
  
SØR-VARANGER KOMMUNE 

Boks 406, 9915 Kirkenes 
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
www.svk.no  

 
 

Innkalling 
 

 
Utvalg:  Fondsstyret 
Møtedato: 24.05.2017 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Møtetid: 09.00 
 
 
 
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 16.05.2017 
 
 

 
Rafaelsen, Rune Gjertin 

ordfører 
 

 
 
 

 

  

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.svk.no/


2 
 

SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
004/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 

NÆRINGSFONDET - BARENTS METALL OG 
SVEIS ODD MARKUS PUNSVIK 
 
Saksordfører: Egil Kalliainen, kalliain@online.no, tlf. 
90100336 

17/1311  

005/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 
NÆRINGSFONDET - LINDA PEDERSEN 
 
Saksordfører: Monica Hauge 
Stiansen, mstiansen@hotmail.com, tlf. 41041181 

17/354  

006/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 
NÆRINGSFONDET TIL SKOLE- OG 
NÆRINGSLIVSPROSJEKT - OPUS KIRKENES 
 
Saksordfører: Odne Harald Stunes, ost@svk.no, tlf. 
41489888 

17/850  

007/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 
NÆRINGSFONDET TIL UTVIKLINGSTILTAK - 
REIN FILM FINNMARK AS 
REIN FILM FINNMARK AS 
Saksordfører: Tove 
Alstadsæter, alstadtove@gmail.com , tlf. 48280810 

17/1327  

008/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 
NÆRINGSFONDET - BUGØYNES 
OPPLEVELSER AS 
 
Saksordfører: Kurt Wikan, kurt.wikan@ffk.no , tlf. 
90032225 

17/1338  

009/17 BEHANDLING AV SØKNAD OM 
DRIFTSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL 
KIRKENESDAGENE 2017 
 
Saksordfører: Cecilie Hansen, cha-ns@hotmail.com 
, tlf. 90634702 

13/2772  

 
 
 

mailto:kalliain@online.no
mailto:mstiansen@hotmail.com
mailto:ost@svk.no
mailto:alstadtove@gmail.com
mailto:kurt.wikan@ffk.no
mailto:cha-ns@hotmail.com


 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 14.05.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Kalliainen, Egil 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 
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BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - 
BARENTS METALL OG SVEIS ODD MARKUS PUNSVIK 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD TIL NÆRINGSFOND 
Tilleggsopplysninger 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017009034 SØKNAD TIL NÆRINGSFOND 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Enkelpersonforetaket Barents metall og sveis Odd Markus Punsvik søker om tilskudd fra 
næringsfondet til investeringer i verkstedsutstyr i forbindelse med etablering av tilpasset 
tilbud for elever i ungdomsskoletrinnet med særskilte undervisningsbehov. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Enkelpersonforetaket Barents metall og sveis Odd Markus Punsvik søker om tilskudd fra 
næringsfondet til investeringer i verkstedsutstyr i forbindelse med etablering av tilpasset 
tilbud for elever i ungdomsskoletrinnet med særskilte undervisningsbehov. 

 

Opplegget er mer detaljert beskrevet i søknaden, men tiltaket går kort ut på å tilby opplæring 



i verkstedarbeid og industriproduksjon til elever i ungdomskolen. Følgende fremgår av 
søknaden: 

 

En del elever faller utenfor i skolen på grunn av f eks faglige og sosiale vansker og 
atferdsproblematikk. Felles for mange av disse eleven er at de ikke opplever mestring i sin 
skolehverdag. Disse utfordringene drar elevene med seg videre i utdanningsløpet, noe som 
gjør dem utsatt i forhold til å droppe ut i løpet av videre utdanning. Disse elevene legger 
beslag på mye av lærernes ressurser, og forårsaker en del frustrasjoner hos lærere og andre 
elever. Skolen samarbeider allerede med lokale bedrifter om utplassering av forskjellig slag. I 
følge søker er det en utfordring at elevene ikke får dokumenterte kunnskaper med seg, og de 
får heller ikke alltid nødvendig tilpasning. 

 

Målet med omsøkte konsept er å gi elevene kunnskaper og kompetanse som hjelper de til å 
komme gjennom videregående opplæring og læretid i bedrift. Ikke bare teknisk kompetanse, 
men også grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving, muntlig kommunikasjon og 
bruk av digitale ferdigheter. Styrken i omsøkt tiltak er at søker har kompetanse og erfaring 
både med pedagogisk arbeid i skolen, og de rent faglige delene knyttet til industri og 
servicearbeid. 

 

Søker legger vekt på at det er avgjørende med god dialog rundt faglige og sosiale 
problemstillinger mellom hjem skole og bedrift, og planlegger å beholde en stillingsprosent i 
skolen for å kunne legge til rette for god kommunikasjon og et sømløst samarbeid. Han ser 

for seg 40% som lærer ved skolen, 40% i omsøkt opplegg og 20% på ordinær drift i firmaet. 

 

Til slutt i søknaden skriver søker: 

 

Til nå har jeg hatt god dialog med rektorene ved Kirkenes Ungdomsskole og Bjørnevatn 
Ungdomsskole. Nå gir ikke skolenes driftsbudsjett stort handlingsrom. Derfor vil en 
positiv vurdering fra næringsfondets side ha betydning for skolenes vurderinger og 
beslutning. Begge rektorer er meget positive til konseptet og ønsker at kommunen har 
et tilbud som dette. Det finnes ingen tilsvarende opplegg, verken lokalt, regionalt eller 
nasjonalt, så langt meg bekjent. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan, alle summer er eks mva: 

Kostnader  
Verktøy, utstyr og 
innredning 

123 500 

Transport og montering 10 000 



Elektriske installasjoner 20 000 
Sum kostnader 163 500 
Finansiering  
Næringsfondet (75 %) 123 500 
Eget arbeid 10 000 
Egne midler 20 000 
Sum finansiering 163 500 

 

Næringsfondet har tidligere gitt støtte til Odd Markus Punsik i form av etablererstipend 
(administrativ fondssak 012/16) og investeringstilskudd ved oppstart av Barents metall og 
sveis (fondsstyresak 015/16). 

