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Boks 406, 9915 Kirkenes 
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E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
www.svk.no  

 
 

Innkalling 
 

 
Utvalg:  Primærnæringsfondet 
Møtedato: 01.12.2016 
Møtested: Tivoli North, Pasviksveien 2, Kirkenes 
Møtetid: 10:00  
 
Fra kl 11:00 møtes medlemmene på Møterom Viksjøen, Rådhuset 
 
Medlemmene møtes for felles orientering for utvalget og fondene ved kontoret til Tivoli 
North Kirkenes, fra kl 10:00 – 11:00. 
 
 
 
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 23.11.2016 
 
 

 
Magga, Mariann Wollmann 

Utvalgsleder 
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SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
009/16 BEHANDLING AV SØKNAD TIL 

PRIMÆRNÆRINGSFONDET OM TILSKUDD TIL 
KJØP AV UTSYR TIL FISKE 
 
Saksordfører: Sissel Jensen, sissel@skogvann.no 
tlf. 913 78 949 
 

16/2734  

 
 
 

2 
 

mailto:sissel@skogvann.no


 
 
 

 

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: 18.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Jensen, Sissel 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Primærnæringsfondet 009/16 
 

01.12.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD TIL PRIMÆRNÆRINGSFONDET OM 
TILSKUDD TIL KJØP AV UTSYR TIL FISKE 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNADSSKJEMA - PRIMÆRNÆRINGSFONDET 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016023744 TILLEGGSOPPLYSNINGER 
2016023683 TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD 
2016019896 SØKNADSSKJEMA - PRIMÆRNÆRINGSFONDET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kirkenes  opplevelser Helge Sterk søker om til sammen kroner 100 000,- i forbindelse med 
oppstart av fiske. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Kirkenes  opplevelser Helge Sterk søker om kroner 50 000,- i tilskudd til redskap/utsyr til 
fiske. I tillegg søker han om kroner 50 000,- til det han kaller andre tiltak, som er snikhaler og 
kran som skal gjøre det lettere for kvinner og ungdom å være mannskap. 

 

Han skriver i søknaden at han er i sluttfasen for erverv av ny båt (27 fot) som er rigget for 



juksa og krabbefiske, og at han i tillegg ønsker å drive med line for å være mest mulig 
fleksibel og utvide sesongen. Søker ser også snikhaler og kran som effektiviseringstiltak som 
gjør det lettere å fiske mer effektivt og ha lengre dager. Han oppgir at han omsatte for 
285 000,- i 2015, og planen er å omsette for 1,1 million om to-tre år og sysselsette 1,5-2  
personer. 

 

Søkers kostnadsoverslag og finansieringsplan for utsyr/redskap: 

Kostnader  

Linetrekker og hydraulisk pumpe 61 000 

Line m stamp 44 360 

Utstyr som følger med båt inkl sikkerhetsutstyr 200 000 

Kran, snikhaler og container 134 626 

Sum kostnader 439 986 

Finansiering  

Egenkapital (77 %) 339 986 

Næringsfondet (23 %) 100 000 

Sum finansiering 125 000 

 

Søker er født i 1967 og er registrert på A-bladet i fiskermanntallet. Han har i egen e-post 
opplyst om at han vil etablere seg på blad B så snart han er klar for å gå i gang med fiske for 
fullt. 

 

Søker er gjort kjent med vilkår for tilskudd til båt, og søker ikke om støtte til selve båten. 

 

Administrasjonens vurdering: 

I næringskapitelet i kommuneplanen står det at kommunen skal stimulere til at de 

økonomiske virkemiddelordninger bidrar til å bevare og øke verdiskapningen i 

primærnæringene og videre at kommunen skal bidra til økt videreforedling og verdiskaping i 



primærnæringene.  

 

I kommunens omstillingsplan for 2016 – 2022, er Barentshavet som utviklingsressurs et 
prioritert innsatsområde, og i den strategiske utviklingsanalysen som ligger til grunn for 
planen, står det at en av de store utfordringene er rekrutteringen til fiskeribransjen lokalt. 

 

I vedtektene for primærnæringsfondet står det at fondet skal bidra til å bevare og øke 
verdiskapingen innen primærnæringene og oppmuntre til bærekraftig bruk av områdets land- 
og sjøbaserte ressurser samt bidra til rekruttering til næringene. Søker selv anslår at tiltaket 
kan bidra til at han i løpet av en treårsperiode kan sysselsette 0,5-1 årsverk i tillegg til seg 
selv. 

 

Når det gjelder tilskudd til kjøp av redskap og utstyr, åpner retningslinjene for at det ved  
nyetablering gis tilskudd til fiskeredskap, påbudt sikkerhetsutstyr og sertifisering. 
Yrkesutøvere registrert i fiskermanntallet på blad B skal prioriteres. Søker er registrert på 
blad A, men etterspørselen etter tilskudd fra primærnæringsfondet er for tiden slik at det etter 
rådmannens vurdering er rom for også å gi støtte til fiskere på blad A. Søker har oppgitt 
inntekt i 2015, men opplyser at inntekten er knyttet til reiselivsvirksomhet som driftes fra 
samme enkeltpersonforetak. 

