten kjent for innbyggerne i Lyngen og ha som mål å ha en brutto 
inntjening på 75.000 kr. For 2020 vil han kunne tilby tjenester på hele året og også kunne tilby 
maleroppdrag. Målsettingen er for 2020 brutto inntekter på 300.000 kr. 
 
Tiltakets betydning 
Dette er et meget godt tiltak i forhold til å etablere arbeidsplasser, utvikle tilbud til lokale 
bedrifter og husholdninger i Lyngen kommune. Og ikke minst er dette et godt tiltak som bidrag 
til språkopplæring, meningsfylt arbeide og integrering.  
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0020 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om tilskudd til bedrift innen mur og pussearbeid.

Kort beskrivelse

Jeg er en syrisk flyktning bosatt i Lyngen kommune. Jeg har jobbet i mer enn 20 år med muring, pussing av mur 

og malingsarbeid i Syria og Libanon. Jeg ønsker å tilby disse tjenestene til innbyggerne i Lyngen.

Prosjektbeskrivelse

Jeg ønsker i første omgang å tilby mine tjenester innen muring og pussing  til privatpersoner i Lyngen. Ved litt 

større oppdrag har jeg hjelp fra mine sønner på 19 og 20 år. I april kjørte jeg opp og kjøpte bil, slik at jeg har 

mulighet for å tilby mine tjenester innen hele kommunen.  Men jeg mangler en del utstyr slik som tilhenger, 

betongblander osv. Ved oppstart vil jeg registrere min virksomhet som enkeltmannsbedrift.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Alsuleman, Khaled

Org.nr:999999999
Strandveien 75

   
41245040

Kontakt-
person 

Loay Alsuleman Strandveien 75

    
41254883

Prosjekt-
leder

- -

    
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Khaled ønsker å bruke sine praktiske kunnskaper fra hjemlandet til å skaffe seg arbeid i Norge. Han er 

45 år, og har lang praksis fra mindre og større byggeprosjekter i hjemlandet. I Libanon har han også 

jobbet sammen med sine to eldste sønner, som nå er 19 og 20 år.

Prosjektmål

I 2019 vil målet være å gjøre tjenesten kjent for innbyggerne i Lyngen og ha som mål å ha en brutto 

inntjening på 75.000 kr. For 2020 vil han kunne tilby tjenester på hele året og også kunne tiby 

maleroppdrag. Målsettingen er for 2020 brutto inntekter på 300.000 kr.

Forankring

Ved bosetting av flyktninger er det i nasjonale planer slått fast at målsettingen er at flyktningene skal  

komme seg ut i arbeid.
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Prosjektorganisering

Enkeltmannsbedrift

Samarbeidspartnere

Khaled vil få hjelp av kommunens flyktningekonsulent Audun Johnsen med å sette seg inn norsk regelverk vedr. 

oppstarting  av bedrift og annonsering av sine tjenester. Audun har selv erfaring fra privat næringsliv.

Aktiviteter

Muring, murpuss, malingsarbeid.

Målgrupper

Privatpersoner i Lyngen og tilstøtende kommuner.

Resultat

I første omgang en arbeidsplass for meg og i perioder også arbeid for mine sønner.

Effekter

Jeg vil kunne tilby tjenester som etterspørres  i kommunen.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Ved positiv behandling av min søknad vil jeg kunne reklamere for mine tjenester fra 01.07 og kjøpe nødvendig 

utstyr. Det praktiske arbeidet vil jeg kunne tilby fra samme dato og utover resten av året.  Registrering i 

Brønnøysundregisteret vil jeg gjøre i juni måned.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Andre utgifter   5 000   5 000

Arbeidstøy mm   5 000   5 000

Betongblander, annet 
murerutstyr   15 000   15 000

Billtilhenger   15 000   15 000

Sum kostnad 40 000 40 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Egenkapital   10 000   10 000

Lyngen kommune   30 000   30 000

Sum finansiering 40 000 40 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/309 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Gondolbane - Lyngen Næringsforening 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Gondolbane Lyngen Næringsforening 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 30.000.  
b) Næringsutvalget ber om at allerede gjennomførte vurderinger og undersøkelser tas med i 

den samlede rapporten.  
 
 

Saksopplysninger 
Etablering av gondolbane på Lyngseidet aktualiserer seg ved faktorer som at Lyngen stadig får 
flere gjester gjennom større deler av året, bedre kommunikasjon Lyngen-Tromsø, nye tekniske 
løsninger mm. Flere sammenlignbare anlegg opplever god vekst og god økonomi og 
derigjennom også forbedret økonomisk drift.  
Med dette som bakteppe ønsker Lyngen Næringsforening å undersøke og dokumentere ulike 
sider ved en etablering, for derigjennom å avklare om det er grunnlag for å jobbe videre mot en 
etablering. Tekniske løsninger, kostnader, inntektsmuligheter, mulige investorer og synergier for 
næringsliv og befolkning er blant faktorene som skal avklares gjennom et forprosjekt. 
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Vurdering 
Gondolbane har gjennom årene vært tatt frem som en potensielt spennende attraksjon. Det er 
gjort visse undersøkelser på feltet, men ingen som på en god måte gir et samlet 
beslutningsgrunnlag. Grunnlaget for en gondolbane aktualiserer seg gjennom økt antall turister 
til Lyngen, forbedret kommunikasjon til Tromsø og mer kostnadseffektive løsninger.  
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», de foreliggende planer, har vi valgt å støtte prosjektet 
med kr. 30.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0017 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Utredning - Gondolbane

Kort beskrivelse

LNF søker næringsfondet om finansiering til å foreta en forundersøkelse omkring etablering av en Gondolbane i 

Lyngen.

Prosjektbeskrivelse

Forundersøkelsen skal avklare kostnadsbilder, inntektspotensiale, finansieringmuligheter, miljømessige, 

juridiske forhold og andre rammefaktorer. 

Forundersøkelsens formål er å fremskaffe et kvalifisert et beslutningsgrunnlag for evt. videre satsing.

Etter forundersøkelsen kommer LNF til å avholde et åpent møte/seminar for å presentere 

konlusjonene i forundersøkelsen, der stakeholders og potensielle investorer vil få alle data presentert.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lyngen Næringsforening

Org.nr:899575202
co/ Løvlandvn. 16

9060 LYNGSEIDET

90096170

Kontakt-
person 

Ingunn R. Watne Solhov

9060  LYNGSEIDET

48060914

Prosjekt-
leder

Wiktor Sørensen Bekkstrandveien.

9062  FURUFLATEN

90958338

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Mottatt støtte til å etablere vegskilt / opplysningsskilt på E6.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Rundt omkring i de alpine områder i sentral Europa har det vært bygd gondolbaner siden slutten av 

1800 tallet. Dette har vist seg å være en innbringende og populær aktivitet som fenger turister 

gjennom hele året. 

Lyngen kan, med sin karakteristiske "fjell til fjord" profil, inneha store muligheter for å oppnå samme 

effekt som destinasjoner i Sveits og Østerrike. Med bakgrunn i dette har det i gjennom årenes løp 

vært mye diskusjon rundt en mulig etablering av en gondolbane på Lyngseidet (eller andre steder 

innenfor Arealplanens formål). Dette er da ikke noen ny ide, men en sak som har dukket opp med 

ujevne mellomrom gjennom mange år. 

LNF mener at denne saken nå aktualiserer seg ytterligere med bakgrunn i flg. momenter:
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- Økning i turiststrømmen til Tromsø regionen.

- Utvidelse av sesongene. Lyngen opplever ikke lengre bare skiturisme, men også nordlysturisme og 

sommerturisme i økende grad.

- UFB som begynner å tegne seg innen et 5-8 års perspektiv.

- Loen Skylift, som kan vise til gode resultat 

(https://www.smp.no/…/Loen-skylift-knuste-budsjettet-i-2018-… )

- Fjellheisen Tromsø, oppgradert og viser gode resultater 

(https://www.itromso.no/…/Toppm%C3%A5ned-og-topp%C3%A5r-for-…)

- Økt interesse fra forskjellige investormiljøer

Med bakgrunn i dette mener LNF at et initiativ for å få grunnlagstall og momenter på bordet er 

betimelig. Vi foreslår derfor en liten forundersøkelse som avdekker de viktigste ramme parameterne 

som trengs for å ta en beslutning om man skal gå videre eller ikke. 

Da har næringsforeningen gjort et grunnarbeid som evt. private / offentlige investorer kan ta 

utgangspunkt i - DERSOM resultatet er positivt. I motsatt tilfelle så har man argumentasjon som 

dementerer all spekulasjon.

Prosjektmål

Hovedmål; 

Få frem nødvendige rammeparametere for å konkludere om satsing på gondolbane i Lyngen.

Delmålene blir å synliggjøre:

Relevante tekniske løsninger

Relevante kostnadsmodeller

Relevante inntektspotensialer

Relevante positive synergieffekter (sysselsetting, brand, mv)

Relevante negative synergieffekter (miljø, konkurranse, trafikk, infrastruktur, mv)

Forankring

STP 2013 - 2020, Lyngen kommune: 

Mål; "Lyngen kommune skal posisjonere seg som en populær destinasjon for naturbasert reiseliv".

Strategisk hoveområde 3: "Legge til rette for satsing på samlet koordinering og et

«lokomotiv» for reiselivet i kommunen"

Prosjektorganisering

Styringsgruppe: Styret i LNF.
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Prosjektleder: Wiktor Sørensen

Samarbeidspartnere

Lyngen kommunes næringsavdeling, samarbeidspartnere i SIVA (Ole Andreas Schærer), Innovasjon Norge 

Troms, Fylkeskommunen og fylkesmannen i Troms.

LOEN SKylift, Fjellheisen Tromsø.

Aktiviteter

Innhenting av statistisk data.

Møter med aktører, inkl. reisekostnader.

Utvikling av beregningsmodeller.

Grunnlags / beslutningsdokument.

Målgrupper

Private investorer, offentlig administrasjon, innbyggere og andre stakeholders som er interessert i å få

et beslutningsgrunnlag for etablering av gondolbane i Lyngen.

Resultat

Rapport og presentasjon. 

Informasjonsmøte med debatt.

Effekter

Videre satsing / investering 

eller

Saken legges død.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

JUN - AUG: Innhenting av data

AUG - OKT: Møter / beregninger

NOV: KOnkretisering og rapportskriving

30



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 4 -

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Innhenting, statistikk og data   30 000   30 000

Møtevirksomhet   10 000   10 000

Rapport/ presentasjon   5 000   5 000

Reisevirksomhet   15 000   15 000

Sum kostnad 60 000 60 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Egeninnsats, LNF   30 000   30 000

Lyngen kommune   30 000   30 000

Sum finansiering 60 000 60 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/269 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 08.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Hoe Producetions 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015.  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet Marius Hoe 

 

 

 

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

25.03.2015, avslår Næringsutvalget søknaden. 
 

b) Det ble i sak 2018-0038 gitt tilskudd til investering i fotoutstyr med samme formål og 
grunnlag som denne søknaden har tatt utgangspunkt i. I begge søknadene fremgår det at 
investeringene er et ledd i etablering av virksomhet rettet mot næringsmarkedet. Lyngen 
kommune har ikke anledning til å støtte samme prosjekt 2 ganger og ser ingen 
nyhetsverdi som tilsier støtte i denne omgang. 
 

c) Avslaget kan påklages innen 3 uker fra mottak av brev. 
 
 

Saksopplysninger 
Hoe Productions ble etablert i 2018 som et enkeltpersonsforetak med adresse Lyngseidet. 
Forretningsideen er salg av filmprodukter til næringslivet. Hoe Productions søkte i 2018 om 
investeringsstøtte fra Næringsfondet, og det ble gitt støtte til innkjøp av filmutstyr med kr. 
35.000.  

32



Søknaden i denne saken 2019-269 er langt på vei en blåkopi av fjorårets søknad, men med noe 
forskjell mht. utstyrsvalg. 
 
Hovedkonklusjon  
Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, dette 
som følge av at det allerede er gitt tilskudd til samme prosjekt. Med referanse til vedtekter for 
kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 
2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, tilrår rådmannen at søknaden fra Hoe 
Productions ENK avslås. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0022 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Lyngen Kommune

Kort beskrivelse

Hoe Productions, et lyngen-basert film-produksjonsselskap, søker støtte til en større 

utstyrs-investering fra Lyngen Kommune sitt næringsfond.

Prosjektbeskrivelse

Hoe Productions er et film-produksjonsselskap basert på Lyngseidet/Tromsø. Selskapet ble opprettet i februar 

2018 og drives per i dag som et enkeltpersonforetak av Marius Hoe. Tanken er å starte A/S når ekspansjon er 

naturlig. Foretaket har majoriteten av sine oppdrag i event og musikkmiljøet, men tar sikte på å etablere seg 

blant næringslivs aktører i nærmeste framtid. For å gjøre dette kreves det en større utstyrs-investering. En 

investering foretaket med dette søker støtte til.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Marius Hoe

Org.nr:920388035
Øvre Jensvollvei 32

9060 LYNGSEIDET

48125398

Kontakt-
person 

Marius Hoe Øvre Jensvollvei 32

9060  LYNGSEIDET

48125398

Prosjekt-
leder

Marius Hoe Øvre Jensvollvei 32

    
48125398

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Søkte og mottok tilskudd fra Lyngen Kommunes næringsfond høsten 2018.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Denne investeringen gjøres som et ledd i et forsøk på å etablere foretaket på nærings-markedet. Og 

da spesielt næringslivet i Lyngen. At næringslivs-aktører i Lyngen bruker et Lyngen-basert 

film-produksjonsselskap og at Hoe Productions markedsfører seg til Lyngen-aktører er en vinn-vinn 

situasjon.  At Lyngen Kommune vil støtte dette prosjektet er med dette i bakhodet, selvsagt. Film er 

etter min mening det beste markedsføring-midlet og skal Lyngen Kommune og kommunens 

næringsliv opp og fram, så må det ligge en solid markedsføring i bunnen. Kommunen har ingen film 

produksjonsselskap fra før av og jeg mener foretaket har mye å bidra med for Lyngen.
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Prosjektmål

Målet med dette prosjektet er å etablere foretaket som en "go to" produksjons-selskap for 

næringslivet i Lyngen. For å klare dette kreves det blant annet en større investering. Denne utstyrs 

investeringen vil gjøre at Hoe Productions stiller sterkere i konkurransen om å lande oppdrag hos 

aktører i næringslivet.  Alt dette sett under ett er i samråd med målsettingen til næringsfondet. Det vil

styrke næringslivet ved at Lyngen får et konkurransedyktig filmselskap som i fremtiden kan generere 

arbeidsplasser og tilflytting. Og når et oppdrag er for næringslivet i Lyngen vil produktene til Hoe 

Productions styrke den aktuelle bedriften/organisasjonen.