 

Rådmannens vurdering: 

Søknaden er forelagt kommunens skolefaglige rådgiver, som på generelt grunnlag ser at det 
kan finnes et potensielt marked for slike tilbud basert på skolenes behov for tilpassede 
løsninger. Det underbygges også av at det med ujevne mellomrom kjøpes tjenester fra 
private aktører som Inn-på-tunetgårdene og andre. Rådmannen tror det kan være et marked 
for denne type tjenester, og om tiltaket lykkes, kan det i tillegg bidra til bedre 
undervisningsløp i skolen for en svak elevgruppe. 

 

Tiltaket vurderes å være i tråd med næringskapitelet i kommuneplanens samfunnsdel, der 
det er et delmål at Sør-Varanger har et mangfoldig og innovativt næringsliv. Tiltaket vurderes 
videre å kunne falle inn under vedtektenes § 2, virkeområde a (maskiner og utsyr ved 
utvidelse av virksomhet). Tiltak her kan motta inntil 30 % tilskudd dersom ikke særskilte vilkår 
er oppfylt (nyetablering, eksterne markeder eller sysselsetting for kvinner og ungdom).  

 

Med utgangspunkt i at dette er et næringsfond, der tilgangen på midler er relativt liten, vil 
rådmannen generelt prioritere prosjekter med direkte verdiskapings- og sysselsettingseffekt. 
Det er rådmannens vurdering at det ikke foreligger noen direkte sysselsettingseffekt for 
ungdom hverken i selve tiltaket eller bedriften. Samtidig ser rådmannen at tiltaket på lang sikt 
kan bidra til at unge som ellers ville falt utenfor arbeidslivet, kan bli sysselsatt. Men 
næringsfondet vil raskt bli brukt opp om en åpner for å bruke det til generelle og langsiktige 
undervisnings- og opplæringstiltak, og rådmannen finner ikke grunnlag for å fravike ordinær 
støttesats. 

 

Vedtektenes sysselsettingsmålsetning er bare delvis oppfylt, da tiltaket legger opp til 0,6 
årsverk totalt, mens vedtektenes § 4 sier at støtte normalt skal forbeholdes prosjekter som 
utløser minst 1 årsverk. Med bakgrunn i at søker også allerede har mottatt støtte til selve 
etableringen av bedriften, er det rådmannens vurdering at en eventuell støtte bør være i 
nedre sjikt mht støttenivå. 

 



Av § 6 fremgår at fondsstyret skal vurdere kapasitet, utnyttelsesgrad og mulig 
konkurransevridning i eksisterende lokalt næringsliv. Selv om det finnes tilbydere med 
lignende tilbud rettet mot skolen, er det rådmannens vurdering at omsøkt tiltak først og 
fremst vil være et supplement til eksisterende tilbud og slik kunne utløse ny etterspørsel i 
markedet. Siden bedriften også tilbyr ordinære sveise, og verkstedtjenester, og omsøkt 
verksted og utstyr også vil kunne benyttes i denne delen av virksomheten, er det 
rådmannens vurdering at også konkurranseforholdene her må vurderes. I saksutredningen til 
søknaden om investeringstilskudd ved etablering, som fondsstyret innvilget, skrev 
rådmannen: 

 

Rådmannen forventer at det lokale markedet for denne type tjenester er redusert etter 
konkursen ved Sydvaranger gruve AS. Søker beskriver selv henholdsvis Kimek AS og 
Kalliainen industritjenester AS som to aktører i delvis samme bransje. Kalliainen 
industritjenester AS etablerte seg så seint som i mars 2016, uten støtte fra 
næringsfondet. Når det gjelder Kimek AS, er rådmannen kjent med at de opplever økt 
konkurranse fra nye tilbydere etter konkursen ved Sydvaranger gruve. 

 

Det er fortsatt rådmannens vurdering at det av konkurransehensyn ikke bør innvilges støtte 
til ordinære sveise/verkstedtjenester. På oppfordring har søker opplyst at det pedagogiske 
tilbudet vil utgjøre om lag 70 % av omsetningen. 

 

Det pedagogiske prosjektet er etter rådmannens vurdering spennende både skolefaglig og 
som kommersielt prosjekt, og rådmannen innstiller på å gi tilsagn. Med bakgrunn i 
prosjektets lave sysselsettingseffekt, og faren for konkurransevridning som følge av 
synergier mellom det pedagogiske tilbudet og den ordinære verkstedsvirksomhete, innstiller 
rådmannen på maksimalt 20 % tilskudd. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved 
planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for 
etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket vil styrke grunnlaget for, og sysselsettingen i, bedriften, og kan på sikt bidra til økt 
tilgang på fagarbeidere i verkstedindustrien. 



 

Infrastruktur: 

 
Barn og ungdom: 
Tiltaket vil være et tilbud til ungdomsskoleelever med særskilte undervisningsbehov. 

 

Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

 

Alternative løsninger: 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes avslår søknad fra Barents metall og sveis Odd Markus 
Punsvik om tilskudd, jfr søknad datert 28.04.17. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på(fondsstyrets begrunnelse): 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond §§ 1 og 2a. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Barents metall og sveis Odd Markus 
Punsvik tilsagn om inntil kr 32 700,- i tilskudd til investeringer som beskrevet i søknad av 
28.04.17. Tilskuddet er begrenset til maksimalt 20 % av godkjente kostnader. 

