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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 24.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Mortensen, Knut R. 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Fondsstyret 027/16 
 

01.12.2016 

 
NY BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA 
NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ 
BYGØYNES 
 
Vedlagte dokumenter: 
BUDSJETT TURISTINFORMASJON 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV 
TURISTINFORMASJON PÅ BYGØYNES 
TURISME PÅ BUGØYNES 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ 
BUGØYNES 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016019392 BUDSJETT TURISTINFORMASJON 
2016018139 BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL 

DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ BYGØYNES 
2016015699 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV 

TURISTINFORMASJON PÅ BUGØYNES 
2016013898 TURISME PÅ BUGØYNES 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Bugøynes Opplevelser AS søker næringsfondet om kroner 128 000,- til drift av 
turistinformasjon på Bugøynes fra mai 2016 til mars 2017. 

 



 
Faktiske opplysninger: 

Fondsstyret behandlet i sak 020/16 søknad fra Bugøynes Opplevelser AS om støtte til 
turistinformasjon i Lassigården på Bugøynes. Utvalget gjorde følgende vedtak: 

 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Bugøynes 
Opplevelser AS om tilskudd til turistinformasjon som beskrevet i søknad av 19.07.2016. 

 

Fondsstyret har lagt avgjørende vekt på at det ikke foreligger budsjett for tiltaket. Det 
medfører blant annet at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre den pålagte 
vurdering av om det eventuelt foreligger fare for konkurransevridning, jfr vedtektenes § 
6. 

 

Den 16. september mottok kommunen følgende budsjett til «drift av turistinformasjon om 
sommeren og badesesongen om vinteren»: 

Kostnader  
Lønnsutgifter mai‐september 5 mnd a  
25 000,- 

125 000,- 

Nov-des+febr-mars 3 mnd a 25 000,- 75 000,- 
Sosiale kostnader 20 000,- 
Husleie kr. 30 000 x 12 kr. 36000 36 000,- 
Diverse kr. 2 000 2 000,- 
Sum kostnader* 256 000,- 
Finansiering  
Næringsfondet 128 000,- 
Egenfinansiering** 128 000,- 
Sum finansiering 256 000,- 

*) Sum kostnader ser ut til å skulle være 258 000,- 

**) Fordelingen mellom eget arbeid og egne midler fremgår ikke 

 

I det første brevet fra Bugøynes Opplevelser AS av 27. juni ble det søkt om kroner 40 000,- i 
offentlig støtte. I ettersendt søknad datert 19. juli var beløpet økt til 60 000,- kroner, mens 
tiltaket nå er utvidet til også å gjelde vintersesong og søknadsbeløpet er økt til 128 000,-. 

 

I søknad av 19. juli 2016  skrev søker: 

 



Bugøynes opplevelser har drevet turistinformasjon i Lassigården siden biblioteket på 
Bugøynes ble nedlagt. Vi betaler husleie til Varanger museum for lokalene hele året. Vi 
har dessuten en som jobber der i 4 mnd i året. 

 

Turistinformasjonen på Bugøynes er et svært viktig sted der turistene kan møtes og få 
informasjon. Viktigheten av dette kan beskrives med flg. I bygda er det 7 helårs ansatte 
innen turisme. Disse plassene er desentralisert i bygda og derfor trenges det 
informasjonssenter. Denne fungerer også som et bibliotek for bygdas befolkning og for 
tilreisende. 

 

I 15 år har Bugøynes opplevelser reist på messer i Finland og har opparbeid seg et viktig 
navn ved undertegnede (Elsa Haldorsen). 

 

Turismen er også viktig for forretningen vi har i bygda. Og har derfor en indirekte 
oppgave for denne arbeidsplassen også.  

 

Bugøynes opplevelser arbeider på flere felt i bygda, fra kulturhistorie, kulturstier (2 stk), 
sauna (3 stk), overnatting (36 sengeplasser), Turistinformasjon i Lassigården og Galleri. 
Leif Ingilæ driver med Krabbeturisme og båtutleie, og Trond Høiberget driver kafe og 
krabbesafari og båtutleie. 

 

Viser for øvrig til artikkel i Bugøynes Festival avisa. Vi trenger et apparat som tar imot 
tilreisende og veileder disse. Dette vil gi ringvirkninger til påfølgende år.  

 

Vi har bygget denne bedriften Bugøynes Opplevelser over 27 år og har ikke fått 1 kr. i 
offentlig støtte. Vi søker derfor om støtte for første gang til å drive turistinformasjonen 
Sum 60 000,-. 