Forankring

Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Når det er sagt så er Hoe Productions forretningside utvilsom 

forankret i Lyngen Kommunes visjon om nåværende og fremtidig satsing på turisme og profilering av 

kommunen i så henseende.

Prosjektorganisering

Ikke relevant.

Samarbeidspartnere

Aktører innen kulturbransjen. 

Aktører innen det lokale næringslivet. 

Kommunale aktører.

Aktiviteter

Investering av produksjonsustyr som nevnt i bakgrunn og problemstilling.

Målgrupper

Lokal og regional næringsliv. Kommuner i nord Troms. Kulturbransjen.

Resultat

Ikke relevant problemstilling i denne fasen. Forhåpninger til resultat og målsetninger er beskrevet tidligere.

Effekter

Investeringen som her gjøres danner ryggraden i videre produksjon og utvikling. Er en forutsetning for å få sunn

økonomi i fremtiden.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Dette prosjektet handler om å investere i produksjonsutstyr. En tidsplan ellers er ikke relevant pga. prosjektets 

natur.

35



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Apple Macbook Pro   34 792   34 792

Samyang FE 50mm f/1.4   3 870   3 870

Sony FE 16-35mm f/2.8   21 190   21 190

Sony FE 24-70mm f/2.8   19 580   19 580

Sony FE 70-200mm f/4   11 989   11 989

Sum kostnad 91 421 91 421

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Lyngen kommune   91 421   91 421

Sum finansiering 91 421 91 421

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsforeningen - Næringsforeningen i 
Tromsøregionen 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsforeningen - Næringsforeningen i Tromsøregionen 
2 Aktiviteter til søknaden 
3 Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219 
4 Menon Verdien av privat naeringsliv i Tromsoe 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 20034, gjeldende for 2019.  
b) Det må søkes om tilskudd for perioden 2020 til 2022 ved utgangen av 2019. 

 
 

Saksopplysninger 
Næringsforeningen i Tromsø regionen har tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til 2000 nye 
arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Bakgrunnen er at Tromsøregionen har et stort 
antall offentlige arbeidsplasser og ønsker å balansere dette ved etablering av 2000 private 
arbeidsplasser, tilsvarende en verdiskapingseffekt på 1,8 mrd kroner. 
Lyngen kommune oppgis som en ønsket samarbeidspartner på linje med de øvrige kommunene i 
Tromsøregionen. 
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Vurdering 
Tiltaket er positivt og fremoverlent. Det er midlertid vanskelig utfra den foreliggende 
informasjonen å vurdere hvilken effekt tiltaket vil kunne ha i Lyngen kommune. Gitt dette 
velger Næringsutvalget å være positive til tiltaket, men samtidig opptre litt avventende og 
vurdere videre deltakelse ved utgangen av 2019. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 20034. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0016 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022

Kort beskrivelse

Prosjektet skal stimulere til å nå hovedmålet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen 

innen 2022 gjennom en rekke tiltak.

Prosjektbeskrivelse

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har satt et mål om 2000 nye private arbeidsplasser i 

Tromsøregionen innen 2022. Initiativet ble lansert på Mulighetskonferansen 2018 i april. I den 

påfølgende tiden har NFTR mottatt en rekke støtteerklæringer fra både medlemmer, annet næringsliv

og offentlige etater. Med denne bekreftelsen på behov fra regionen vår ønsker vi nå å formalisere 

initiativet til et konkret prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er at det i Tromsøregionen i dag er en lav andel sysselsatte innen privat 

næringsliv sammenlignet med andre storbyregioner som vi naturlig kan sammenligne oss med. En 

høy andel kommunale og offentlige arbeidsplasser har gitt regionen vår en stabilitet i nedgangstider, 

og vi

skal fortsatt verdsette offentlige arbeidsplasser høyt. Initiativet ser på å styrke andelen private 

arbeidsplasser. Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og 

tjenester er langt større innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private 

eksporterende

næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner kroner mer

enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer enn i 

fylkeskommunen eller statlig sektor. De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større gap  

mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø kommune

vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter for kommunen på rundt 120 

millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde 

velferdsnivået i kommunen i årene som kommer. Se vedlagt Menon-rapport for utfyllende 

informasjon.

Med bakgrunn i dette søker derfor Næringsforeningen i Tromsøregionen om tilskudd for å 

gjennomføre prosjektet. For å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 

2022 vil NFTR gjennomføre et bredt spekter av ulike aktiviteter. 

I løpet av fireårsperioden skal det gjennomføres en rekke tiltak som skal stimulere til økt aktivitet, 

først og fremst innen eksisterende bedrifter. Prosjektet skal i stor grad fokusere på økt samarbeid
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mellom næringslivet, akademia, offentlige institusjoner, politikere, gründere og internasjonalt 

næringsliv. Gjennom å øke kunnskapen om hverandre skapes en felles forståelse som gjør det enklere

å forsere utfordringer som kan hemme vekst i vår region.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Næringsforeningen i 
Tromsøregionen
Org.nr:959886091

Stortorget 1
9255 TROMSØ

90920114

Kontakt-
person 

Trude Nilsen Stortorget 1,
9255  TROMSØ

90920114

Prosjekt-
leder

Trude Nilsen Stortorget 1,
9255  TROMSØ

90920114

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Fylkesrådet har behandlet søknad fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, innsendt

21.12.2018 om støtte til prosjektet 2000 nye arbeidsplasser i Tromsøregionen og innvilget inntil kr 2 

952 639 til Næringsforeningen i Tromsøregionen til prosjektet.

Prosjektet vil også søke kommunene om midler:

- Balsfjord

- Karlsøy

- Lyngen

- Storfjord

- Tromsø

Spesifikasjon

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 er at 

regionen har en lav andel sysselsatte innen privat næringsliv sammenlignet med andre storbyregioner

som vi naturlig kan sammenligne oss med. Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i 

form av kjøp av varer og tjenester er langt større innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser 

innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. 

Dette er 464 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 

millioner kroner mer

enn i fylkeskommunen eller statlig sektor. De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større 

gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø 

kommune vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter på rundt 120 millioner 

kroner per år. for kommunekassa. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde 

velferdsnivået i kommunen i årene som kommer.
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Prosjektmål

Prosjektet har et veldig entydig mål om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.

Dette er et tall som enkelt kan måles eller etterprøves basert på offisiell statistikk. En viktig del av 

prosjektet er å rapportere og kommunisere progresjonen for å skape engasjement rundt 

målsetningen.

Forankring

Næringsforeningen i Tromsøregionen:

Administrasjonen i NFTR har gjennom hele 2018 jobbet tett med styret for å vedta målsettingen og 

igangsettelsen av prosjektet. Organisasjonen som helhet har satt prosjektet på agendaen og har en 

aktiv dialog med våre medlemmer omkring målsettingen. Prosjektet er i tråd med NFTRs strategiplan 

om å samarbeide med andre, bidra til å analysere og stake ut fremtidige utviklings- og vekstområder 

for næringslivet.

Tromsø kommune:

Vår viktigste samarbeidspartner for å løfte prosjektet er Tromsø kommune, men også til støtende 

kommuner som Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Storfjord. Vi har jobbet både administrativt for å sikre 

forankring inn mot Tromsø kommune. Det er en glede å observere vår ordfører Kristin Røymos 

omfavnelse av målsettingen og ønsket om å implementere denne i kommunens planverk. Næringssjef

i kommunen, Magne Amundsen, har vært en sentral og avgjørende partner for det tette samarbeidet 

som nå etableres med kommunen. Amundsens kompetanse, erfaring og visjon for regionen blir 

strategisk viktig for å nå 2000 nye private arbeidsplasser. Det er inngått et strategisk samarbeid med 

Tromsø kommune om å etablere en samhandlingsarena hvor næringsaktører og fagpersonell i 

kommunen møtes. I tiden fremover blir dette et av de viktigste verktøyene for å øke hastigheten og 

kvaliteten i samhandlingen mellom partene. I prosjektet planlegges en tilsvarende etablering med de 

fire andre kommunene i Tromsøregionen.

Troms fylkeskommune:

Da prosjektet har et tydelig regionalt perspektiv er det naturlig å også innlede et strategisk og nært  

samarbeid med fylkeskommunen. Det er flere avdelinger og etater i fylkeskommunen som besitter 

sentral kunnskap og myndighet til å påvirke næringsutvikling fremover. Dette prosjektet er i tråd med 

prioriteringene i nåværende fylkesplan for Troms. Spesielt med tanke på kapittelet om 

næringsstrategier, FoU og kompetanse der det spesifiseres at fylket skal:

"Være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og trekke til oss kompetent arbeidskraft, kapital 

og nyskapende virksomheter."

I tillegg til dette sammenfaller prosjektet naturlig med Fylkeskommunens prosjekt, Urban Arctic. 

Prosjektet er blant annet bygget på erkjennelsen at byene er drivere i moderne utvikling Videre vil 

prosjektet ta sikte på å samhandle med fylkets SNU Troms 2018-2015, og støtte satsingen på nye 

private arbeidsplasser innen eksportrettede næringer, spesielt innen sjømat- og opplevelsenæringen.
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Tromsøregionens interkommunale arbeid med Regional strategisk næringsplan er strategisk viktig for 

dette prosjektet og alle de fem kommunene er sentrale aktører å ha med. Vi trenger en sterk region 

som tåler konkurranse med andre regioner i Norge. I visjon til planen spesifiseres følgende: 

"Tromsøregionen skal være den beste verdiskapningregionen i Arktis ..."

Prosjektorganisering

Prosjektleder: Trude Nilsen, administrerende direktør, Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Prosjekteier: Næringsforeningen i Tromsøregionen

Prosjektmedarbeidere: Lars Bjørkli og Emilie Isaksen, rådgivere Næringsforeningen i Tromsøregionen

Samarbeidspartnere

NFTR har etablert et nytt og godt samarbeid med andre Næringsforeninger i Troms og Finnmark, 

herunder spesielt Alta og Harstad. Ett av formålene med dette samarbeidet er å være en sterk ressurs

for den nye fylkesregionen i arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling. Samarbeidet vil også 

omfatte initiativ slik som prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser for å stimulere til etablering av 

nye arbeidsplasser i regionen.

Tromsø kommune er en strategisk samarbeidspartner, og gjennom etableringen av

Samhandlingsarenaen er partnerskapet formalisert.

Aktiviteter

Se vedlegg for utfyllende informasjon om aktiviteter.

Workshops med eksisterende bedrifter for å se muligheter for nye arbeidsplasser.

- Arrangere og gjennomføre halvårlige workshops.

Etablere og gjennomføre samhandlingsarena med kommunene Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy og 

Storfjord.

- Etablere fem samhandlingsarenaer før 31.12.19.

Samhandlingsarena med nye Troms- og Finnmark fylkeskommune.

- Etablere en samhandlingsarena med den nye fylkeskommunen før 31.12.20.

Bygge en tettere relasjon mellom næringsaktørene i Tromsøregionen og de nordnorske folkevalgte.

- Arrangere og gjennomføre én årlig næringspolitisk debatt med henholdsvis lokale- og regionale 

folkevalgte, samt etablere en møtearena med Tromsbenken for å sikre at Tromsregionens 

næringslivsinteresser blir hørt på Stortinget.

Formidle kunnskap om verdien av private arbeidsplasser og verdiskaping gjennom kommunikasjon.

- Aktivitetene vil måles gjennom antall publiserte saker, der målsettingen er minimum 12 kronikker 

per år og offentlig opptreden hvert kvartal. I tillegg kan vi telle antall besøk på den egne nettsiden. 

Målet er at antall besøk øker for hvert år.
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Jobbe med bidrag til ulike planprosesser, slik som strategiske næringsplaner, RTP, reguleringsplaner, 

kystsoneplaner og kommuneplaner.

- Målsetningen om tilrettelegging for 2.000 nye private arbeidsplasser skal være uttrykt i alle 

næringsrelaterte kommunale og fylkeskommunale planer.

Bidra til å styrke Norges nordområdepolitikk.

- Gjennomføre to årlige møter med Arctic Economic Council, og ett møte med et relevant 

departement i løpet av prosjektperioden.

Etablere et dedikert samarbeid gjennom klynger, slik som en industriklynge.

- Etablere en interkommunal industriklynge.

Koble forskning og næringsliv

- Etablere et felles forum med UiT og næringsaktører.

Koble næringsaktørenes behov for yrkesfaglig kompetanse opp mot utdanningsinstitusjonene.

- Etablere et felles forum med relevante aktører som opplæringskontorer.

Koble næringslivet opp mot annen kompetanse

- Gjennomføre et årlig arrangement rettet mot rekruttering, gjennom å samarbeide med aktører i 

regionen som spesialiserer seg innen et slikt felt. 