 

Søker har videre søkt om støtte til «andre tiltak». Etter rådmannens vurdering, kvalifiserer 
ikke tiltakene under andre tiltak, men ut fra praksis kan de kvalifisere som fornyings- og 
effektiviseringstiltak. Her er det et absolutt krav i retningslinjene at søker er registrer på blad 
B i fiskermanntallet. Ihht retningslinjene er nedre grense for krav til egenkapital for denne 
type tiltak kroner 30 000,-, og av overskytende beløp kan fondet gi støtte med inntil 50 % 
begrenset oppad til kroner 50 000,-.  

 

Etter rådmannens vurdering er tiltaket i tråd med kommuneplan og vedtekter, og tiltaket kan 
bidra til at Sør-Varanger får ta større del i den økte verdiskapinga fiskeriene nå opplever som 
følge av gode fangster og høye priser. For å få støtte til effektiviseringstiltak, foreslår 
rådmannen at det settes som vilkår at søker blir registret på blad B i fiskermanntallet. 

 

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 at økt sjøbasert verdiskaping i Sør-Varanger. 

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

Alternativ innstilling til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond avslår søknad fra Kirkenes 
opplevelser Helge Sterk datert 16.09.2016 om tilskudd til fra primærnæringsfondet til 
oppstart og effektivisering av fiske. 

Fondsstyrets begrunnelse: Åpen 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond gir Kirkenes opplevelser Helge Sterk 
tilsagn om inntil kroner 50 000,- i tilskudd til fornyings og effektiviseringstiltak som beskrevet i 
søknad av 16.09.2016 med tillegg. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente 
kostnader fratrukket kroner 30 000,- (nedre grense for krav til egenkapital). Det er videre et 
vilkår for tilskuddet at søker er registrert på blad B i fiskermanntallet. 

 

Videre gir styret for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond Kirkenes opplevelser 
Helge Sterk tilsagn om inntil kroner 50 000,- i tilskudd til kjøp av redskap og utsyr som 
beskrevet i søknad av 16.09.2016 med tillegg. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 25 % av 
godkjente kostnader. 

 

Det er lagt vekt på at tiltaket er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, omstillingsplan for 
Sør-Varanger 2016-2022 og fondets vedtekter. 

 

Vedtaket er gjort i medhold av vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for Sør-
Varanger kommunes primærnæringsfond. 

 



 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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

Skjemaet er ikke obligatorisk. Dersom du/ditt firma finner det mer hensiktsmessig å forme søknaden i
fri tekst, må du sørge for at de opplysninger som etterspørres i skjemaet også finnes i søknaden.
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Finansieringsplan
Søkes fullfinansiert å føl ende måte:

Prosjektets samlede kostnader eks. moms: kr 5

Egne midler kr / 


Eget arbeid kr —

Lån i lokal bank lcr 5 3 û -

Lån i offentlige institusjoner
kr —

Tilskudd fra primærnæringsfondet kr (.)0 . OCC
Andre offentlige tilskudd, oppgi:

kr

kr

kr

Mottatt offentlig bedriftsstøtte siste 3 år
Her føres opp tilskudd innvilget fra SND eller andre statlige fond og bevilgninger fra fylkeskommune
eller kommuner, inkludert støtte fra kommunale fond.
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Jeg gir mitt samtykke til at primærnæringsfondet i forbindelse med søknaden kan kontrollere de gitte
opplysninger og innhente ytterligere informasjon fra andre kilder om prosjektet og min person/mitt
firma.

Sted og dato: Underskrift:
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OPPLYSNINGER TIL SØKNADSSICIEMAET

Søknadsfrister:
1. mars
1. mai
1. september
1. november

Vedtekter o søknadssieema
Vedtekterog søknadsskjemaforprimærnæringsfondetkan fås ved henvendelsetil

Sør-Varangerkommune,servicekontoret,boks 406, 9915 Kirkenes.
Tlf. 78 97 76 00
Fax 78 97 76 83
Epost: ostmottak sor-varan er.kornmune.no

eller

Sør-Varangerkommune,plan- og utviklingsavdelingen,boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 80
Fax 78 97 76 81
Epost: ostmottak ,sor-varan er.komrnune.no

Søknaden sendes
Søknadenskal sendes Sør-Varangerkommune,plan-og utviklingsavdelingen,boks 406, 9915
Kirkenes.
Tlf. 78 97 74 80
Fax 78 97 76 81
Epost: ostmottak sor-varan er.kommune.no

Utformet av Sør-Varanger kommunes servicekontor (SMW) 04.01
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