 

Søker skriver videre at Bugøynes Opplevelser AS sysselsetter tre årsverk i dag, mens de 
forventer å sysselsette 5 årsverk om tre år. Omsetninga oppgis å være 1 million pr år i dag, 
og forventes å øke til 1,5 millioner om et år og 4 millioner om tre år. 

 

Oppslag på proff.no viser at selskapet omsatte for vel 1 million i 2015 med et ordinært 
resultat på 140 000,-. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til leder etter 2012. 



 

I førstegangs behandling av søknaden, skrev rådmannen: 

 

Bugøynes fremstår som spennende i reiselivssammenheng, og det er rådmannens 
vurdering at potensialet for videre utvikling fortsatt er stort. Det lokale engasjementet er 
stort, og rådmannen vil berømme den betydelige og vedvarende innsatsen Bugøynes 
Opplevelser AS og flere har gjort for å utvikle nye reiselivsprodukter og markedsføre 
stedet. 

 

Dette er den andre søknaden om tilskudd til drift av turistinformasjon som næringsfondet 
har fått i 2016. Fondsstyret innvilget den 21. juli 2016 i sak 017/16 tilskudd til drift av 
turistinformasjon på Kirkenes etter søknad fra Ulf Hildonen AS. Rådmannen vil 
innledningsvis gjenta de generelle vurderingene fra ovennevnte sak:  

 

Basert på flere innspill over tid, opplever rådmannen at det på generelt grunnlag kan 
være nyttig å klargjøre at kommunen ikke har noen selvstendig plikt til å drive 
turistinformasjon, og det er ingen lovpålagt oppgave. En del kommuner velger å ivareta 
sin vertskapsrolle gjennom et turistkontor. Av sammenlignbare kommuner har f eks Alta 
og Hammerfest helårige turistkontor mens Nordkapp har turistkontor i sommersesongen, 
alle drevet av selskaper der kommunen er medeier. 

 

Det er for øvrig ikke kommunen som kan gi noen status som autorisert turistkontor med 
tilhørende rett til å bruke de kjente grønne (eller røde) informasjonsskiltene. Rettighetene 
til I-skiltet tilhører arbeidsutvalget for autorisasjon i regi av NHO Reiseliv og 
turistkontorenes rett til bruk, tildeles etter beslutning på grunnlag av skriftlig søknad til 
Autorisasjonsstyret c/o NHO Reiseliv. Her er søknadsfristen for nye kontorer 15. oktober 
året før deltagelse. 

 

Foreliggende søknad reiser noen prinsipielle spørsmål. Skal kommunen gi økonomisk 
støtte til drift av turistkontor, og hvem kan eventuelt drifte et turistkontor med offentlig 
støtte uten at det virker konkurransevridende? 

 

Og fra rådmannens konklusjon i samme sak: 

 

Etter rådmannens vurdering, forsterker denne søknaden kommunens klart uttrykte ønske 
om at reiselivet bør organisere seg i en juridisk enhet. Slik det er i dag, er det særdeles 
vanskelig å vite hva det lokale reiselivet ønsker av kommunen, og eventuelt kan og vil 



forplikte seg til i fellesskap. Et av punktene i Masterplanens fase 3 er nettopp realisering 
av en juridisk enhet i form av et strategisk råd bestående av kommersielle aktører med 
interesser i reisemålet. 

 

Rådmannen er usikker på behovet for, og effekten av et turistkontor i mer tradisjonell 
forstand, spesielt med så kort planleggings og forankringstid som her. 

 

Rådmannen opplever også spørsmålet om konkurransevridning som komplisert, spesielt 
ut fra tidligere praksis og spørsmålet om likebehandling. 

 

Fondsstyret vedtok i sak 017/16 å gi Ulf Hildonen AS inntil 85 000,- kroner begrenset til 
maksimalt 50 % av godkjente kostnader. Vedtaket ble gjort med følgende begrunnelse: 

 

Tiltaket er i tråd med kommuneplanens strategi om å styrke Kirkenes som et sterkt 
handelssenter og møtested i Øst-Finnmark og Barentsregionen. Tiltaket retter seg mot et 
udekket behov for service og informasjon til sommerturister i Sør-Varanger. Tiltaket har 
preg av å være et bransjemessig fellestiltak. 