Etablere og gjennomføre Mulighetskonferansen årlig.

- Gjennomføre og arrangere Mulighetskonferansen årlig i Tromsø.

Være en støttespiller for aktører som jobber med innovasjon og entreprenørskap.

- Være representert og bidragsytende i prosjekter med sikte på vekst i det private næringslivet, 

gjennom etablerte aktører som Flow Coworking, Norinnova og UiT Norges Arktiske Universitet 

Være en støttespiller for aktører som arbeider for å styrke Tromsøregionen som attraktivt bo- og 

arbeidsmarked

- Være representert og bidragsytende i prosjekter som tar sikte på å skape et attraktivt bo- og 

arbeidsmarked.

Øke internasjonal aktivitet

- Vi skal delta og ta en aktiv rolle som vert for internasjonale delegasjoner, og vise frem Tromsøs 

eksport.

Målgrupper

- Næringslivet i regionen, spesielt privat eksporterende virksomheter

- Kommunene i Tromsøregionen
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- Troms fylkeskommune

- UiT - Norges Arktiske Universitet

- Nord Universitet

- Statens Vegvesen

- Befolkningen i regionen

Resultat

- 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022

- Økt kunnskap om verdien av privat næringsliv og bidraget til velferdssamfunnet

- Prosent verdiskaping av privat næringsliv i Tromsøregionen skal øke i prosjektperioden fra dagens 

nivå på 53%

- Samhandlingsarena for hver kommune i Tromsøregionen

Hvorfor fokus på private arbeidsplasser?:

Regjeringens perspektivmelding for 2017 sier fastslår at for å opprettholde veldferdssamfunnet i den 

grad vi har det idag må det skapes flere arbeidsplasser. En rapport fra NHO peker på at det i Norge må

skapes 20.000 nye private arbeidsplasser hvert år frem mot 2060. For Tromsøregionen er det 

avgjørende at verdien av privat næringsliv ligger til grunn i nærings- og samfunnsutviklingen, da må 

alle aktører ha kunnskap om bidraget det private næringslivet gir til velferdssamfunnet. 

Tromsøregionen i dag, og da særlig Tromsø kommune, har en høyere andel offentlige arbeidsplasser 

en tilsvarende andre storbyer. For å sikre vekst i det lokale næringslivet er det avgjørende at det 

offentlige etater tilrettelegger slik at aktører spesielt innen eksporterende næringsliv kan vokse. Et 

voksende næringsliv vil gi økende skatteinntekter til de fem kommunene, som dermed kan fordeles 

på innbyggerne.

Effekter

Med utgangspunkt i definerte aktiviteter forventer vi effekter som et sterkere næringsliv med styrket 

inntjening, større skatteinngang for kommunene samt økt attraktivitet som bo- og 

arbeidsmarkedsregion. Utover dette kan vi nevne:

- Økt samhandling mellom offentlige og private aktører

- Bedre forståelse mellom offentlige og private aktører

- Sunnere balanse mellom offentlig og private arbeidsplasser

Tids- og kostnadsplan
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Tidsplan

Detaljplanlegging av prosjektet vil gå i gang så snart finansieringen er på plass. I all hovedsak vil 

prosjektets milepælsplan omfatte status på nye private arbeidsplasser samt etableringen av de faste 

møteplassen mellom aktørene. Utover dette vil prosjektets progresjon rapporteres inn til prosjektets 

styringsgruppe.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Bedrifter   654 600   667 200   667 200   667 200  2 656 200

Kommunikasjon   76 700   76 700   76 700   76 700   306 800

Møtevirksomhet   62 400   62 400   62 400   62 400   249 600

Prosjektorganisasjon  1 205 294  1 205 294  1 205 294  1 205 294  4 821 176

Reiser   27 000   27 000   27 000   27 000   108 000

Revisorattestasjon   5 000   5 000

Uforutsette kostnader   15 000   15 000   15 000   10 000   55 000

Sum kostnad 2 040 994 2 053 594 2 053 594 2 053 594 8 201 776

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Balsfjord kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Egeninnsats bedrifter   416 567   419 138   419 138   419 138  1 673 981

Egeninnsats NFTR   605 437   609 666   609 666   609 666  2 434 435

Karlsøy kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Lyngen kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Storfjord kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Troms fylkeskommune   734 758   739 294   739 294   739 294  2 952 640

Tromsø-næringsfond   204 099   205 359   205 359   205 359   820 176

Sum finansiering 2 040 997 2 053 593 2 053 593 2 053 593 8 201 776

Geografi

1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Aktiviteter til søknaden.pdf   279 781 05.04.2019

Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219.xlsx   42 403 05.04.2019

Menon Verdien av privat næringsliv i Tromsø.pdf  1 285 117 05.04.2019
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Workshops med eksisterende bedrifter for å se muligheter for nye 
arbeidsplasser.  

Å kople ulike næringer sammen vil kunne skape nye muligheter og nye 

private arbeidsplasser. Vi ser eksempler over tid (for eksempel Marealis) 
bedrifter som knytter deler av sin verdikjede opp mot andre næringer, og 

på den måten skaper nye bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil gjennom 
Hackaton-inspirerte workshops tilrettelegge for at nye ideer og prosjekter 

kan skapes innenfor eksisterende bransjer, eller på tvers av næringer. 

TILTAK: Arrangere og gjennomføre halvårlige workshops.  

Etablere og gjennomføre samhandlingsarena med kommunene 
Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy og Storfjord. 

Etablere en møtearena der næringsliv og kommunens ansatte kan møtes i 
fellesskap for å finne gode løsninger på de utfordringer næringslivet har i 

møtet med kommunen. I jakten på vekst i antall arbeidsplasser har 
kommunene en sentral rolle for å tilrettelegge rammebetingelsene. Vi 

planlegger å etablere en slik arena i hver av de fem kommunene, og først 
i Tromsø da den største aktiviteten og andelen av de nye private 

arbeidsplassene er tilknyttet Tromsø by. Vi vil sikre at arenaen blir en 

effektiv møteplass hvor næringslivet og kommunen i felleskap meisler ut 
en felles retning. Dette vil gi resultater som bidrar til å bygge og utvikle 

regionen vår i form av et variert og bredt privat næringsliv. Vi vil gjennom 
den allerede etablerte Samhandlingsarenaen med Tromsø kommune ta 

med oss erfaringen fra denne inn i etableringen og gjennomføringen av de 
fire andre.  

TILTAK: Etablere fem samhandlingsarenaer før 31.12.19. 
 

Samhandlingsarena med nye Troms- og Finnmark fylkeskommune. 
Etablere en møtearena hvor næringslivet og administrasjonen i den nye 

fylkeskommunen i felleskap kan finne gode løsninger og nye muligheter i 
grensesnittet mellom næringslivet og fylkeskommunen. Denne arenaen vil 

særlig legge vekt på samferdsel i vår region, og finne løsninger som sikrer 
en videre vekst i de to nordligste fylkene.   

TILTAK: Etablere en samhandlingsarena med den nye fylkeskommunen 

før 31.12.20.  

Bygge en tettere relasjon mellom næringsaktørene i 

Tromsøregionen og de nordnorske folkevalgte.  

Gjennom å være en pådriver for etablering og gjennomføring av 

debattarenaer skal vi sikre at nye private arbeidsplasser blir satt på 

dagsorden hos politikere, lokalt, regionalt og nasjonalt. Verdien av dette 

vil være at nye private arbeidsplasser synliggjøres i det offentlige 

ordskiftet, og gir positive utslag i den næringspolitikken som til enhver tid 

føres.  

TILTAK: Arrangere og gjennomføre én årlig næringspolitisk debatt med 

henholdsvis lokale- og regionale folkevalgte, samt etablere en møtearena 
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med Tromsbenken for å sikre at Tromsregionens næringslivsinteresser blir 

hørt på Stortinget.  

Formidle kunnskap om verdien av private arbeidsplasser og 

verdiskaping gjennom kommunikasjon.  

Det er viktig at vi får løftet denne kunnskapen slik at både offentlige 

etater, politikerne og den oppkommende generasjoner er opptatt av å 

bygge og styrke privat næring. Erfaringen så langt særlig mot kommunalt 

hold er at verdiskapingsaspektet ofte detter ut av viktige diskusjoner og 

kampen om ressursene. Uten privat næring har kommunen mindre 

inntektsstrøm. Dette arbeidet er tenkt gjort via etablering og drift av egen 

nettside, kronikker, foredrag, mediekontakt, NFTRs egne kanaler med 

mer.  

TILTAK: Aktivitetene vil måles gjennom antall publiserte saker, der 

målsettingen er minimum 12 kronikker per år og offentlig opptreden hvert 
kvartal. I tillegg kan vi telle antall besøk på den egne nettsiden. Målet er 

at antall besøk øker for hvert år. 

Jobbe med bidrag til ulike planprosesser, slik som strategiske 

næringsplaner, RTP, reguleringsplaner, kystsoneplaner og 
kommuneplaner.  

Påse at de offentlige planverkene uttrykker, og tilrettelegger for flere 
private arbeidsplasser gjennom å vektlegge næringslivets interesser og 

behov i endelige planverk.  
TILTAK: Målsetningen om tilrettelegging for 2.000 nye private 

arbeidsplasser skal være uttrykt i alle næringsrelaterte kommunale og 

fylkeskommunale planer. 
 

Bidra til å styrke Norges nordområdepolitikk. 
Nord-Norge som region blir stadig viktigere internasjonalt. Å sikre at 

lokale stemmer som driver næring i arktis blir hørt, vil kunne skape nye 
muligheter og sikre en bærekraftig vekst i vår region. Vi vil sikre god lokal 

input til Arctic Economic Council for å styrke Tromsøregionens interesser 
inn i Arktisk Råd. I tillegg vil vi knytte en sterkere kontakt mellom det 

lokale næringslivet og relevante departementer, gjennom å i løpet av 
prosjektet og tilrettelegge for en møteplass mellom departementene, 

ministere og lokale aktører. 
TILTAK: Gjennomføre to årlige møter med Arctic Economic Council, og ett 

møte med et relevant departement i løpet av prosjektperioden.  

Etablere et dedikert samarbeid gjennom klynger, slik som en 

industriklynge.  

Gjennom å bygge kjennskap, tillit og felles mål via klyngetankegang, vil 
mulighetene for å næringsaktørene til å påta seg større og mer krevende 

oppdrag åpne seg. Dette vil gjøre lokalt næringsliv mer konkurransedyktig 
og vekstpotensialet vil styrkes. 

TILTAK: Etablere en interkommunal industriklynge. 
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Koble forskning og næringsliv, spesielt med tanke på å påvirke 
fremtidige studieløp for å møte næringslivets behov, nærings-

PhD'er samt rekruttering og kompetansemekling. 

Dagens situasjon med stor mismatch mellom tilgjengelig arbeidskraft og 
ønsket kompetanse, hemmer vekst i næringslivet. Ved å sikre tilpasset 

utdanningsløp basert på behov kan man sikre bedre match mellom 
nyutdannede og næringslivet lokalt. Potensialet for vekst i lokalt 

næringsliv må sammenfalle med UiTs studietilbud og forskning. Arena for 
å diskutere kompetansebehov med de ulike instituttene og ledelse på UiT. 

TILTAK: Etablere et felles forum med UiT og næringsaktører. 
 

Koble næringsaktørenes behov for yrkesfaglig kompetanse opp 
mot utdanningsinstitusjonene.  

Det er viktig for veksten at næringslivet har tilgjengelig og rett 
kompetansen, spesielt innen yrkesfag som har vært utfordrende over år. 

Arbeid med å påvirke fremtidige studieløp for å møte næringslivets behov 
innen fiskeri, industri, leverandørnæring og bygg/anlegg. Målrettet jobbe 

mot økt rekruttering av lærlinger innen ulike bransjer i næringslivet i de 

fem kommunene. 
TILTAK: Etablere et felles forum med relevante aktører som 

opplæringskontorer. 

Koble næringslivet opp mot annen kompetanse 

Tilgang på kompetanse og arbeidskraft pekes på av mange som særs 
viktig i etableringen av nye arbeidsplasser. Mange av arbeidsoppgaver 

som trengs løses kan i enkelte tilfeller løses av mennesker med 
manglende eller ingen utdanning. Ved å koble næringslivet opp mot 

enkelte rekrutteringsfirmaer vil vi kunne sikre en god tilgang på en annen 
type kompetanse, som for enkelte bedrifter kanskje ikke har vært vurdert. 

Dette vil ikke bare bidra til å skape 2000 nye private arbeidsplasser, men 
også fylle disse med mennesker. 

TILTAK: Gjennomføre et årlig arrangement rettet mot rekruttering, 
gjennom å samarbeide med aktører i regionen som spesialiserer seg innen 

et slikt felt.  

Etablere og gjennomføre Mulighetskonferansen årlig. 
Mulighetskonferansen vil være en møteplass for offentlige 

beslutningstakere, næringsaktører og andre interessenter for å sikre 
relevant input målet om å skape 2000 nye private arbeidsplasser. 

Konferansen vil være rettet mot det lokale næringslivet i regionen, og gi 
bedrifter en mulighet til å løfte problemstillinger, gi innsikt og bygge 

relasjoner til virkemiddelapparatet. Gjennom å møtes i fellesskap vil nye 
ideer og prosjekter kunne ta form, alle med bakgrunn i et felles mål, å 

skape nye private arbeidsplasser. 

TILTAK: Gjennomføre og arrangere Mulighetskonferansen årlig i Tromsø. 

Være en støttespiller for aktører som jobber med innovasjon og 
entreprenørskap. 