 

Fondsstyrets har lagt vekt på at tiltaket er i tråd med fondets formål og kommuneplanens mål 
om et innovativt og mangfoldig næringsliv. Det vurderes som positivt at tiltaket i tillegg kan 
bidra til et enda bedre mer tilpasset skoletilbud i ungdomsskolene i kommunen, med fokus 
på handverksmessig opplæring. 

 



Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond §§ 1 og 2a. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - 
LINDA PEDERSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
Soknad-2017-0002.pdf 
TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017004686 TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM STØTTE FRA 
NÆRINGSFONDET 

2017001942 SØKNAD OM STØTTE KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Linda Pedersen søker om investeringstilskudd til grillhytte i tilknytning til gårdens Inn-på-
tunettilbud. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Linda Pedersen søker om investeringstilskudd til grillhytte med badstuedel på gården Nyjord. 
Gården tilbyr Inn-på-tunettjenester rettet mot barnevern-, rus- og psykiatrifeltet. 
Virksomheten omsatte i 2016 for om lag 315 000,-. Innovasjon Norge ga i 2016 tilskudd til 
oppføring av en stor flerbrukshall. Hallen gir muligheter for flere tilbud og nye brukergrupper, 
og omsetningen forventes å øke fremover. Søker skriver: 



 

Har flere grupper innom gården i løpet av året. Vi driver med mye fysiske aktiviteter 
både på gården og i skog og mark. Også turløyper som vi bruker som orienteringsløp. 
Dette er en «rik» opplevelse for de fleste, gårdslivet, komme ut i naturen og få smaken 
på de næromliggende fasiliteter. 

 

(Med grillhytta) forventes en inntektsøkning på om lag 20 % første år, og opp mot 30-
40% år 2. Grunnen til dette er at grillhytta vil åpne for langt flere grupper å komme å 
bruke Inn på Tunet anlegget, samt at dette åpner opp for overnatting. Og siden det ikke 
er noen form for dusjemuligheter så vil badstua dekke dette. Grunnen til at dette skal 
bygges er henvendelser med ønske om helge tilbud hvor overnatting skal være med. 
Med økt brukerbase så vil det bli behov for å ansette 1-2 personer i løpet av 2018. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnader  
Grillhytte 80 000 
Isolasjon 5 000 
Eget arbeid 27 750 
Sum kostnader 112 750 
Finansiering  
Næringsfondet (50 
%) 

56 375 

Eget arbeid (~24 %) 27 750 
Egne midler 28 625 
Sum finansiering 112 750 

 

Søker har tidligere fått etablererstipend (2011) og investeringstilskudd (2016) fra Innovasjon 
Norge. 

 

Opprinnelig søknad ble mottatt 15.01.2017 via portalen Regional forvaltning, som hittil ikke 
har vært benyttet lokalt. Dessverre tok det lang tid før kommunen fanget opp søknaden. I 
tillegg har det tatt tid å innhente alle nødvendige opplysninger fra søker. 

 

Rådmannens vurdering 

I tiltaksdelen i vedtatt kommunedelplan for landbruk, er produktutvikling løftet frem som et 
tiltak for å øke verdiskapinga, og Inn-på-tunet er eksplisitt nevnt.  

 



Tiltaket vurderes videre å være i tråd med næringskapitelet i kommuneplanens samfunnsdel, 
der det er et delmål at Sør-Varanger har et mangfoldig og innovativt næringsliv. Tiltaket 
vurderes videre å kunne falle inn under vedtektenes § 2, virkeområde a (mindre 
bygningsmessige tilpasninger ved utvidelse av virksomhet). Tiltak her kan motta inntil 30 % 
tilskudd dersom ikke særskilte vilkår er oppfylt (nyetablering, eksterne markeder eller 
sysselsetting for kvinner og ungdom). 

 

Generelt mener rådmannens at sysselsettingseffekten for kvinner og ungdom bør være sterk 
før maksimal tilskuddssats på 75 % tas i bruk. Omsøkte tiltak vil styrke søkers sysselsetting 
noe, og søker er kvinne. Utover det, ser ikke rådmannen at tiltaket vil gi spesielle effekter 
med hensyn til sysselsetting av kvinner.  og det er rådmannens vurdering at støttesatsen for 
et eventuelt tilsagn ikke bør overstige 40 %. 

 

Rådmannen er positiv til søkers utvidelse av Inn-på-tunettilbudet på Nyjord. Det kan bidra til 
økt verdiskaping, sysselsetting og aktivitet i Jarfjord. Rådmannen tror likevel det er alt for 
optimistisk at grillhytta skal bidra med en omsetningsøkning på 30-40 % etter to år. Samtidig 
forventer rådmannen at den nye flerbrukshallen som ble satt opp i 2016, vil bidra til økt bruk 
av gården. Rådmannen ser at en grillhytte med badstue vil kunne supplere eksisterende 
tilbud på gården, og kanskje også rekruttere nye kundegrupper. 

 

Det siste tiåret er grillhytter blitt svært populært også på private boligtomter. Selv om Nyjord 
er en landbrukseiendom med næringsdrift, er det i praksis også en boligeiendom for 
driverne. Det er derfor viktig å presisere at tilsagnet er basert på næringsvirksomhetens 
behov, og rådmannen foreslår at det legges en tidfestet aktivitetsklausul inn i vedtaket. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket kan bidra til verdiskaping og sysselsetting i Jarfjord. 

 

Infrastruktur: 



Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 

 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Rådmannen forutsetter at tiltaket forholder seg til relevant lovverk og innhenter alle 
nødvendige tillatelser før etablering og drift. 