 

Rådmannen er videre fortsatt svært usikker på behovet for, og effekten av, et turistkontor 
i mer tradisjonell forstand. Rådmannen er derfor spørrende til i hvor effektivt det er å 
bruke kommunens begrensede midler til næringsutvikling på dette området. Dette var 
rådmannens vurdering for et informasjonskontor på Kirkenes, og rådmannens usikkerhet 
blir ikke mindre med en desentralisert modell der det skal ytes driftsstøtte til flere 
kontorer rundt om i kommunen. 

 

Rådmannen finner det svært vanskelig å vurdere eventuelt grunnlag for støtte så lenge 
det ikke foreligger noe budsjett for tiltaket. I fondets retningslinjer står det at det skal 
foreligge spesifisert kostnadsoverslag med finansieringsplan. Uten spesifisert budsjett, 
blir det for eksempel vanskelig å vurdere hvor grensene går mellom de mer generelle 
informasjonstjenestene og selskapets ordinære forretningsvirksomhet 
(konkurransevridning). Manglende tiltaksbeskrivelse og budsjett vanskeliggjør også 
andre vurderinger, som for eksempel hvor kostnadseffektivt tiltaket er, hvor stor en 
eventuell støtte vil være i prosent av totalkostnad og om deler av tiltaket allerede kan ha 
vært gjennomført før søknaden ble fremmet. 

 

Søknaden understreker etter rådmannens vurdering igjen behovet for raskt å avklare og 
finne en løsning for «morgendagens turistkontor» for Sør-Varanger med optimale digitale 
informasjonssystemer og smarte løsninger for både aktører og gjester, jfr vedtatt 



Masterplan for reiselivet. En slik avklaring vil også være en oppfølging av fondsstyrets 
tilleggsvedtak i sak 017/16: Fondsstyret forutsetter at Reiselivsprosjektet finner en 
løsning for Turistinformasjon fra 2017. 

 

Rådmannens vurdering: 

Søker skriver at de har bygget Bugøynes Opplevelser AS over 27 år uten 1 krone i offentlig 
støtte. Rådmannen vil berømme den betydelige og vedvarende innsatsen Bugøynes 
Opplevelser AS og flere har gjort for å realisere reiselivspotensialet på Bugøynes. Omsøkte 
tiltak må likevel vurderes for seg som et selvstendig tiltak etter gjeldende vedtekter og 
retningslinjer. 

 

Som det fremgår av rådmannens vurdering av opprinnelig søknad og av søknad fra Ulf 
Hildonen AS, er rådmannen usikker på det generelle behovet for, og effekten av, et 
turistkontor i mer tradisjonell forstand. Rådmannen er fortsatt spørrende til i hvor effektivt det 
er å bruke kommunens begrensede midler til næringsutvikling på turistinformasjon.  

 

Turister gir som regel uttrykk for at de er fornøyd med at det finnes turistinformasjonskontor 
lokalt, men effekten av tradisjonelle turistkontorer er usikker både med hensyn til rekruttering 
av nye turister og eventuelt gjenkjøp. Rådmannen imøteser derfor konklusjonene fra 
reiselivsprosjektets fase 3 med hensyn til eventuell fremtidig turistinformasjon. 

 

Etter det rådmannen er kjent med, er de fleste turister som besøker Sør-Varanger innom 
Kirkeneshalvøya. Dersom en ønsker å bidra til en bemannet turistinformasjon for Sør-
Varanger, vil det etter rådmannens vurdering være mest kostnadseffektivt å bruke de 
begrensede midlene på en turistinformasjon i sentrum.  

 

En desentralisert modell, der det åpnes for driftsstøtte til flere kontorer rundt om i kommunen, 
er etter rådmannens vurdering lite kostnadseffektiv og lite hensiktsmessig. At 
driftskostnadene fremstår som vesentlig høyere på Bugøynes enn i sentrum, forsterker bare 
denne vurderingen. 

 

Sak 017/16 ble fremmet med to alternative forslag til vedtak. Forslaget som ble vedtatt med 
små endringer, var begrunnet i at kommuneplanen har pekt ut Kirkenes som handelssenter 
og møtested i Øst-Finnmark og Barentsregionen, og at tiltaket hadde preg av å være et 
fellestiltak for hele turistnæringa i Sør-Varanger. Etter rådmannens vurdering, skaper ikke 
vedtaket i sak 017/16 noen form for presedens med hensyn til at andre søkere automatisk vil 
være berettiget tilskudd til drift av turistinformasjon. 