48



For å lykkes med målet om 2000 nye private arbeidsplasser er vi 
avhengige av å benytte eksisterende institusjoner aktivt, samt bidra med 

relevant innhold til disse som videreutvikler eksisterende prosesser i tråd 

med prosjektet. 
TILTAK: Være representert og bidragsytende i prosjekter med sikte på 

vekst i det private næringslivet, gjennom etablerte aktører som Flow 

Coworking, Norinnova og UiT Norges Arktiske Universitet  

Være en støttespiller for aktører som arbeider for å styrke 
Tromsøregionen som attraktivt bo- og arbeidsmarked 

Veksten innen nye private arbeidsplasser er nært koplet opp mot 
attraktivitet innen boligmarkedet, infrastruktur, kultur og idrett. Vi skal 

være en støttespiller for de prosjektene som bidrar til å øke attraktiviteten 
til Tromsø som by, med mål om å sikre en god tilvekst av arbeidskraft. 

Gjennom å være en sparringspartner og bidragsyter for de organisasjoner, 
idrettslag og kulturtilbud som fremmer et attraktivt bo- og arbeidsmarked 

vil vi være en sterk pådriver for å løfte Tromsø som den arktiske 
hovedstaden. 

TILTAK: Være representert og bidragsytende i prosjekter som tar sikte på 

å skape et attraktivt bo- og arbeidsmarked. 

 

Øke internasjonal aktivitet  

Vi vil gjennom å delta og ta en aktiv rolle som vert for delegasjoner bidra 
til å fremme Tromsø og det arktiske som en attraktiv region for nye 

private arbeidsplasser. Vi vil vise frem Tromsø og Nord-Norge gjennom å 
fasilitere og tilrettelegge for videre dialog på tvers av landegrensene. 

TILTAK: Vi skal delta og ta en aktiv rolle som vert for internasjonale 

delegasjoner, og vise frem Tromsøs eksport. 
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Kostnader 2019 2020

Prosjektorganisasjon
Prosjektadministrasjon  138 750 138 750
Adm. overhead 256 244 256 244
Møtevirksomhet 277 500 277 500
Planarbeid 22 200 22 200
Arrangement (Gjennomføre) 166 500 166 500
Arbeid med klynge 66 600 66 600
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering 83 250 83 250
Arbeid med kommunikasjon, media, marked 111 000 111 000
Reisetid 83 250 83 250

Bedrifter
Fagrådsmøter NFTR 384 000 384 000
Mulighetskonferansen 144 000 144 000
Samhandligsarena TOS 37 800 37 800
Samhandlingsarena Balsfjord 7 200 7 200
Samhandlingsarena Karlsøy 7 200 7 200
Samhandlingsarena Lyngen 7 200 7 200
Samhandlingsarena Storfjord 7 200 7 200
Workshops 48 000 48 000
Samhandlingsarena fylket 0 12 600
Annen innsats 12 000 12 000

Møtevirksomhet
Workshops 10 000 10 000
Deltakelse konferanser 21 400 21 400
Mulighetskonferansen 15 000 15 000
Kostnader ved møtevirksomhet 16 000 16 000
Samhandlingsarena 0 0

Kommunikasjon
Nettsted: etablering og drift 1 200 1 200
Kampanjer på SoMe  3 000 3 000
Konsulenttjenester 72 500 72 500

Reiser 27 000 27 000
Revisorattestasjon 0 0
Uforutsette kostnader 15 000 15 000

SUM 2 040 994 2 053 594

Finansiering 2019

Troms fylkeskommune 8 201 774 36,0 %
Tromsø kommune 8 201 774 10,0 %
Karlsøy kommune 8 201 774 1,0 %
Balsfjord kommune 8 201 774 1,0 %
Lyngen kommune 8 201 774 1,0 %
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Storfjord kommune 8 201 774 1,0 %
Egeninnsats bedrifter 8 201 774 20,41%
Egeninnsats NFTR 8 201 774 29,59%

SUM

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.

Finansiering 2019 2020
Troms fylkeskommune 36,0 36,0
Tromsø kommune 10,0 10,0
Karlsøy kommune 1,0 1,0
Balsfjord kommune 1,0 1,0
Lyngen kommune 1,0 1,0
Storfjord kommune 1,0 1,0
Egeninnsats bedrifter 20,4 20,4
Egeninnsats NFTR 29,6 29,6
SUM 100 100
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2021 2022 Totalt

4 821 174
138 750 138 750 555 000
256 244 256 244 1 024 974
277 500 277 500 1 110 000
22 200 22 200 88 800
166 500 166 500 666 000
66 600 66 600 266 400
83 250 83 250 333 000
111 000 111 000 444 000
83 250 83 250 333 000

2 656 200
384 000 384 000 1 536 000
144 000 144 000 576 000
37 800 37 800 151 200
7 200 7 200 28 800
7 200 7 200 28 800
7 200 7 200 28 800
7 200 7 200 28 800
48 000 48 000 192 000
12 600 12 600 37 800
12 000 12 000 48 000

249 600
10 000 10 000 40 000
21 400 21 400 85 600
15 000 15 000 60 000
16 000 16 000 64 000

0 0 0
306 800

1 200 1 200 4 800
3 000 3 000 12 000
72 500 72 500 290 000
27 000 27 000 108 000

0 5 000 5 000
15 000 10 000 55 000

2 053 594 2 053 594 8 201 774 8 201 774

2020 2021 2022

734 758 36,0 % 739 294 36,0 % 739 294 36,0 % 739 294
204 099 10,0 % 205 359 10,0 % 205 359 10,0 % 205 359
20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034
20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034
20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034

2019
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20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034
416 567 20,41% 419 138 20,41% 419 138 20,41% 419 138
605 434 29,59% 609 666 29,59% 609 666 29,59% 609 666

2 040 994 2 053 594 2 053 594 2 053 594

2021 2022
36,0 36,0
10,0 10,0
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
20,4 20,4
29,6 29,6
100 100

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.
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Totalt

2 952 639
820 177
80 135
80 135
80 135

54



80 135
1 673 982
2 434 433

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.
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Timeoversikt NFTR
2019

Timer Pris 
Prosjektleder Prosjektadministrasjon  139 600

Møtevirksomhet 278 600
Planarbeid 19 600
Arrangement (Gjennomføre) 93 600
Arbeid med klynge 19 600
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering 46 600
Arbeid med kommunikasjon, media, marked 93 600
Reisetid 46 600

Prosjektmedarbeider Prosjektadministrasjon 93 600
Møtevirksomhet 185 600
Planarbeid 19 600
Arrangement (Planlegge, gjennomføre) 185 600
Arbeid med klynge 93 600
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering 93 600
Arbeid med kommunikasjon, media, marked 93 600
Reisetid 93 600
SUM 1 582

Administrativ overhead 27 % per år

Timeoversikt Bedrifter
2019

Timer Pris 
Fagrådsmøter NFTR 640 600
Mulighetskonferansen 240 600
Samhandligsarena TOS 63 600
Samhandlingsarena Balsfjord 12 600
Samhandlingsarena Karlsøy 12 600
Samhandlingsarena Lyngen 12 600
Samhandlingsarena Storfjord 12 600
Workshops 80 600
Samhandlingsarena fylket 0 600
Annen innsats 20 600
SUM 1 091

SUM TIMER I PROSJEKTET 2 673
Prosentvis andel egeninnsats NFTR 59,18%
Prosentvis andel egeninnsats Bedrift 40,82%
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2020 2021
SUM Timer Pris  SUM Timer Pris  SUM

83 250 139 600 83 250 139 600 83 250
166 500 278 600 166 500 278 600 166 500
11 100 19 600 11 100 19 600 11 100
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
11 100 19 600 11 100 19 600 11 100
27 750 46 600 27 750 46 600 27 750
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
27 750 46 600 27 750 46 600 27 750
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
111 000 185 600 111 000 185 600 111 000
11 100 19 600 11 100 19 600 11 100
111 000 185 600 111 000 185 600 111 000
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
949 050 1 582 949 050 1 582 949 050

256 244 256 244 256 244

2020 2021
SUM Timer Pris  SUM Timer Pris  SUM

384 000 640 600 384 000 640 600 384 000
144 000 240 600 144 000 240 600 144 000
37 800 63 600 37 800 63 600 37 800
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
48 000 80 600 48 000 80 600 48 000

0 21 600 12 600 21 600 12 600
12 000 20 600 12 000 20 600 12 000
654 600 1 112 667 200 1 112 667 200

1 603 650 2 694 1 616 250 2 694 1 616 250
58,72% 58,72%
41,28% 41,28%

2019

2019
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2022
Timer Pris  SUM
139 600 83 250
278 600 166 500
19 600 11 100
93 600 55 500
19 600 11 100
46 600 27 750
93 600 55 500
46 600 27 750
93 600 55 500
185 600 111 000
19 600 11 100
185 600 111 000
93 600 55 500
93 600 55 500
93 600 55 500
93 600 55 500

1 582 949 050

256 244

2022
Timer Pris  SUM
640 600 384 000
240 600 144 000
63 600 37 800
12 600 7 200
12 600 7 200
12 600 7 200
12 600 7 200
80 600 48 000
21 600 12 600
20 600 12 000

1 112 667 200

2 694 1 616 250 6 463 154
58,72%
41,28%
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Forord  

Dette notatet er skrevet på oppdrag for EBA Hålogaland og Næringsforeningen i Tromsø-regionen. Prosjektet 

har som mål å synliggjøre den rolle privat næringsliv spiller for vekst og utvikling av en større norsk by. Menon 
Economics står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 

 

 

______________________ 

Januar 2018 

Leo A. Grünfeld 
Menon Economics 
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1. Sysselsetting i Tromsø: Privat eller offentlig? 
I Tromsø kommune er det sysselsatt nesten 43 000 personer. 55 prosent av disse jobber i privat sektor mens de 

resterende jobber i offentlig. Når vi sammenlikner dette med situasjonen for Troms fylke og Norge samlet, figur 

3 under, ser vi at andelen offentlig ansatte er noe høyere i Troms fylke totalt, men langt lavere for Norge samlet 
(32 prosent). 

Figur 3: Sysselsetting fordelt på sektorer for Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Som vi ser av figuren over er det den høye andelen statlig og fylkeskommunal aktivitet som gjør at Tromsø skiller 

seg ut. Andelen statlige og fylkeskommunalt ansatte er 130 prosent (16 pp.) høyere enn for Norge samlet. Det 

er særlig andelen med sysselsatte i privat eksporterende næringsliv som er lav i Tromsø. Her finner vi næringer 

som primært eksporterer sine varer og tjenester ut av byen eller landet. Sjømat, reiseliv, offshore/maritim, 
energi, teknologi og finans inngår i denne delen av næringslivet.  

Hvordan er så omfanget av privat næringsliv i Tromsø sammenlignet med andre større byer i Norge?. Tromsø er 

en av Norges ti største kommuner med en befolkning på 75 000 innbyggere1. Hos Kommunenes Sentralforbund 

er Tromsø betegnet som en av 5 norske storby-regioner.  I byregionen er Tromsø kommune helt dominerende. 

Arbeidsmarkedet i Tromsø skiller seg markant fra arbeidsmarkedet i andre storbyer. Tromsø har en svært stor 

andel statlig og fylkeskommunalt ansatte.  I rapporten Verdiskapingsevne i norske storbyer er den statlige 

sysselsettingsandelen beregnet til 30 prosent (tall for 2011  - se tabellen under). Det er en over dobbelt så stor 

andel som det vi finner i andre storbyer. Det er ingen grunn til å forvente at forholdene har endret seg markant 

de senere årene. Dette er et viktig budskap fordi det er i storbyene at vi særlig finner opphoping av statlige og 

fylkeskommunale arbeidsplasser, på grunn av sykehus, universiteter, høyskoler, etater og fylkesadministrasjon. 
Men opphopingen er langt sterkere i Tromsø enn i de andre storbyene.  

                                                 
1 Befolkning er for 3. kvartal 2017 (SSB). Sysselsettingsgrad er fra 4. kvartal 2016 (SSB). Verdiskaping er for 2015, hentet 
fra Menons Kommunefordelte nasjonalregnskap 2014 justert opp med 3,3% vekst fra SSBs fylkesfordelte 
nasjonalregnskap for Troms fylke.  

20% 21% 26%
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24% 14% 20%
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Tabell 3 Sektorenes andel av totalt antall sysselsatte i storbyregionene (2011). Kilde: Menon og SSB 

 

 

Samtidig er andelen sysselsatte i privat eksporterende næringsliv langt lavere i Tromsø enn i de andre storbyene. 
Antall ansatte i kommunal sektor og i lokal privat tjenesteyting er derimot på linje med de andre store byene. 
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2. Verdiskaping i Tromsøs næringsliv 
Verdiskaping er målet på hvor mye som skapes av økonomiske verdier i samfunnet. Det måles som produksjon 

fratrukket alle innsatsvarer og innsatstjenester. For Norge som land summerer all verdiskaping seg til BNP 
(bruttonasjonalprodukt). 

Over 40 prosent av verdiskapingen i Tromsø 

finner sted i offentlig sektor. Dette er høyt 

sammenliknet med resten av landet. Den 

offentlige verdiskapingsandelen i Tromsø er 65 
prosent høyere enn resten av landet. 

Som vi ser av figur 1 til høyre utgjør statlig og 

fylkeskommunal verdiskaping hele 27 prosent av 

verdiskapingen i Tromsø. Dette handler i stor grad 

om sykehus, universitet og ulike typer etater og 

institutter. Til sammenlikning utgjør statlig 

verdiskaping kun 11 prosent av verdiskapingen i Norge samlet. Statlig og fylkeskommunal verdiskaping utgjør 

altså nesten 160 prosent mer av verdiskapingen i Tromsø enn i landet ellers. Dette er den viktigste årsaken til at 
det er så høy andel offentlig, og lav andel privat, verdiskaping i Tromsø. 