 

Alternative løsninger: 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes avslår søknad fra Linda Pedersen om tilskudd, jfr søknad 
datert 15.01.2017 med tilleggsdokumentasjon. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på(fondsstyrets begrunnelse): 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond §§ 1 og 2a. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Linda Pedersen tilsagn om inntil kr 
45 100,- i tilskudd til investeringer som beskrevet i søknad av 15.01.2017 med 
tilleggsdokumentasjon. Tilskuddet er begrenset til maksimalt 40 % av godkjente kostnader. 

 

Det settes som vilkår at dersom næringsaktiviteten knyttet til bygget opphører i løpet av fem 
år fra tilskuddet er utbetalt, må en forholdsmessig del av tilsagnsbeløpet tilbakebetales. 

Fondsstyrets har lagt vekt på at tiltaket er i tråd med fondets formål, kommuneplanens mål 
om et innovativt og mangfoldig næringsliv og strategiene i kommunedelplan landbruk. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond §§ 1 og 2a. 

 



 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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24.05.2017 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 
TIL SKOLE- OG NÆRINGSLIVSPROSJEKT - OPUS KIRKENES 
 
Vedlagte dokumenter: 
søknad svk om skole næringsliv tilskudd.pdf 
samarbeidsprosjekt skole og næringsliv - 7 mars 2017.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017005594 FORELØPIG SVARBREV PÅ SØKNAD OM TILSKUDD FR 
NÆRINGSFONDET 

2017005570 SØKNAD OM TILSKUDD FR NÆRINGSFONDET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
I søknad datert 13.03.2017 søker Opus Kirkenes, kurs- og utviklingsavdelingen ved Kirkenes 
videregående skole om kroner 99 500,- i tilskudd fra næringsfondet til et skole- og 
næringslivsprosjekt. 

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
I søknad datert 13.03.2017 søker Opus Kirkenes, kurs- og utviklingsavdelingen ved Kirkenes 
videregående skole om kroner 99 500,- i tilskudd fra næringsfondet til et skole- og 



næringslivsprosjekt. 

 

Opus Kirkenes søker tilskudd fra næringsfondet til et prosjekt der målet er å sammenkoble 
skolens fagavdelinger med lokalt næringsliv. Yrkespedagogisk personell skal kobles 
sammen med bedriftsledere og faglige ansvarlige i lærlingerbedrifter. Gjennom en 
sammenkobling vil det være ønskelig at begge parter oppnår en litt større forståelse for 
hverandres utfordringer i hverdagen. Ved en bedre gjensidig forståelse vil skolen kunne 
oppdatere undervisningen, slik at kompetansen til elevene som skal ut som lærlinger blir 
bedre. Målet er på sikt å få til kompetanseheving både i skolen og i bedriften, og vil 
forhåpentligvis bidra til økt lønnsomhet, økt antall praksis- og lærlingeplasser.  Dette vil 
kunne gi en fremtidig vekst i sysselsettingen i kommunen/regionen. 

 

Målgruppa for prosjektet er små og mellomstore bedrifter i Sør-Varanger som har tilknytning 
til yrkesfagene og som omfattes av lov om fagopplæring. Prosjektet bør ha med deltagere fra 
to til tre ulike bransjer, og deltagerne bør være nøkkelpersoner som styreleder, 
økonomiansvarlig, arbeidsleder, eller lignende. På skolen blir målgruppa de faglærere som 
underviser i de fag bedriftene representerer. Faglærer og bedriftseiere/ledere skal delta på 
samlingene sammen. Mellom samlingene skal lærer hospitere i bedrift, og bedriftseier/leder 
skal hospitere på skolen/verkstedet. 

 

Prosjektet skal pågå i ett år og bør ha medført lønnsomhetsforbedringer og egenutvikling i 
bedriften. I tillegg skal faglærerne ha fått økt innsikt i hverdagen til lokalt næringsliv, som vil 
bety bedre innsikt i og forståelse av faglige problemstillinger, kvalitetssikring av lærerplaner. 

  

 

Det er satt opp følgende kostnadsoverslag for prosjektet: 

 

Utførelse av kartlegginger, 5 stk (5 timer x (5x700,-)):                    17 500,- 

Oppfølgingstimer i hver av 3 bedrifter, 3x20 timer a 700,-:                    42 000,- 

Prosjektledelse (100 timer x 700,-):                                                  70 000,- 

Deltagerkostnader: materiell, møterom, kopiering, tlf med mer:          20 000,- 

Vikarutgifter 3 lærere i 20% stilling:                                                  300 000,- 

Egen tid bedriftene, 3 bedrifter a 50 timer a 150 ,-:                              22 500,- 

SUM kapitalbehov:                                                                      472 000,- 



 

 

Forslag til finansiering: 

RUP Finnmark, utdanningsmidler (positivt tilsagn nov 2016):          350 000,- 

Skole/næringsliv SVK næringsfond:                                                  99 500,- 

Deltagerbedriftenes kostnad:                                                            22 500,- 

SUM finansiert:                                                                      472 000,- 

 

OPUS Kirkenes søker næringsfondet om 99 500 kroner (omtrent 21 %). 

 

For at prosjektet skal bli gjennomført på en god måte har OPUS Kirkenes satt opp noen 
kritiske suksessfaktorer: 

· Rekruttering av «gode» bedrifter og fagmiljø 
· Engasjerte og motiverte deltakende bedrifter 
· Engasjerte og motiverte faglærere fra VGS som deltagere i prosjektet 
· Finansiering på plass innen april 2017 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen stiller seg positiv til samarbeidsprosjekt mellom skole/utdanning og næringslivet. 
Hadde tiltaket vært i kommunal regi, hadde det falt innenfor vedtektenes virkeområde § 2 b 
tredje punkt. Dette tiltaket er initiert av OPUS Kirkenes ved Kirkenes VGS og faller i 
utgangspunktet utenfor. På bakgrunn av prosjektbeskrivelsen i søknaden ser rådmannen at 
dette tiltaket kan bidra til bedre muligheter, og bedre tilpassede lærlingeplasser og økt 
kompetanse. Dette kan være nyttig for både elever og bedrifter og kan på sikt gi attraktive 
arbeidsplasser og økt sysselsetting. 