 

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 bidrar til sysselsetting i Bugøynes Opplevelser AS og kan også bidra til økt 
sysselsetting i reiselivsnæringa generelt og på Bugøynes spesielt. 

 

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

Alternative løsninger: 

 

Alternativ innstilling til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Bugøynes Opplevelser AS tilsagn om 
inntil kroner ________ i tilskudd til drift av turistinformasjon på Bugøynes. Tilskuddet er 
begrenset til maksimalt ___ % av godkjente kostnader. Tilsagnet gir ikke Bugøynes 
Opplevelser noen form for fortrinnsrett til å betjene en eventuelt kommunalt finansiert 
turistinformasjon senere på en mer permanent basis.  

 

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 3d. 

 
 
Forslag til innstilling: 



Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad av 19.07.2016 fra Bugøynes 
Opplevelser AS om tilskudd til etablering og drift av turistinformasjon. 

 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket er lite kostnadseffektivt. Næringsfondet disponerer 
begrensede ressurser, og i den grad det skal gis så vidt betydelig støtte til en bemannet 
turistinformasjon, bør den lokaliseres der det er størst sjanse for å nå målgruppa.  
 
Fondsstyret ønsker å avvente konklusjonene fra fase 3 i Reisemålsutviklingsprosjektet før 
det eventuelt tar stilling til nye søknader om etablering og/eller drift av turistinformasjon i Sør-
Varanger. 
 

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. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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



Budsjett Turistinformasjon på Bugøynes 

 

Lønnutgifter‐Mai ‐30. september  5 mdr. a kr. 25000    kr.125000 

Nov des +febr. Mars      3 mndr a kr. 25000  kr.   75000 

Lønnsutfgifter                kr 200000 

Sosiale kostn.                 kr.  20000 

Totalt Lønnsutgifter              kr. 220000 

 

Husleie kr.  30000x 12              kr.   36000 

Diverse                   kr.     2000 

Utgifter Totalt                kr. 256000 

 

. 

Søknad om 128 000 kr. til drift av turistinformasjon om sommeren og 

badesesongen om vinteren 

 

 

Bugøynes Opplevelser A/S 

V Elsa i. Haldorsen 
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Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 05.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
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Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Fondsstyret 020/16 
 

15.09.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 
TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ BYGØYNES 
 
Vedlagte dokumenter: 
TURISME PÅ BUGØYNES 
E-POST 
ANG BREV OM TURISME PÅ BUGØYNES 
Næringsfondet - søknadsskjema 
Vedtekter næringsfondet 
FORELØPIG SVARBREV PÅ SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT 
AV TURISTINFORMASJON PÅ BUGØYNES 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ 
BUGØYNES 
MAIL ANG SØKNAD FRA BUGØYNES OPPLEVELSER OM TILSKUDD FRA 
NÆRINGSFONDET OM STØTTE TIL TURISTINFORMASJON 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016015716 FORELØPIG SVARBREV PÅ SØKNAD OM STØTTE FRA 
NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ BUGØYNES 

2016015699 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV 
TURISTINFORMASJON PÅ BUGØYNES 

2016015413 ANG BREV OM TURISME PÅ BUGØYNES 
2016013898 TURISME PÅ BUGØYNES 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Bugøynes Opplevelser AS søker om kroner 60 000,- i tilskudd til turistinformasjon på 



Bugøynes. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Den 27. juni 2016 mottok kommunen et brev fra Bugøynes Opplevelser AS med blant annet 
et ønske om offentlig støtte for å holde Turistinformasjonen på Bugøynes åpen med den 
nette sum krav kroner 40 000,-. I kommunens svarbrev av 19. juli ble søker informert om at 
næringsfondet i noen få tilfeller har bevilget lignende støtte etter søknad, og at en eventuell 
søknad om støtte fra næringsfondet minimum må inneholde et budsjett for tiltaket.  

 

I søknad av 19. juli 2016  søker Bugøynes Opplevelser AS ved Elsa Haldorsen om kroner 
60 000,- i tilskudd til drift av turistinformasjon på Bugøynes. I søknaden skriver søker: 

Bugøynes opplevelser har drevet turistinformasjon i Lassigården siden biblioteket på 
Bugøynes ble nedlagt. Vi betaler husleie til Varanger museum for lokalene hele året. Vi 
har dessuten en som jobber der i 4 mndr i året. 