Figur 2 under viser fordelingen av verdiskaping mellom de samme fire sektorene, som i figur 1, for Troms fylke, 

Tromsø kommune og Norge samlet. 

Figur 2: Verdiskaping fordelt på sektorer for Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Figuren over viser at verdiskapingen er fordelt relativt likt for Troms og Tromsø hva gjelder forholdet mellom 

privat og offentlig sektor. Forskjellen er at andelen med kommunal verdiskaping er langt høyere i Troms fylke 

enn i Tromsø, og tilsvarende en betydelig høyere andel statlig og fylkeskommunal verdiskaping i Tromsø. Dette 

betyr at både Troms og Tomsø har en høy andel offentlig verdiskaping sammenliknet med resten av landet, men 

at det skyldes høy statlig og fylkeskommunal andel i Tromsø og høy kommunal andel Troms. 

 
Dersom vi sammenlikner verdiskapingen opp mot sysselsettingen får vi et uttrykk for produktiviteten i de ulike 

sektorene. I figur 4 under, viser vi den gjennomsnittlige verdiskapingen per sysselsatt i de forskjellige sektorene 
i Tromsø, Troms og Norge totalt.  
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Figur 1: Verdiskaping i Tromsø fordelt på sektorer. Kilde: Menon 

64



 

   

M E N O N  E C O N O M I C S  6  R A P P O R T  

Figur 4: Verdiskaping per sysselsatt i ulike sektorer i Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Som vi ser av figuren over er det langt høyere verdiskaping per sysselsatt i privat eksporterende sektor enn i 

resten av økonomien.2 Den laveste verdiskapingen per sysselsatt finner vi i privat lokal og kommunal sektor. 
Dette synliggjøres i forma av at lønnsinntektene er lavere i disse to sektorene.  

Tromsø skiller seg ut fra Troms fylke og Norge samlet ved at verdiskapingen pr sysselsatt i kommunal sektor er 

nokså høy. Den høye verdiskapingen i privat eksporterende næringsliv for hele Norge skyldes olje og gass-
produksjonen. 

 

                                                 
2 Man skal i denne sammenhengen være oppmerksom på at verdiskaping i privat og offentlig sektor ikke måles på 
samme måte. I privat sektor har man markedspriser som man kan bruke for å måle verdiskapingen. I offentlig sektor 
finnes ikke slike priser og man må derfor ty til lønnskostnader + et mål på kapitalslit og overskudd for å beregne  
verdiskapingen. 
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3. Effekten av økt sysselsetting i Tromsø 
VI har hatt jevn og trutt vekst i sysselsettingen i Tromsø de seneste årene, og sysselsettingen har økt med rundt 

10 prosent fra 2008 til 2016.3 Denne veksten har vært drevet av og bidratt til økt verdiskaping for Tromsø. En 
videre vekst i sysselsettingen vil være viktig for å opprettholde økonomisk vekst i byen.  

All vekst i sysselsetting vil bidra til økt verdiskaping. Det har imidlertid mye å si i hvilke sektorer veksten eventuelt 

finner sted. Som vi viste i forrige kapittel er det betydelige forskjeller i den gjennomsnittlige verdiskapingen for 
sysselsatte i de forskjellige sektorene. 

I figuren under viser vi, i et tenkt eksempel, verdiskapingseffekten av 2000 ekstra sysselsatte i ulike sektorer.  

Figur 5: Illustrasjon av verdiskapingseffekten fra 2000 nye sysselsatte i ulike sektorer i Tromsø. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Som figuren over illustrer vil 2000 nye arbeidsplasser i privat eksporterende næringsliv generere nesten 464 
millioner mer i verdiskaping enn hvis arbeidsplassene hadde oppstått i kommunal sektor.  

Det er viktig å understreke at beregningene over er grove og ment å være illustrerende, snarere enn presise 

estimater. Samtidig er det informasjon i anslagene som er nyttig å trekke ut. For eksempel bør Tromsø 

konsentrere seg om å tiltrekke eller etablere arbeidsplasser innen privat eksporterende næringsliv, dersom økt 

verdiskaping er målet. Dette vil ha en dobbel gevinst for kommunen, sett opp mot tilsvarende vekst i antallet 

kommunale arbeidsplasser. For det første er den gjennomsnittlige verdiskapingen per sysselsatt 14 prosent 

høyere for privat eksporterende sektor, slik at man får mer verdiskaping per arbeidsplass. For det andre vil det 

gi økte skatteinntekter til kommunen, uten økte kommunale utgifter til lønn og pensjon. Tromsø kommune 

hadde i 2016 et driftsoverskudd på 3,3 prosent, som vitner om økonomisk handlingsrom. Samtidig har 

kommunen netto gjeld tilsvarende 107 prosent av årlige inntekter eller 82 000 kr pr innebygger. Dette er 

betydelig høyere enn landssnittet på 80 prosent av årlige inntekter, og kan bli en økonomisk utfordring dersom 

f.eks. renten på gjelden skulle stige betydelig i fremtiden. Å føre en politikk som fremmer økonomisk vekst ved 

å tiltrekke private arbeidsplasser kan derfor være gunstig for å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom for 

kommunen.   

                                                 
3 Statistikken over antall sysselsatte byttet i 2015 kilde fra AA-registeret til A-ordningen. Effekten av dette er at tall før 
og etter 2015 ikke er perfekt sammenliknbare. Det er derfor usikkerhet knyttet til anslaget på 10 prosent her. SSB oppgir 
at beregningene basert på AA-registeret i snitt overvurderte antall sysselsatte. Hvis dette gjelder for Tromsø vil anslaget 
på 10 prosent være en undervurdering.  
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3.1. Ringvirkninger gjennom underleverandører 
Et annet viktig aspekt knyttet til nye arbeidsplasser, utover den direkte verdiskapingseffekten, er potensielle 

økonomiske ringvirkninger. Når den økonomiske aktiviteten øker i en sektor vil det utløse økt etterspørsel fra 

underleverandører til den sektoren. Ulike sektorer benytter i ulik grad underleverandører og utløser dermed i 

ulik grad ringvirkninger. I figur 6 viser vi, for det tenkte eksemplet med 200 flere sysselsatte, hvor stor omsetning 

dette vil utløse for underleverandører. Vi antar da at strukturen i økonomien ellers ikke endres som følge av 
denne veksten i sysselsetting. 

Figur 6: Illustrasjon av omsetningsveksten for underleverandører ved 2000 nye sysselsatte i ulike sektorer.  
Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Figuren over viser at økt sysselsetting i privat sektor utløser langt større etterspørsel rettet mot 

underleverandører enn ved en tilsvarende økning i sysselsettingen i offentlig sektor. Den klart største effekten 

er fra økt sysselsetting i privat eksporterende næringsliv, hvor 2000 nye sysselsatte vil kunne utløse over 2,2 mrd. 

i økt omsetning for underleverandører. Økt sysselsetting i privat lokalt næringsliv har også en betydelig effekt i 

form av økt etterspørsel mot underleverandører, med anslagsvis 1,3 mrd. kroner i økt omsetning for 

underleverandører ved 2000 nye stillinger. Den svakeste ringvirkningseffekten kommer ved økt sysselsetting i 

kommunal sektor, med kun 426 millioner i økt omsetning for underleverandører. Dette er et resultat av at drift i 

offentlig sektor benytter underleverandører i langt mindre grad enn privat sektor. Det er et vesentlig poeng at 

disse tallene kun omfatter etterspørsel etter varer og tjenester i driftsfasen. Dersom de 2000 arbeidsplassene 

først krever investeringer i bygg, transportmidler og maskiner vil tallene se annerledes ut. For bygg er det grunn 

til å tro at tallene er nokså like på tvers av sektorene. For andre investeringsvarer vil tallene variere kraftig 
avhengig av aktivitetsområde. 

Det er igjen viktig å understreke at beregningene i figuren over er grove og ikke må tolkes som presise estimater. 

Videre tas det ikke høyde for at økt etterspørsel fra underleverandører vil kunne presse prisene på disse 

produktene opp og fortrenge andre kjøpere. Anslagene illustrerer likevel et viktig poeng. Hvis man lykkes med å 

tiltrekke seg nye arbeidsplasser i privat sektor generelt og privat eksporterende spesielt, vil dette bidra til økt 
omsetning for underleverandører til disse bedriftene.  

Økt etterspørsel hos underleverandører vil kunne gi en ekstra boost for den økonomiske aktiviteten i og rundt 

Tromsø, særlig der det private næringslivet kjøper mye fra lokale leverandører. Hvor stor andel av 

underleveransene som leveres lokalt er det vanskelig å anslå. I vareproduserende næringer er andelen gjerne 
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lav, mens den er høy i tjenesteproduserende næringer. Det tilsier nok at store deler av den eksporterende delen 
av privat næringsliv har en lavere andel lokale underleverandører.  
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4. Tromsø og kilder til vekst i store og mellomstore byer   
I to nyere rapporter om vekstmønstre og kilder til vekst i norske byregioner (begge skrevet av Menon Economics) 
inngår Tromsø-regionen som egen enhet. Vi ser nærmere på hva rapportene sier om Tromsø-regionen nedenfor 

4.1. Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner  
I tabellen under rapporteres veksten i verdiskapingen (ikke per innbygger), for samme firedelte næringsinndeling 

(Menon 2015).  Tallene er for perioden 2000-2011 og har derfor ikke med de siste årenes oljebrems. Sektorer 

med relativt lav vekst har fått fargen rød, mens sektorer med relativt høy vekst har fått grønn farge. For Oslo-

regionens vedkommende har man hatt lav vekst i hele økonomien unntatt i statlig sektor. I Kristiansandsregionen 
og Stavanger-regionen har man særlig hatt høy vekst i privat sektor (både lokal og eksporterende).  

Verdiskapingsvekst i fire sektorer av storbyregionenes økonomi. (Prosentvis vekst fra 2000-2011) 

 

Rapporten er tydelig på at høy vekst i privat eksporterende sektorer gir høy verdiskapingsvekst per innbygger i 

storbyregionen, fordi man får utvidet markedet til aktørene i regionen. De andre sektorene er på mange måter 

en funksjon av antall personer som bor der og hvor stor inntekt de har.   

Tromsø-regionen har i likhet med de fleste andre storbyregionene hatt høy vekst i verdiskaping per innbygger 

etter årtusenskiftet. Regionens evne til å øke sysselsettingsgraden i befolkningen er god. Rapporten viser videre 

at Tromsø-regionen har lav vekst innen privat eksporterende sektor, mens veksten i de andre sektorene har vært 

på linje med andre storbyregioner. Produktivitetsveksten i Tromsø-regionen er lavere enn i Trondheim, 

Stavanger og Bergensregionen, men høyere enn i Oslo-regionen og Kristiansandsregionen. Den ligger med andre 
ord midt på treet.  

Regionen har høy vekst i andelen av de sysselsatte med høy lang og høy kort utdanning, høy vekst i FoU utgifter 

totalt og høy vekst i antall yrkesrelaterte overnattinger. Rapporten viser at til tross for høy vekst i FoU-utgifter 

har man ikke klart å skape et miljø for høye FoU-investeringer i næringslivet. Tromsø-regionen har også lav vekst 

i andel ansatte innen kunnskapsbaserte tjenester. Kunnskapsarbeiderne i regionen arbeider i stor grad i offentlig 

sektor. Det er også rom for høyere vekst i antall ansatte innen service og underholdning. Nyetableringsaktiviteten 
i regionen er moderat. Investeringsnivået i regionen er også moderat. 

4.2. Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner 
I rapporten «Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner» (Menon og IRIS, 2016) Sammen med IRIS 

presenteres en omfattende studie av drivkrefter bak vekst i 47 små og mellomstore byer i Norge over perioden 

2000-2014. Siden årtusenskiftet har en lang rekke små og mellomstore byer i Norge vist imponerende vekst i 
både befolkning, sysselsetting og verdiskaping. Rapporten viser følgende motorer bak vekst i byregionene: 
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 Eksportrettet ressursbasert næringsliv: Stort innslag av eksportrettet ressursbasert næringsliv i 
2004 har bidratt til vekst i verdiskaping per sysselsatt (produktivitet) i perioden frem mot 2013. 
Næringsgruppen bidro også til å løfte arbeidsproduktiviteten i de små og mellomstore 
byregionene i perioden mer enn de andre næringsgruppene.   

 Servicebasert næringsliv (lokal privat): Servicebasert næringsliv er den klart største 
næringsgrupperingen, enten vi måler i form av sysselsetting eller verdiskaping. Innslaget av 
servicebasert næringsliv i første år (2004) ser ut til å bidra til høyere arbeidsproduktivitetsvekst i 
små og mellomstore byregioner.  

 Statlig aktivitet: Innslaget av statlig aktivitet i det første året vi ser på (2004) øker i liten grad 
arbeidsproduktivitetsveksten4. Næringsgruppens innslag viser samvariasjon med økt 
sysselsettingsvekst og til en viss grad også befolkningsvekst i de små og mellomstore byregionene.  

Rapporten deler de 47 byregionene inn i fire typer byregioner, basert på sammensetningen av 

næringsvirksomhet i regionene. Det er regioner med sterkt innslag av naturressursbasert næringsliv, statlig 

virksomhet, service-basert næringsliv og differensiert næringsliv. Årsaken til inndelingen er at innslaget av disse 

næringsgrupper samvarierer med ulike typer vekst i regionen. Tromsø faller klart inn under gruppen med mye 
statlig virksomhet. 

I drøftingen av hvorfor de ulike byene vokser med så ulike fart har vi studert byregionenes avvik fra forventet 
vekst. Med avvik fra forventet vekst mener vi da 

 Byregionens avvik fra gjennomsnittlig sysselsettingsvekst for den typologi som byregionen hører til  

Vi er opptatt av dette avviket fordi vi da kan gi en mer detaljert forklaring på veksten som ikke bare har med 
næringsstrukturen å gjøre.  