Til tross for at tiltaket ikke gir umiddelbar sysselsettingseffekt og ikke er i kommunal regi, 
synes rådmannen at tiltaket er positivt da det på lengre sikt kan gi positive ringvirkninger for 
næringslivet i Sør-Varanger kommune. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket legger opp til økt samarbeid mellom skole og næringsliv, som på sikt kan gi økt 
sysselsetting. 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
Tiltaket legger opp til økt samarbeid mellom skole og næringsliv. 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår OPUS Kirkenes sin søknad om støtte 
til et skole- og næringslivsprosjekt som er beskrevet i søknad av 13.03.2017.  

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket faller utenfor næringsfondets virkeområde, da 
samarbeidsprosjektet ikke er i kommunal regi, jfr. § 2 b tredje punkt. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

 
 



 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir OPUS Kirkenes tilsagn om inntil kroner 
______,- i støtte til et skole- og næringslivsprosjekt som er beskrevet i søknad av 
13.03.2017. Tilskuddet er begrenset til maksimalt __% av godkjente kostnader. 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket bidrar til kompetanseheving i skolen og næringslivet 
med mål om økt antall lærling- og praksisplasser, økt lønnsomhet og framtidig økt 
sysselsetting i kommunen. Tiltaket anses som et viktig samarbeidsprosjekt mellom skole og 
næringsliv, til tross for at det ikke er i kommunal regi, jfr. § 2 b tredje punkt.  

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter (§ 2 b) og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

                                                                                                                             

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Kirkenes videregående skole 
v/Opusleder Kjetil Langseth 
Postboks 44 
9916 Hesseng         13. mars 2017 
 
Sør-Varanger kommune 
Næringsfondet 
Postboks 9915 Kirkenes 
 
SØKNAD OM DELFINANSIERING AV ET SKOLE OG NÆRINGSLIVSPROSJEKT 
 
Bakgrunnen for søknaden er at Opus Kirkenes, kurs og utviklingsavdelingen ved Kirkenes 
videregående skole, ønsker å gjennomføre et skole og næringslivs-prosjekt. Prosjektet ønsker å legge 
til rette for at yrkespedagogisk personell ved skolens fagavdelinger koples sammen med 
bedriftsledere og faglige ansvarlige i lærebedrifter.  
 
Målet er å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften. Dette skal forhåpentligvis på 
sikt føre til økt lønnsomhet, økt antall praksis og lærlingeplasser – og fremtidig vekst i sysselsettingen 
i kommunen/regionen. 
 
Prosjektet er beskrevet i vedlagte dokument, og vi søker herved om (21 %) kr. 99.500,- i tilskudd til 
prosjektet, av totalt kr. 472.000,-. Øvrig finansiering er allerede på plass. 
 
Vi håper på en velvillig behandling og et snarlig svar 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Kirkenes videregående skole v/Opus 
Kjetil Langseth, avdelingsleder 
  



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sindre Torp 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 12.05.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Alstadsæter, Tove 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Fondsstyret 007/17 
 

24.05.2017 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 
TIL UTVIKLINGSTILTAK - REIN FILM FINNMARK AS 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 
VS: Søknad til næringsfondet 
Kamerapakke 
Klippesuite 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017009109 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Rein Film Finnmark AS søker i brev datert 04.05.2017 næringsfondet om 125 000 kroner i 
utviklingstilskudd. De søker midler til infrastruktur og produksjonsutstyr. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Rein Film Finnmark AS søker i brev datert 04.05.2017 næringsfondet om 125 000 kroner i 
utviklingstilskudd. De søker midler til infrastruktur og produksjonsutstyr med mål om å utvikle 
Øst-Finnmark til en attraktiv lokalitet for TV- og filmproduksjon. 

Rein Film Finnmark AS (Kirkenes) er et datterselskap av Rein Film AS (Oslo). Avdelingen i 
Oslo ble etablert i 2009 av fire gründere fra Finnmark, mens datterselskapet i Kirkenes ble 



etablert i mars 2017 med kontor og daglig leder i Kirkenes. Målet med etableringen er å spille 
inn spillefilm og TV-serier i regionen, men også kortfilm, dokumentarfilm, oppdragsfilm og 
reklame. På sikt er det ønskelig at Øst-Finnmark blir en attraktiv lokalitet for TV- og 
filmproduksjon. 

Satsningen i Finnmark skal gi direkte og indirekte inntekter til kommunens næringsliv. Lokale 
produksjoner vil kunne bidra til å utvikle den internasjonale dimensjonen gjennom 
synliggjøring av kommunen i TV og film. Det er et mål å lokke produksjonsselskaper 
nasjonalt og internasjonalt til å benytte vår region som innspillingsplass og utvikle lokal 
arbeidskraft. Med bred erfaring og flere bein å stå på, gir utviklingsmuligheter og muligheter 
for flere arbeidsplasser. Rein Film Finnmark AS ser for seg å ekspandere både med tanke på 
sysselsetting og økonomi. Innen fem år er det forventet at prosjektet vil gi en økning på 5 
årsverk. 