Rapporten vurderer i hvilken grad byregionene har et høyt eller lavt innslag av sysselsatte med høyere utdanning. 

Dette gjør vi fordi antall sysselsatte med høy utdanning påvirker veksten i alle de fire typene byregioner. Det kan 
med andre ord tenkes at avvik fra forventet vekst kan forklares gjennom hvor høyt utdannet arbeidskraften er. 

Dermed får vi følgende firefelts-matrise: 

 Lav andel med høyere utdannet 

arbeidskraft 

Høy andel med høyere utdannet 

arbeidskraft 

Høyere vekst enn forventet  1 2 

Lavere vekst enn forventet 3 4 

 

 

                                                 
4 Det er gjennomgående komplisert å måle produktivitet i offentlig sektor ettersom verdiskapingsmålet er ikke er 
verdsatt til markedspriser. Dermed blir verdiskaping stort sett målt som lønnskostnader i offentlig sektor. 
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Dersom næringstilknytning og utdanning styrer det aller meste av variasjonen i byregionenes sysselsettingsvekst, 

skal de aller fleste byregionene befinne seg i celle 2 (øvre høyre hjørne) eller celle 3 (nedre venstre hjørne). Høy 
utdanning forklarer da hvorfor byregionene har høyere vekst enn det næringspreget tilsier. 

I figuren nedenfor plasserer vi byregionene inn i de fire cellene. Sentrum av figuren (origo) beskriver den 

gjennomsnittlige andelen av sysselsatte med høyre utdanning i byregionene i 2004, samt gjennomsnittlig vekst i 

byregiontypen. Beveger man seg oppover langs y-aksen, så har byregionen høyere vekst enn gjennomsnittet for 

byregiontypen. Typen byregion er beskrevet med farger (grønn = naturressurs, rød = stat, grå = service/kombi 
og blå = diversifisert). Størrelsen på byregionene er representert med størrelsen på sirklene. 

  

Figur 8.1:  Byregionenes sysselsettingsvekst (avvik fra gjennomsnitt for typen) og utdanningsnivå 
(2004): 

 

Det er en overvekt av store byer i celle 2 (øvre høyre hjørne), der også Tromsø befinner seg. Størrelse gir med 

andre ord høyere vekst, noe som er i tråd med forventningene basert på økonomisk teori. I Tromsø er veksten 

høy (det er en stor by), men likevel lavere enn det utdanningsnivået skulle tilsi. Omfanget av privat næringsliv er 

begrenset og dermed oppstår det en mer begrenset interaksjon mellom det offentlige og det private næringslivet 

i byregionen, som kan bremse sysselsettingsveksten. I rapporten vises det at Tromsø skårer dårlig på geografiske 

indikatorer primært fordi Tromsø i liten grad har et omland. Byen skårer også dårlig på sosioøkonomiske forhold 
som studerer i rapporten.  

1 2 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Sea Lodge AS v/Trude 
Antonsen 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Tilbud Lindrup Martinsen Oppvaskmaskin 
2 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Sea Lodge AS v/Trude Antonsen 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
velger Næringsutvalget å støtte tiltaket med 20000. Næringsforeningen har tidligere i startfasen 
støttet Kafe Fryd med midler til innkjøp av kaffemaskin, men anser nå at man er i en fase der 
kafedriften bør finansiere mindre innkjøp og driftsmidler.  
 
 

Saksopplysninger 
Kafe Fryd ønsker å gå til innkjøp av oppvaskmaskin for å kunne effektivisere driften. I tillegg 
skal denne løsningen tilfredsstille Mattilsynets krav.  
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Vurdering 
Næringsutvalget har tidligere støttet prosjektet gjennom oppstarten. Kafedriften har etter hvert 
oppnådd en god omsetning og et positivt resultat. Vi anser det derfor som naturlig at kafedriften 
etter hvert selv finansierer egne driftsmidler. Vi har likevel valgt å støtte investeringen med 
20.000, 50% av investeringen. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 20.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0008 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Innkjøp av oppvaskmaskin

Kort beskrivelse

Kafé Fryd på Lenangsøyra trenger oppvaskmaskin med steamer som tilfredsstiller Mattilsynets krav.

Prosjektbeskrivelse

Innkjøp av oppvaskmaskin, såpebeholder og installasjon.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lyngen Sea Lodge AS
Org.nr:919059346

Ørstrandveien 68
9064 SVENSBY

41500423

Kontakt-
person 

Trude Antonsen Ørstrandveien 68
9064  SVENSBY

41500423

Prosjekt-
leder

Trude Antonsen Ørstrandveien 68
9064  SVENSBY

41500423

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Har tidligere mottatt støtte til kjøp av kaffemaskin.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Vi vasker opp i dag for hånd og steamer etterpå, noe som er tungvint og tidkrevende. Ønsker å få en 

mer effektiv og mindre belastende arbeidshverdag. I tillegg er steameren utgått på dato, og vi ønsker 

å tilfredsstille Mattilsynets krav ihht dette.

Prosjektmål

En mer effektiv og enklere arbeidshverdag, for å ta unna i rushtiden lørdager og under turistsesong. 

Samt tilfredsstille Mattilsynets krav.

Forankring

.

Prosjektorganisering

.

Samarbeidspartnere

.
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Aktiviteter

Installering av ny oppvaskmaskin.

Målgrupper

.

Resultat

Mer effektiv arbeidshverdag.

Effekter

.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Ønsker å kjøpe inn så snart som mulig.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Innkjøp av oppvaskmaskin   40 000   40 000

Sum kostnad 40 000 40 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Lyngen kommune   40 000   40 000

Sum finansiering 40 000 40 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Tilbud Lindrup Martinsen Oppvaskmaskin.pdf   144 531 25.03.2019
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/284 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 15.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Aurora Experience 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Aurora Experience 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000. 
b) Lyngen næringsutvalg oppfordrer også Aurora Experience om å søke Innovasjon Norge 

om kommersialiseringstilskudd. Dette tilskuddet er tilgjengelig for prosjekter av denne 
type og gis med inntil 700.000. 
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Aurora Experience skal føre opp et antall igloer pluss et felles servicebygg i Oladalen i Lyngen. 
Aurora Experience v/Martin Lyngdal er allerede eier av den eiendommen som anlegget skal 
føres opp på.  
I tillegg til overnatting rettet mot det økende antall turister, vil det blir tilbudt opplevelser av 
forskjellig art. 
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Vurdering 
Tiltaket er meget spennende og Aurora Experience har gode planer for konseptutvikling av 
lokasjonen. Det fins få aktører av denne type i vår region i dag og ingen helhetlige løsninger i 
Lyngen kommune. Tilsvarende anlegg etablert i Finland viser godt belegg og gode 
overnattingspriser.  
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», de foreliggende planer, har vi valgt å støtte prosjektet 
med kr. 50.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0027 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om støtte til oppstart av reiselivsbedrift

Kort beskrivelse

Aurora Experience er et konsept som skal tilby en unik opplevelse med overnatting i glassigloer. Det blir også 

servering av lokale matretter tilberedt av lokale råvarer i et eget servicebygg. Tilleggstjenester som badstue, 

badestamp, bålplass og lavvo skal også være tilgjengelig.

Prosjektbeskrivelse

Eiendommen Lyngdal ligger i bygda Oladalen i Lyngen kommune (Troms fylke), omtrent 12 km nord for 

Lyngseidet, mot Koppangen i Lyngenfjorden. Lyngen er blitt en turistmagnet uten sammenligning, særlig på 

grunn av det dramatiske alpeliknende fjellandskapet, midnattssolen, mørketida og nordlyset (Lyngen ligger midt

i «nordlysbeltet»). Kommunesenteret Lyngseidet ligger kun 1 time og 45 min unna Tromsø (70 mil) og hit 

valfarter turister i mengder. Trenden er dessuten sterkt økende; det samme gjelder dermed også behovet for 

overnatting. 

Midt i Oladalen ligger eiendommen hvor vi tenker oss et konsept bestående av (i første omgang) seks 

overnattingsenheter formet som igloer, en badstue, badestamp, bålplass, lavvo og et servicebygg for 

servering av mat. Eiendommen ligger nydelig til, midt i dalen, og med fantastisk utsikt utover 

Lyngenfjorden. Igloene består av glass og har vinduer rundt alle kanter slik at turistene, også innenfra,

kan nyte synet av den magiske naturen og nordlyset som flakker over himmelen. 

Hver iglo skal ha sengeplass til to, med mulighet for å sette inn en ekstraseng ved behov. Hver iglo har

eget toalett og dusj. De er også utstyrt med gardiner i forskjellige nivåer som kan trekkes for, dersom 

man ønsker å hindre innsyn. Om sommeren skal igloene dekkes til delvis for å skygge for solen og 

hindre uønsket oppvarming. Et klimaanlegg monteres i hver iglo for oppvarming om vinteren og 

nedkjøling på varme sommerdager. Norsk og lokal tradisjonsmat, med lokale råvarer så langt det lar 

seg gjøre, skal serveres i servicebygget. Servicebygget skal bestå av tre vedlavvoer på 18 m2, koblet 

sammen. Disse er isolert og har store glassvinduer i taket for å kunne se nordlyset på himmelen også 

under måltidene. Samarbeid ønskes med lokale cateringfirmaer (for matservering), 

transportselskaper (f.eks. til og fra Tromsø) og turismeselskaper (for unike aktiviteter) året rundt. 

Vi vurderer på sikt å tilby flere enkle aktiviteter, som skal fremme gleden for den nord-norske naturen:

korte fotturer, bålkos i skog/fjære og fotokurs. En kort gåtur (20-30 min) fra Oladalen finnes det 3 

fiskevann, og det er pr. tiden ikke fiskekort i noen av disse. Mulighet for småviltjakt er det også, da 

eiendommen strekker seg fra sjø til fjells. Eiendommen ligger ca. 300 meter fra sjøen hvor man også 

kan fiske med stang fra svaberg eller evt. båt. 

Opp Oladalen går det en kommunal vei som blir brøytet hver vinter. Kommunalt vann ligger lett 

tilgjengelig (midt i Oladalen, på den aktuelle eiendommen), og det vil etter all sannsynlighet være 

mulig å koble seg til det. Strøm går også i umiddelbar nærhet. 
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Området konseptet tenkes oppført på, er på 5-6 mål. Dette er per dags dato dyrket mark. Vi vil søke 

kommunen om midlertidig dispensasjon fra arealplanen hvor vi ber om å få omgjort området fra 

landbruk til fritid og næringsformål samt for spredt boligbygging. Deretter vil vi se på muligheten for å

lage en regulerings plan for området innen neste rullering av arealplanen.

Vi eier også i dag et gammelt hus som sannsynligvis er 150-200 år og er bygd av folk av samisk ætt. 

Bygget er av handlaftet tømmer hugget ut med øks. Vi tenker å bruke dette til et «samisk museum» 

som viser hvordan de bodde der tidligere, samt gamle skikker. Vi håper å få tak i gamle ting og utstyr 

som hører til den tiden, samt samarbeid med Sametinget og reindriften om dette. Bygget er i dag 

vernet av Sametinget. Bygget tenkes restaurert og pusset opp til «original» stand så langt det lar seg 

gjøre med noen moderne

fasiliteter som toalett og dusj.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Aurora Experience 

Org.nr:922109796
Lyngsalpeveien 1046

9060 LYNGSEIDET

95499669

Kontakt-
person 

Martin Lyngdal Lyngsalpeveien 1046

9060  LYNGSEIDET

95499669

Prosjekt-
leder

Sofie Jubskås Lyngsalpeveien 1046

9060  LYNGSEIDET

90193032

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Lyngen er blitt en turistmagnet uten sammenligning, særlig på grunn av det dramatiske alpeliknende 

fjellandskapet, midnattssolen, mørketida og nordlyset (Lyngen ligger midt i «nordlysbeltet»). 

Kommunesenteret Lyngseidet ligger kun 1 time og 45 min unna Tromsø (70 mil) og hit valfarter 

turister i mengder. Trenden er dessuten sterkt økende; det samme gjelder dermed også behovet for 

overnatting. På bakgrunn av dette, ønsker vi å tilby et unikt konsept for turistene (primært 

nordlysturister, men også andre).

Prosjektmål

Målet med prosjektet er å skape og sikre egne arbeidsplasser, være med på å utvikle Lyngen som 

turiststed og på sikt kunne etablere arbeid til flere.

Forankring

Prosjektet er forankret ved at man har god dialog med Lyngen kommune, Innovasjon Norge, Visit 

Lyngenfjord og andre.

80



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

Prosjektorganisering

Martin Lyngdal og Sofie Jubskås står for prosjektet. Martin driver i reklamebransjen og har vært med på å lage 

forskjellige typer reklame for eksisterende turismeselskapet i Lyngen. Han har også er stort nettverk med 

ressurspersoner som har kompetanse innenfor samme type drift spesielt og oppstart av bedrifter generelt. Han 

har også vært nestleder i en bedrift i snart 12 år og har lederkompetanse.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge, Visit Lyngenfjord, Booking.com, andre firmaer som tilbyr aktiviteter til turister i Lyngen og 

omegn, Lyngen kommune, cateringfirmaer, transportselskaper mellom Tromsø og Lyngen og innad i Lyngen.

Aktiviteter

- Ta en grundig og god undersøkelse av markedet. Se på det en trenger og få tak i analyser av markedet. Til 

dette trengs både tid og penger. Til dette vil det bli brukt en del konsulenter utenfra. 

- Søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra arealplanen. 

- Det vil bli gjort en markedsavklaring gjennom flere undersøkelser og markedsanalyser fra 

forskjellige parter og egne. Gjennom markedsavklaringen vil vi kunne avdekke potensielle kjøperes 

interesse for det enkelte produkt (hvor mange besøk på hjemmeside/Facebook, hvor lenge ser 

brukeren på informasjon om de enkelte produkter, eventuelle tilleggsspørsmål, mm) og derigjennom 

tilrettelegge markedsføringen med utgangspunkt i erfaringer og tilbakemeldinger. Vi vil kunne erfare 

kjøpers interesse, videreutvikle disse og tilrettelegge næringen i forhold til erfaringer.

- Kontakt med Visit Lyngenfjord, Visit Norway og Innovasjon Norge. Samt andre aktører i Lyngen og 

Norge/utland.

- Ekskursjon til eksisterende anlegg i Finland og andre, for og se på hva de gjør bra og evt. dårlig. 

- Besøke leverandører av igloer, badestamper, badstuer.

- Besøke leverandører av servicebygg. 

- Valg av videre markedsstrategi, markedskanaler, partnere.

- Flere av leverandører og allerede eksisterende anlegg er i utlandet og man vet ikke nøyaktig hva en 

reise vil koste.

Målgrupper

Primært nordlysturister, men også alle andre, som ønsker et tilbud med både overnatting og 

bespisning, og samtidig få en unik nordlysopplevelse. Dette skal være en helårsbedrift.

Resultat

Resultatet fra aktivitetene vil vise om det er behov for en slik tjeneste og om det vil være lønnsomt for eierne og

om prosjektet vil ha samfunnsnyttige effekter. Vi har allerede vært i møte med Innovasjon Norge og Visit 

Lyngenfjord, som begge var meget positive til prosjektet. Vi vil få nøyaktig oversikt over hvilke bygninger vi 

ønsker å bygge, og være mest hensiktsmessig ifht våres bedrift.

Effekter

Største risiko er at vi ikke får midlertidig dispensasjon/dispensasjon fra arealplanen for å gjøre om arealene fra 

landbruk til næring, fritid og spredt boligbygging. Finansiering er også et vesentlig moment.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Nabovarsel og midlertidig dispensasjon skal utføres umiddelbart. Deretter må det gjennomføres ekskursjoner til

eksisterende anlegg og leverandører av igloer og andre bygg. Innhenting av konkrete priser på bl.a. grunnarbeid,

strøm, vei, vann og kloakk, montering av igloer og de andre byggene. Tomta skal gåes ut. Alt skal deretter 

bygges og monteres.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Markedsavklaring   75 000   75 000

Reise til eksisterende 
anlegg   40 000   40 000

Reise til leverandører   40 000   40 000

Reise til 
samarbeidspartnere   20 000   20 000

Søknad om dispensasjon   10 000   10 000

Utgåing av tomt   15 000   15 000

Sum kostnad 200 000 200 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Lyngen kommune   200 000   200 000

Sum finansiering 200 000 200 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

disposisjon_forretningsplan_rev0.2.pdf   197 648 30.04.2019
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/285 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 08.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet til systematisering av informasjon om 
Lyngshesten fra Polleidet AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015.  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25. mars 2015, 
samt vurdering av søknaden, avslås søknaden.  
 
 

Saksopplysninger 
Det søkes om støtte for å hente inn, samle og systematisere informasjon om den nasjonale 
hesterasen nordlandshest/lyngshest med utgangspunkt i Lyngen kommune. Denne 
informasjonen skal i neste omgang kunne brukes av hvem det måtte angå til promotering av  
rasen f.eks. ved turisme, men også i henhold til kulturbevaring av en utrydningstruet rase. 
Sluttresultatet skal bli en informasjonsbrosjyre som kommunen kan dele ut/ha på 
hjemmesiden, samt oversikt over antall hester i kommunen opp igjennom tidene. 
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Vurdering 
Tiltaket vurderes isolert sett som et godt tiltak for å dokumentere rasens ståsted, antall, utvikling 
og fremtid. Søker har gjennom årene vært en aktiv forkjemper for rasen gjennom eget bruk i 
gårdsdrift og har fremmet hesterasen ved mange anledninger.  
Lyngen kommune har tidligere støttet sak vedrørende Lyngshesten fremmet i regi av 
Regionrådet. 
Det er imidlertid vanskelig å se hvordan tiltaket vil fremme næringsutvikling i Lyngen 
kommune, selv om det pekes på at informasjon om Lyngshesten skal benyttes i ulike typer 
materiale knyttet til reiseliv og andre næringer.  
 

Hovedkonklusjon 
Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. Med referanse til vedtekter 
for kommunalt næringsfond og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 
2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 
tilrår rådmannen at søknaden avslås. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0025 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Lyngshesten i Lyngen – vår stolthet og vårt ansvar

Kort beskrivelse

Søknad om midler for å hente inn, samle og systematisere informasjon om den nasjonale hesterasen 

nordlandshest/lyngshest med utgangspunkt i Lyngen kommune. Denne informasjonen skal kunne brukes av 

hvem det måtte angå til promotering av rasen f.eks. ved turisme, men også i henhold til kulturbevaring av en 

utrydningstruet rase. Sluttresultatet skal bli en informasjonsbrosjyre som kommunen kan dele ut/ha på 

hjemmesiden, samt oversikt over antall hester i kommunen opp igjennom tidene.

Prosjektbeskrivelse

Lyngshesten er en av de tre nasjonale rasene, og har sitt opphav fra Lyngenregionen. Hesten var tidligere en 

viktig bidragsyter i gårdsbruket, gruvearbeid, turistkjøring, skoleskyss og skogsarbeid. Den første offisielle 

utstilte Lyngshest tok sted på Lyngseidet i 1898, og rasens dokumenterte opphav stammer fra Lyngen. På 1930 

tallet ble det satt i gang organisert avl av rasen, primært i nordligste fylkene, med hovedtyngde langs 

Lyngenfjorden i Troms. Våre lokale ildsjeler har reist land og strand for å vise frem og avle videre på denne rasen.

Lyngshesten er en allsidig hest, som har overlevd ved å kunne brukes i varierende typer arbeid. Dens 

størrelse gjør den egnet for bruk av både voksne og barn, og den er en lite kostbar hest å drifte pga. 

sitt nøysomme energibehov. Deres lynne og gode bevegelsesmønster gjør dem egnet til arbeid 

relatert til turisme, helsetilbud og fritid  - et marked som det i liten grad er satset på per i dag. Krigen 

og mekaniseringen av jordbruket har bidratt til en voldsom reduksjon i rasens populasjon. Nasjonale 

tall indikerer at vi i dag har 2000-2500 individer av rasen, men at det fortsatt fødes for få føll for å 

bevare arvemateriale og gen variasjon. På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å bevare 

rasens særpreg uten innkryssing av andre raser, kreves strukturert og målbevisst avlsarbeid for å 

ivareta en sunn og bærekraftig populasjon

De siste 50 årene har bevaringen av rasen og dens historie blitt båret av lokale ildsjeler og deres 

innsats. Vi ber om økonomisk bistand for å i større grad kunne dokumentere det lokale avlsarbeidet, 

da gjennomgang av tidligere dokumenter viser at det er en rekke hester fra Lyngenregionen som ikke 

har vært oppført i stamboken og dermed ikke heller er i det nasjonale registeret. Lyngshesten er 

fortsatt utrydningstruet, og nylige tellinger indikerer at populasjonen er mindre offisielle tall tilsier. 

Dette er på grunn av at hesteregisteret ikke har blitt oppdatert etter hvert som hester har dødd. Bare i

Lyngen viser en gjennomgang av nåværende register at populasjonen i realiteten består av 50% 

mindre lyngshest enn det som er oppført i offentlige stambokføringer. Dette indikerer at det fortsatt 

er behov for tiltak for å bevare den kulturelle arven hesten bærer med seg, samt gjøre informasjon 

om rasens og dens lokale historie mer tilgjengelig. Overordnet mål er en bevisstgjøring av 

informasjon om rasen og Lyngens betydning i bevaring av hesten, og at dette skal motivere flere, også

eksterne aktører, til å bidra både praktisk og økonomisk i bevaringen av lyngshesten.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Polleidet AS

Org.nr:913449363
Ørnes

9060 LYNGSEIDET

918 52 232

Kontakt-
person 

Haakon Emil Karlsen Solvikveien 12

9060  LYNGSEIDET

918 52 232

Prosjekt-
leder

Ellen Helsing Sjøstranda 77

9006  TROMSØ

41315246

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Lyngen kommune henviser til lyngshesten i sitt kommunevåpen, og det trekkes stolt frem at den har 

et opphav i regionen. Samtidig er det vanskelig å finne kilder som avdekker i hvilken grad og for 

eksempel hvilke hester som har sitt opphav herifra. For å finne dette må man kontakte lokale beboere

eller få tilgang til gamle skriftlige kilder som for eksempel stambøker og utstillingsbrosyrer. 

Digitaliseringen av de skriftlige stambøker og strengere krav til registrering og hestepass på 2000 

tallet har ført til at mye informasjon falt bort. Resultatet er at mye av den digitale tilgangen til 

informasjon om Lyngenregionens bidrag i det opprinnelige avlsarbeidet mangler.

Kommunens kobling til rasen burde i større grad løftes frem, og man burde sikre at digitale kilder 

bruker dette korrekt. Tidligere i år stod det for eksempel på det store norske leksikon 

(https://snl.no/Lyngen) at kommunevåpenet illustrerer en nordlandshest (dette er nå korrigert til 

Lyngshest), som illustrerer behovet for en opprydning. Dette er ikke en opposisjon til betegnelsen 

nordlandshest/lyngshest som er rasens nasjonale navn, men heller en fremheving av Lyngens 

betydning og ansvar for korrekt formidling om rasen og dens opphav. Nå er det ikke slik at 

nordlandshesten/lyngshesten slik den er i dag, bare har tilknytning til Lyngen. Steder som Lofoten, 

Vesterålen, Porsanger og forsåvidt hele Norge, har bidratt til å utvikle den rasen vi har i dag. Samtidig 

er det viktig å bevare det bidraget Lyngenregionen har utført, og fortsatt gjør.

Videre ønsker vi å belyse dagens situasjon som tilsier at vi har en drastisk nedgang i rasens 

populasjon, også i Lyngen. Et rask overblikk indikerer en reduksjon på 50% hester i kommunen de 

siste 10 årene, med 57 stk. på topp i 2011 og 24 stk. nå i år. Den digitale stamboken til norsk 

hestesenter henviser til 48 lyngshester i Lyngen kommune. 26 av disse er feil, hvorpå flertallet er 

døde, som indikerer at vi ikke har en oppdatert oversikt over rasens populasjon, verken nasjonalt eller

lokalt. Lyngen kommune kan på denne måten ta initiativ til lokal bevisstgjøring og ansvar for å få flere 

til å undersøke lignende forhold, da rasens situasjon kan vise seg å være mer kritisk enn det vi 

tidligere har antatt. Om dette viser seg å være tilfelle, vil det være et akutt behov for større tiltak på 

nasjonale nivå for å bevare rasen.
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Lyngen, som resten av Nord-Norge, opplever en stadig økende turisme, som gir oss en unik mulighet 

til å vise frem vår kultur, hvorpå hesten burde ha en naturlig plass. I dag er det vanskelig for eksterne 

(og lokale) aktører å finne utfyllende informasjon om selve rasen og dens historie, og den er lite å se i 

promotering av regionen. Du må vite om rasen for å finne informasjonen. Vi ønsker med dette 

prosjektet å legge til rette for at andre aktører kan få denne tilgangen tilgjengelig, og inspireres til å 

vise frem vår lokale rase. Ved å kartlegge hester og avlsarbeid i kommunen vil man kunne 

dokumentere kommunens bidrag og hestens betydning for befolkningen, som gir et bredere 

kunnskapsgrunnlag for videre prosjektarbeid. Vi håper denne informasjonen kan gjøre det enklere for

de som er interessert i å satse mer på hesten i turisme eller annen næring, samt fremme rasens 

omdømme og stolthet.

Prosjektmål

Gjennom et prosjekt på 2 måneder vil man sitte med et teoretisk utgangspunkt som kan benyttes i 

videre utvikling av lyngshesten som kulturskatt, bevaring av rasen, og eventuelt Lyngen kommunes 

interesse og ansvar i å bistå i dette arbeidet. Man vil samtidig få en oppdatert oversikt over personer 

som innehar kunnskap og interesse om rasen, lokale hesteeiere og ildsjeler som kan være viktige 

aktører i det videre arbeidet med å bevare og vise frem rasen.

Forankring

Prosjektet har per i dag ingen formell forankring i andre organisasjoner eller plandokumenter. Dette 

er i hovedsak pga. begrenset tid hos prosjektleder til å skulle jobbe med promotering av prosjektet 

parallelt ved studiene, og at dette er et prosjekt med hensikt å hente inn informasjon som kan danne 

grunnlag for fremtidig samarbeid og eventuelle arrangement. På denne måten fremstår prosjektet 

som nøytral part i innsamling av kilder.

Prosjektorganisering

Gjennom prosjektfasen vil vi se nærmere på lyngshestens populasjonsvariasjon i kommunen siden 1900-tallet 

for å identifisere hestens bruksområder og lokale identitet. Informasjonen som hentes inn danner grunnlag for 

kunnskapsformidling.