For å kunne komme i gang med produksjoner og videreutvikle Rein Film AS’ utvikling, vil en 
kritisk suksessfaktor være å få på plass en infrastruktur med klippesuite og kamerapakke. 
Følgende investeringsbudsjett er foreslått (detaljer i vedlagte pristilbud): 

Produksjonsutstyr:           Klippesuite                              112 000,- 

                              Kamerapakke                              138 000,- 

                              Sum investering                    250 000,- 

 

Til investeringen søkes det om 125 000,- (50 %) fra næringsfondet og resterende 125 000,- 
(50 %) dekkes av egne midler. 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rein Film Finnmark AS er en nyetablert virksomhet i Kirkenes og rådmannen mener det er 
svært positivt med nyetableringer som kan bidra til økt sysselsetting i kommunen jfr. § 1 i 
næringsfondets vedtekter. Det å sikre og på sikt øke antall arbeidsplasser i virksomheten er 
også et virkemiddel i kommuneplanens samfunnsdel sin visjon om å skape befolkningsvekst 
i kommunen. TV- og filmproduksjoner produsert lokalt i Finnmark, kan skape 
oppmerksomhet og gi positiv omtale av kommunen og fylket også utenfor regionen. 

Tiltaket faller innenfor vedtektenes virkeområde § 2 a utstyr ved utvidelse av virksomhet. 
Rådmannen anser utstyret som er beskrevet i søknaden som viktig for å utøve profesjonell 
TV- og filmproduksjon. Med tanke på at kamera- og datautstyr er portabelt og enkelt å 
transportere, ønsker rådmannen å sette vilkår om at utstyr som er støttet av næringsfondet 
brukes og forblir i regionen i 3 år. Dersom dette fravikes, må en forholdsmessig del av 
tilsagnsbeløpet tilbakebetales. 

Rådmannen er normalt forsiktig med å gi tilskudd til datautstyr til virksomheter som ikke 
krever spesialisert utstyr i sitt virke. En virksomhet som Rein Film Finnmark AS driver 
filmproduksjon, som krever dyrt utstyr. Noe av utstyret det søkes støtte til kan anses som 



mindre spesialisert datautstyr, og rådmannen går derfor inn for å gi normal støttesats som 
er 30%. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Tiltaket vil styrke en nyetablert virksomhet og på sikt bidra til økt sysselsetting i Sør-
Varanger. 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til vedtak: 

Åpen 
 

 
 
Forslag til innstilling: 



Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Rein Film Finnmark AS tilsagn om inntil 
kroner 75 000,- i støtte til utviklingstiltak som er beskrevet i søknad av 04.05.2017. 
Tilskuddet er begrenset til maksimalt 30 % av godkjente kostnader. 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket bidrar til økt sysselsetting og lokale filmproduksjoner 
kan bidra til markedsføring av både Sør-Varanger kommune og Finnmark fylke. 

Det settes som vilkår for tilsagnet at utstyr som er støttet av næringsfondet brukes og forblir i 
regionen i 3 år. Dersom dette fravikes, må en forholdsmessig del av tilsagnsbeløpet 
tilbakebetales. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter (§ 2 a) og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

                                                                                                                             

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Stig Ulvang, tlf. 78 97 74 93 

Dato: 15.05.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Wikan, Kurt 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Fondsstyret 008/17 
 

24.05.2017 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - 
BUGØYNES OPPLEVELSER AS 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD TIL NÆRINGSFOND 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017009287 ÅRSREGNSKAP 
2017009190 SØKNAD TIL NÆRINGSFOND 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Bugøynes opplevelser AS søker om investeringstilskudd. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Bugøynes opplevelser AS søker om investeringstilskudd til. Søker skriver i søknaden:  

Produktet er helårig sauna med bading i sjøen. Vi ligger svært nær en flott sandstrand. 
Dette er utviklet til et helårsprodukt som har fått ry langt utover Norges grenser. Vi ser 
imidlertid at vi må få et lite enkelt oppholdsrom ved siden av Jäämeren Sauna badstua 
der vi kan ha enkel servering for mindre grupper.  

 



Dette utfra størrelsen på Badstua vi har. Vi har et større badstueanlegg Arctic Ocean 
Sauna 600 meter fra, i andre enden av stranda. Dette er for stort for mindre grupper 
som vi har utenom badesesongen vår som er nov- mars. 

 

Sist vinter hadde vi ca 3 500 stk som badet i sjøen. Vi har også fått mindre kinesiske 
grupper hele året så vi ønsker nå en enkel servering ( te/kaffe) for disse. Vår kritiske 
faktor nå er nettopp dette lille oppholdsrommet der de også kan se Nordlyset fra. 

 

Våre konkurrenter er Lyngen som også prøver seg på samme konseptet, men har ikke 
så fin sandstrand. Dette bygget vil styrke turismen på Bugøynes slik at vi kan ha helårig 
badeturisme.  

 

Undertegnede har bygget opp turismen på Bugøynes ved å småinvestere etter hvert 
som økonomien tilsa. Vi har følgende som vi eier; 24 sengeplasser i bygda, 3 sauna, 5 
strandhytter med tilsammen 10 sengeplasser, Kaffestue, Galleri, Caravanplasser til 15 
vogner. Vi driver dessuten Lassigården Bokkafe og turistinformasjon.  

 

Våre kunder kommer fra hele verden. Om sommeren kommer 90 % av kundene 

fra Finland. 90 % av alle våre gjester kommer fra og gjennom finske turoperatører 

hvor vi har et nært samarbeid. 

 

Vi har allerede produktet, og ønsker å bruke Arctic Ocean Sauna på nett, Facebook 
samt Instagram og Twitter, der vi allerede er svært mye markedsført. Våre 
samarbeidspartnere er i Finland. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnader  
Grunnarbeider 20 000 
Bygg og innredning 148 000 
VVS-arbeid 15 000 
Elektriske 
installasjoner 

15 000 

Annet 10 000 
Sum kostnader 208 000 
Finansiering  
Næringsfondet (36 %) 75 000 



Egne midler 80 000 
Eget arbeid 21 000 
Lån 30 000 
Sum *  206 

000 
* Søknaden har en underdekning på finansieringen på kroner 2 000,-, men rådmannen forutsetter at det dreier 
seg om enten eget arbeid eller egne midler. 