Prosjekteier har vært til stor inspirasjon for prosjektleder ved å stille spørsmål, finne frem gamle 

bøker og tidsskrift samt invitere flere lokale beboere innom arbeidsplass for samtale om blant annet 

Lyngshesten. Karlsen har lokalkunnskap om både rasen og beboere relevante for samtale for 

innhenting av informasjon under prosjektperioden. Han har også kontakter og bedrift relatert til 

turisme og tidligere tilbud med hest i turisme/aktiviteter for barn. 
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Prosjektet ledes av en person som er over gjennomsnittet opptatt av å bevare rasen, og ønsker legge 

til rette for at det blir lettere for ”praktikere” å hente frem teoretisk kunnskap som kan gjøre det 

enklere å få gjennomført prosjekter eller tilbud med hest i kommunen. Hun er selv bosatt i Tromsø 

pga. studier, men har egen (lyngs)hest stående i Lyngen og ser på muligheter for å kunne flytte til 

kommunen etter endte studier. Prosjektleder er fulltidsstudent på universitetet i Tromsø, hvor hun 

studerer psykologi og er særlig interessert i tematikk relatert til nytten av hest i en terapeutisk 

sammenheng (psykiatri/sosialt arbeid). Hun har tidligere styreverv fra lokal hestesportsklubb (Vågan) 

og har lang erfaring med organisering av aktiviteter, kurs og treninger, samt prosjektgjennomføring 

som bygging av ridebane i 2006 (i Lofoten). Ved tildeling av prosjektmidler vil prosjektleder oppholde 

seg i Lyngen kommune under prosjektperioden. På denne måten vil hun kunne etablere nettverk 

relevant for eventuell fremtidig satsning på hest i lokal næring. Hun har sammen med blant annet 

kontaktperson (Karlsen) organisert jevnlige treninger med hest, seminar om lyngshesten og offisiell 

hesteutstilling i Lyngen i løpet av de siste tre årene, Vi ønsker nå å kartlegge informasjon for en mer 

systematisert tilnærming for å legge til rette for fremtidig bevaring av lyngshesten i kommunen.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har per i dag ingen formelle samarbeidspartnere, men har vært (og er) i aktiv dialog med lokale og 

eksterne oppdrettere som er positive til å dele av sin kunnskap samt finne frem skriftlige kilder som de fortsatt 

har bevart.

Aktiviteter

16.juni - 14.juli: Første halvdel av prosjektperioden settes av til innhenting av kunnskap. Dette gjøres i hovedsak 

gjennom direkte kontakt med lokale beboere (tidligere hesteeiere) samt eldre lokale skriftlige kilder som 

stambøker, utstillingsbrosjyrer og fotoalbum/årbøker. Utgiftsposter her omhandler møtevirksomhet, reise og 

rekvisitta.  

15.juli - 14. August: Resterende tid brukes til å organisere innsamlet informasjon slik at dette blir 

enkelt å tolke for fremtidige lesere (grafisk fremstilling av f.eks. fødte føll i kommunen). Prosjektleder 

må også ferdigstille tekst og bilder til brosjyre, få disse ferdigtrykt samt levere rapport, sluttresultat og

skriftlig sammendrag som kan brukes på kommunens hjemmeside for å fremheve den lokale 

hesterasen. Utgiftsposter vil da være trykk av brosjyrer, ev. regnskap/revisor.

Utgifter for lønn prosjektleder + leie av kontor er dekkende for hele prosjektperioden.

Målgrupper

Målgrupper er Lyngen kommune (både som offentlig instans og private borgere), turistnæringen men 

også større offentlige instanser dersom rasens populasjonen er kritisk mindre enn det offentlige tall 

per i dag tilsier. Dersom dette fører til positive ringvirkninger for lokale oppdrettere og promotører av 

rasen, vil dette selvsagt være gledelige effekter.

Resultat

- Oversikt over antall lyngshester og hesteeiere i kommunen siden 1900 til 2019 (avdekker bruksområde).

- Oversikt over antall fødte lyngshester i kommunen siden 1900 til 2019 (avdekker avlsbidrag).

- Informasjonsbrosjyre om rasen og dens historie.

- Informasjonsskriv om rasens tilknytning til Lyngenregionen (til kommunens hjemmeside).
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Dersom tildeling av midler ikke dekker de totale prosjektkostnader, vil enkelte år prioriteres og andre 

velges bort for å gi en mest mulig representativ utvikling av rasens andel i kommunen.

Effekter

- Etablere kontakt med de ulike instanser/aktører som kan være interessert i å bistå i

  arbeidet med å bevare og promotere den lokale hesterasen. 

- Gjøre det lettere for "folk flest" å få tilgang på informasjon om Lyngshesten og dens historiske 

bakgrunn i Lyngen. 

- Promotering av lyngshesten i Lyngen Kommune

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Prosjektet er planlagt å vare 2 måneder, med en prosjektleder i 100% stilling. Oppstart fra 16.juni og avslutning 

14.august. Innen slutten av juli skal informasjonen være ferdigstilt, og resterende tid benyttes til å oppsummere 

funn, formulere dette til bruk av brosjyrer og annet, samt skrive sluttrapport.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Kontorplass, 2 mnd   4 000   4 000

Møtekostnader 
(møtelokale og 
bevertning)   3 000   3 000

Prosjektleder (150 timer á
250 ,-)   37 500   37 500

Regnskap og revisjon   10 000   10 000

Reiser   5 000   5 000

Rekvisita   1 000   1 000

Trykk av brosjyrer (Asvo) 
på 40 sider, 1000 stk   10 000   10 000

Sum kostnad 70 500 70 500

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Lyngen kommune   70 500   70 500

Sum finansiering 70 500 70 500

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/303 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra Næringsfondet til utvikling av APP for markedsføring 
og salg av lokale produkter - Smak av Lyngen SA 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 30.000. Pengene anbefales 
benyttet til utvikling av prosjektplan og nærmere spesifisering av kravspesifikasjon med 
nøyaktige estimater for utviklingsarbeidet.  
 

b) Smal av Lyngen SA bør vurdere å søke Innovasjon Norges om 
kommersialiseringstilskudd (inntil 700.000 gitt 200.000 egenkapital).  

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Smak av Lyngen SA planlegger utvikling av APP for markedsføring av lokale produkter; varer 
og tjenester. APPen skal være tilgjengelig for tilbydere og kjøpere og hele prosessen med 
markedsføring, bestilling og betaling skal kunne gjennomføres i APPen. 
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Vurdering 
Tiltaket er meget spennende og åpner for at lokale produsenter kan nå ut til og bli synlig overfor 
kunder som på forhånd sier seg interessert i å motta tilbud. Både lokale og nasjonale. Utviklet på 
en riktig måte som ikke begrenser bruken til Lyngen rent geografisk, vil en slik APP også danne 
grunnlag for bedriftsetablering med dette som hovedprodukt.  
 
Det virker imidlertid som ressursbruken knyttet til utvikling av løsning er kraftig underestimert. 
Næringsutvalget anbefaler derfor at det gjøres et grundigere arbeide med kravspesifikasjon og 
nøyaktigere estimater for utviklingsarbeidet, før man iverksetter utvikling. Siden man har inne 
en mulig leverandør er det viktig at denne forplikter seg til de estimater som fremkommer og 
som de selv er med å fremskaffe. 
 
Løsningen er også i kjerneområdet for kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge, dette 
er IT løsninger som kan skaleres globalt, som fremmer lokale produsenter og derigjennom økt 
salg og utvikling for disse, og som kan fremstå som samarbeidsprosjekt med mange aktører og 
deltakere. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 30.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0024 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Forprosjekt til utviklingsprosjekt for en App for markedsplass/arena for varer og tjenester.

Kort beskrivelse

Smak av Lyngen SA i samarbeid og bistand fra selskapet North Agency Tromsø vil utvikle en App som brukes til 

synliggjøring, markesføring og forvaltning av tjenester både i Lyngen og regionene.

Prosjektbeskrivelse

Smak av Lyngen som Parasollorganisasjon har behov for å utvikle og etablere en App som plattform for 

markedsføring og arena for varer og tjenester i Lyngen og regionen.

Firmaet North Agency er meget god i utvikling av Apper og i samarbeide med dem vil Smak av Lyngen

få denne Appen på plass. Partene har hatt møter og utviklet synspunkter, behov og innledende 

samtaler om kravspesifikasjon om produktutvikling av Appen.

Lokale produsenter vil kunne legge ut sine tjenester og produkter på en lettvint måte og til en meget 

billig pris.  Kundene vil kunne bestille og kjøpe alle tjenester og produkter som er lagt ut på Appen.

Appen blir en arena og markedsplass for aktiviteter, produkter, tjenester og kundene. Dette vil bli en 

viktig serviceinstitusjon i kommunen og regionen. 

Appen vil gi store muligheter for større kontaktflate mellom alle aktorene som skal samhandle med 

hverandre. Den gir også muligheter for å bestille, kjøpe, betale, forenkle handel og gjør opplevelsen 

til mye enklere operasjoner.

Partene har som forutsetning å utvikle ferdig Appen inn ett år.

Det vil bil gjennomført flere samarbeidsmøter i denne perioden, samt testing av produktet.

Partene er enige og å skrive avtale om Appen så snart som mulig når finansiering er sikret.

Appen gir også andre potensiale muligheter for inntjening.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Smak av Lyngen Sa

Org.nr:919673664
Strandveien 26

9060 LYNGSEIDET

91349650

Kontakt-
person 

Werner Kiil Strandveien 26

9060  LYNGSEIDET

91349650

Prosjekt-
leder

Werner Kiil Strandveien 26

9060  LYNGSEIDET

91349650
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Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Dette prosjektet har ikke fått offentlig støtte tidligere.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Smak av Lyngen er en Parasollorganisasjon som jobber for å skape felleskap, utvikling og vekst i 

Lyngen og regionene. 

I dette arbeidet avdekker man behovet for å skape et plattform som er kostnadseffektiv og som gir 

muligheter til våre aktorer.

Prosjektmål

Målet med prosjektet, altså Appen er å skape arena og markedsplass for lokale varer og tjenester på 

en rasjonell og tidsriktig, samt muliggjør at det bygges en bredt kontaktflate. 

Appen vil gi lokale produsenter markedsføringsmulighter, salgsmuligheter og samtidig gi lettere 

kontaktmulighter mellom varer og tjenester, og kundene. Med en slik mulighet blir forutsetningen for

økt omsetning, produktutvikling og vekts vesentlig forbedret.

Forankring

Prosjektet er vedtatt gjennomført av styret i Smak av Lyngen etter initiativ fra medlemmene.  Dette er

en sak det er arbeidet lenge med for å både utvikle tanken, samt finne en egnet og kompetent 

App-utvikle som Smak av Lyngen kan samarbeide med for å få en slik totalløsning på plass.

Prosjektorganisering

Prosjekter styres av Styret i Smak av Lyngen som stringsgruppe.  Styreleder i Smak av Lyngen er prosjektleder 

for prosjektet. North Angancy er firma som skal utvikle Appen.

Samarbeidspartnere

Smak av Lyngen har som mål å samarbeider med alle aktorer i kommunen og regionene. Smak av Lyngen vil 

skape vekst og medlemsmassen forventes å øke vesentlig i fremtiden.

Smak av Lyngen har stadig møter med forskjellige aktorer og samarbeidspartnere både i Lyngen og i 

regionene.

Smak av Lyngen har et godt samarbeid med Lyngen kommune, lag og foreninger, og det samme 

gjelder det priavate næringsliv.

Aktiviteter

- Møtevirksomheter.

- Utarbeidelse av kravspesifikasjon.

- Avtaleinngåelse.

- Utviklingsarbeid.

- Utprøving og testing av produktet.

- Ferdigstillelse
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- Implementering

- Justering og tilpassing etter implementering

Målgrupper

Målgruppen er alle som lokalt produserer varer og tjenester i Lyngen og regionene, samt alle 

potensielle kunder som er på nettet. 

Appen vil også bli en arean hvor folk kan finne ut hvilke aktivitere, steder og produkter som finnes i 

vårt nedslagsfelt. 

Appen skal være en markedsplass.

Resultat

Smak av Lyngen har som ønsket mål og resultat at Appen skal skape et større markedsplass, arena for 

kommunikajon og samkvem mellom mennesker, bedrifter og varer og tjenester.

Effekter

Forventede effekter med Appen er kostnadeffektivitet, rasjonallisering, stor kontaktflate, raskt 

informasjonsspredning, økt omsetning, bredt og bedre markedsføring, vekst.

Samtidig som det gir bedre muligheter for nærhet mellom produsenter og kunder. I tillegg vil Apopen 

gjøre Lyngen og regionene bedre kjent, synlig, og operativ i samhandling.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Prosjektet forventes start 01.07.2019 og fullført innen 31.07.2020.
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Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Apputvikling/testing   45 000   45 000   90 000

Egen innsats   60 000   60 000   120 000

Konsulent bistand   25 000   25 000   50 000

Møter, reiser og diverse   20 000   20 000   40 000

Sum kostnad 150 000 150 000 300 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

05.Andre finansieringskilder   75 000   75 000   150 000

Lyngen kommune   75 000   75 000   150 000

Sum finansiering 150 000 150 000 300 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/327 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 20.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - MIT-FabLab Norway 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - MIT-FabLab Norway 
2 Kostnadsoversikt 

 

 

 

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

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 25.000. Vi ber søker benytte 
disse midlene til utvikling av komplett prosjektplan og kvalitetssikring av kostnader og 
finansiering i prosjektet. 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søker ønsker å utvikle en økopark med grønn profil som skal inneholde en rekke tjenester som 
vil være nyttig for reisende gjester og Lyngens befolkning, herunder tilrettelegging av parkering 
for bobil, toalettfasiliteter, WC/dusj, ladestasjon elbil, mm.  
 
Vurdering 
Prosjektet er spennende og vil med suksess kunne danne modell for flere lignende anlegg i 
Lyngen kommune. Det er imidlertid noe uklart hvordan prosjektet skal gjennomføres og 
kostnader og finansiering fremstår uklare. Prosjektet er så vidt spennende at vi ber søker utvikle 
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en prosjektplan som dekker alle vesentlige sider ved tiltaket og foreslår derfor et mindre tilskudd 
til realisering av denne. 
 
 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samt samtaler med søker, har vi valgt å støtte 
prosjektet med kr. 25.000. 
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