  

Bugøynes opplevelser AS er registrert med NACE-kode 55.202, som er drift av 
ferieleiligheter. Eneeier er Elsa Magdalena Ingilæ Haldorsen. Oppslag på proff.no viser at 
selskapet i 2015 hadde driftsinntekter på vel en million, og ordinært resultat var 140 000,-. 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til leder etter 2012. 

 

Rådmannens vurdering: 

Bugøynes fremstår som spennende i reiselivssammenheng, og rådmannen vil berømme den 
betydelige og vedvarende innsatsen Bugøynes opplevelser AS og flere har gjort for å for å 
utvikle nye reiselivsprodukter og markedsføre stedet som reisemål. Rådmannen vurderer 
likevel at potensialet for videre utvikling fortsatt er stort. 

 

Omsøkt tiltaket vurderes å være i tråd med næringskapitelet i kommuneplanens 
samfunnsdel, der det er et delmål at Sør-Varanger har et mangfoldig og innovativt 
næringsliv. Isbadingsproduktet er etter rådmannens vurdering i tråd med visjonen i vedtatt 
Masterplan for reiselivet; Sør-Varanger som reisemål skal bli særlig kjent for gode 
opplevelser knyttet til kunsten å leve i det høye nord - «Arctic living». Tiltaket vurderes videre 
å kunne falle inn under vedtektenes § 2, virkeområde a (mindre bygningsmessige 
tilpasninger ved utvidelse av virksomhet). 

 

Tiltak her kan motta inntil 30 % tilskudd dersom ikke særskilte vilkår er oppfylt (nyetablering, 
eksterne markeder eller sysselsetting for kvinner og ungdom). Når markedet som her i 
hovedsak er utenlandske turister, er det rådmannens vurdering at det dreier seg om eksterne 
markeder, som har en maksimal ramme på 50 %. Det søkes om 36 % tilskudd, og 
rådmannen har derfor ikke vurdert tiltaket mht sysselsetting av kvinner. Det er uansett 
rådmannens generelle vurdering at sysselsettingseffekten for kvinner og ungdom bør være 
sterk før maksimal tilskuddssats på 75 % tas i bruk. 

 

Bugøynes fremstår som spennende i reiselivssammenheng, og rådmannen vil berømme den 
betydelige og vedvarende innsatsen Bugøynes opplevelser AS og flere har gjort for å for å 
utvikle nye reiselivsprodukter og markedsføre stedet som reisemål. Rådmannen vurderer 
likevel at potensialet for videre utvikling fortsatt er stort. 

 



Tiltaket er tenkt etablert i et boligområde. Søker opplyser at eiendommen allerde benyttes i 
reiselivssammenheng. Forholdet til plan- og bygningslov er ikke vurdert i saksutredningen, 
og rådmannen foreslår å sette vilkår om at tiltaket meldes og godkjennes i tråd med 
gjeldende lovverk. 

 

Videre er bygningen tenkt etablert på eneaksjonærens egen boligtomt. Det er ikke unikt at 
det gis støtte til investering for å drive næring på egen boligeiendom. Samtidig vil en slik 
investering, selv om ikke det er formålet med søknaden, øke verdien på søkers private 
boligeiendom. Det er derfor viktig å presisere at tilsagnet er basert på næringsvirksomhetens 
behov, og rådmannen foreslår at det legges en tidfestet aktivitetsklausul inn i vedtaket. 

 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 

 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Rådmannen forutsetter at tiltaket forholder seg til relevant lovverk og innhenter alle 
nødvendige tillatelser før etablering og drift. 

 

Alternative løsninger: 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes avslår søknad fra Bugøynes oppøevelser AS om 



tilskudd, jfr søknad datert 07.05.2017. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på(fondsstyrets begrunnelse): 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond §§ 1 og 2a. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Bugøynes opplevelser tilsagn om inntil 
kr 75 000,- i investeringstilskudd som beskrevet i søknad av 07.05.2017. Tilskuddet er 
begrenset til maksimalt 36 % av godkjente kostnader. 

 

Det settes som vilkår at dersom næringsaktiviteten knyttet til bygget opphører i løpet av fem 
år fra tilskuddet er utbetalt, må en forholdsmessig del av tilsagnsbeløpet tilbakebetales. 

Fondsstyrets har lagt vekt på at tiltaket er i tråd med fondets formål, kommuneplanens mål 
om et innovativt og mangfoldig næringsliv og visjonen i Masterplan for reiselivet.  

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond §§ 1 og 2a. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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2017006838 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD KIRKENESDAGENE 2017 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kirkenesdagene AS søker i brev datert 14.03.2017 om 80 000,- i støtte fra næringsfondet til 
drift og gjennomføring av Kirkenesdagene i 2017. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Kirkenesdagene AS søker i brev datert 14.03.2017 om 80 000,- i støtte fra næringsfondet til 
drift og gjennomføring av Kirkenesdagene i 2017. Som tidligere år søker Kirkenesdagene AS 
om støtte til blant annet strøm, renovasjon og betaling til idrettslag som bidrar med rydding 
hver kveld. 

I årene 2006-2012 bevilget kommunen av eget budsjett en årlig støtte til arrangementet med 
kroner 100 000,- per år. En av forutsetningene for denne støtten var at det skulle 
gjennomføres arrangement spesielt rettet mot barn og unge. I 2013 ble Kirkenesdagene 



innvilget et tilskudd fra «Bolystfondet» på kroner 40 000,- til markering av at kommunen da 
hadde passert 10.000 innbyggere. Det ble ikke innvilget støtte til arrangementet i 2014 og 
2015.  

I 2016 fikk Kirkenesdagene tilsagn om inntil 135 000,- fra næringsfondet, dekket av midler fra 
regionalt utviklingsprogram (RUP). Kirkenesdagene ble i vedtaket oppfordret til å jobbe aktivt 
med å få flere aksjonærer for å mobilisere en større del av næringslivet. 

Som tidligere år stiller kommunen torget, gågata og musikkpaviljongen vederlagsfritt til 
disposisjon til Kirkenesdagene AS under arrangementet. 

 

Rådmannens vurdering: 

Tiltaket er i tråd med kommuneplanens strategi om å styrke Kirkenes som et sterkt 
handelssenter og møtested i Øst- Finnmark og Barentsregionen. Tiltaket vurderes å kunne 
falle inn under vedtektenes § 2 a (bransjemessige og/eller produksjonsmessige fellestiltak). 

Tiltaket har et kostnadsbehov på kroner 80 000,- som i utgangspunktet er over øvre grense 
som er 75 000,-, men kan unntaksvis fravikes dersom det tiltaket anses å særlig stor 
betydning for næringsutviklingen i kommunen, jfr. utfyllende retningslinjer, siste ledd. 

I vedtektenes § 5 første ledd, er det beskrevet at «næringsfondet kan ikke gi støtte til 
sanering av gjeld eller tilskudd til løpende drift». Rådmannen mener det er vanskelig å gå for 
en innstilling når det søkes om midler til løpende drift. Kirkenesdagene skaper liv i sentrum, 
men slik det fremgår av søknaden er det handelsstanden som tjener gode penger. Det er 
positivt for næringslivet og kommunen, med rådmannen mener at dette igjen aktualiserer 
spørsmålet om det samme næringslivet burde ta et enda større økonomisk ansvar for 
arrangementet, slik det ble oppfordret i 2016. 

Driften av Kirkenesdagene kan etter rådmannens vurdering ikke baseres på tilskudd fra 
næringsfondet. Samtidig ser rådmannen at et stadig økende antall kjedebutikker kombinert 
med etablering av en handelspark utenfor sentrum, skaper store utfordringer for gjeldende 
driftsmodell for Kirkenesdagene. Rådmannen er positiv til å støtte Kirkenesdagene og 
lignende arrangementer som bidrar til liv og oppmerksomhet i kommunen, men i framtiden 
må dette gjøres gjennom andre kanaler enn næringsfondet. Rådmannen vurderer for 
framtiden å skille ut festivaler og lignende i kommunen i en egen budsjettpost, der 
Kirkenesdagene også vil passe bedre inn. 

På bakgrunn av at tiltaket faller utenfor næringsfondets virkeområde, men likevel er et 
positivt tiltak for Kirkenes og Sør-Varanger, ønsker ikke rådmannen å gå inn for én innstilling, 
men legger fram to alternative løsninger. 

 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 



deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Kirkenesdagene bidrar til økt omsetning i handels- og servicenæringene i kommunen 

 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternativt forslag til vedtak 1: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår Kirkenesdagene AS sin søknad om 
støtte til drift av Kirkenesdagene 2017 som beskrevet i søknad av 14.03.2017. 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket faller utenfor næringsfondets virkeområde, da det 
søkes tilskudd til løpende drift, som ikke kan støttes av næringsfondet, jfr. § 5 første ledd. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter (§ 5) og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

 

Alternativt forslag til vedtak 2: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Kirkenesdagene AS tilsagn om inntil 



kroner _____,- i støtte til drift av Kirkenesdagene 2017 som beskrevet i søknad av 
14.03.2017. Tilskuddet er begrenset til maksimalt ___% av godkjente kostnader.  

Fondsstyret har lagt vekt på (utvalget begrunner selv vedtaket) 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

 
Forslag til innstilling: 

 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
                                                                                                                             

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Sør-Varanger Kommune  
Pb 406 
9915 KIRKENES  
 
Kirkenesdagene AS 
Pb 227 
9915 KIRKENES             Kirkenes, 14.mars 2017  
 
 
 
 

Søknad om driftstilskudd til Kirkenesdagene AS 
 
 
Kirkenesdagene AS søker med dette om et driftstilskudd til gjennomføring av Kirkenesdagene i 2017.  
 
Kirkenesdagene har blitt en stor og viktig folkefest for hele kommunen. Næringslivet og handelsstanden 
engasjerer seg, svært mange utflyttere legger ferien sin til Kirkenes da og lag og foreninger lager 
aktiviteter. Handelsstanden og serveringssteder tjener gode penger disse dagene.  
 
Kirkenesdagene arrangeres utelukkende på bakgrunn i frivillig støtte fra næringslivet i kommunen og 
inntekter fra standplasser, samt støtte fra kommunen. Det er svært viktig å påpeke at alle i styret er fra 
det lokale næringslivet og det blir ikke tatt ut noen form for betaling. Alt utføres som dugnad og det er 
snakk om betraktelig mange timer. 
 
Den økonomiske situasjonen for Kirkenesdagene AS er slik at det er færre fra det lokale næringslivet 
som bidrar, noe som er veldig synd. Vi har store utgifter innen strøm/renovasjon under festivalen og vi 
betaler idrettslaget BIL store summer for å rydde gatene hver formiddag/kveld. Dette er kostnader vi 
håper kommunen kan være behjelpelige med å dekke.   
 
 
Vi søker om et tilskudd for 2017 på totalt 80 000,-.  
 
 
 
Ser frem til en positiv tilbakemelding!  
 
 
Med vennlig hilsen 
for Kirkenesdagene AS 
 
 
Kristine B. Ramberg      Torild Sesseng  
Mobil: 952 87107      Mobil: 970 15357 
Mail: Kristine.ramberg@amfi.no      Mail: ribago@online.no  

mailto:Kristine.ramberg@amfi.no
mailto:ribago@online.no
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