 

Turistinformasjonen på Bugøynes er et svært viktig sted der turistene kan møtes og få 
informasjon. Viktigheten av dette kan beskrives med flg. I bygda er det 7 helårs ansatte 
innen turisme. Disse plassene er desentralisert i bygda og derfor trenges det 
informasjonssenter. Denne fungerer også som et bibliotek for bygdas befolkning og for 
tilreisende. 

 

I 15 år har Bugøynes opplevelser reist på messer i Finland og har opparbeid seg et 
viktig navn ved undertegnede (Elsa Haldorsen). 

 

Turismen er også viktig for forretningen vi har i bygda. Og har derfor en indirekte 
oppgave for denne arbeidsplassen også.  

 

Bugøynes opplevelser arbeider på flere felt i bygda, fra kulturhistorie, kulturstier (2 stk), 
sauna (3 stk), overnatting (36 sengeplasser), Turistinformasjon i Lassigården og 
Galleri. Leif Ingilæ driver med Krabbeturisme og båtutleie, og Trond Høiberget driver 
kafe og krabbesafari og båtutleie. 

 

Viser for øvrig til artikkel i Bugøynes Festival avisa. Vi trenger et apparat som tar imot 
tilreisende og veileder disse. Dette vil gi ringvirkninger til påfølgende år.  

 



Vi har bygget denne bedriften Bugøynes Opplevelser over 27 år og har ikke fått 1 kr. i 
offentlig støtte. Vi søker derfor om støtte for første gang til å drive turistinformasjonen 
Sum 60 000,-. 

 

Søker skriver videre at Bugøynes Opplevelser AS sysselsetter tre årsverk i dag, mens de 
forventer å sysselsette 5 årsverk om tre år. Omsetninga oppgis å være 1 million pr år i dag, 
og forventes å øke til 1,5 millioner om et år og 4 millioner om tre år. 

 

Oppslag på proff.no viser at selskapet omsatte for vel 1 million i 2015 med et ordinært 
resultat på 140 000,-. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til leder etter 2012. 

 

Søknaden inneholder ikke budsjett for tiltaket. Administrasjonen tok derfor telefonisk kontakt 
med søker 26. juli. Som det fremgår av brev fra rådmannen samme dag, fikk rådmannen 
forståelse av at budsjett skulle ettersendes. Den 29. august ble søker i egen e-post informert 
om at kommunen fortsatt ikke har mottatt budsjett for tiltaket. 

 

Rådmannen vurdering 

Bugøynes fremstår som spennende reiselivssammenheng, og det er rådmannens vurdering 
at potensialet for videre utvikling fortsatt er stort. Det lokale engasjementet er stort, og 
rådmannen vil berømme den betydelige og vedvarende innsatsen Bugøynes Opplevelser AS 
og flere har gjort for å utvikle nye reislivsprodukter og markedsføre stedet. 

 

Dette er den andre søknaden om tilskudd til drift av turistinformasjon som næringsfondet har 
fått i 2016. Fondsstyret innvilget den 21. juli 2016 i sak 017/16 tilskudd til drift av 
turistinformasjon på Kirkenes etter søknad fra Ulf Hildonen AS. Rådmannen vil 
innledningsvis gjenta de generelle vurderingene fra ovennevnte sak:  

 

Basert på flere innspill over tid, opplever rådmannen at det på generelt grunnlag kan 
være nyttig å klargjøre at kommunen ikke har noen selvstendig plikt til å drive 
turistinformasjon, og det er ingen lovpålagt oppgave. En del kommuner velger å ivareta 
sin vertskapsrolle gjennom et turistkontor. Av sammenlignbare kommuner har f eks Alta 
og Hammerfest helårige turistkontor mens Nordkapp har turistkontor i 
sommersesongen, alle drevet av selskaper der kommunen er medeier. 

 

Det er for øvrig ikke kommunen som kan gi noen status som autorisert turistkontor med 
tilhørende rett til å bruke de kjente grønne (eller røde) informasjonsskiltene. 
Rettighetene til i-skiltet tilhører arbeidsutvalget for autorisasjon i regi av NHO Reiseliv 



og turistkontorenes rett til bruk, tildeles etter beslutning på grunnlag av skriftlig søknad 
til Autorisasjonsstyret c/o NHO Reiseliv. Her er søknadsfristen for nye kontorer 15. 
oktober året før deltagelse. 

 

Foreliggende søknad reiser noen prinsipielle spørsmål. Skal kommunen gi økonomisk 
støtte til drift av turistkontor, og hvem kan eventuelt drifte et turistkontor med offentlig 
støtte uten at det virker konkurransevridende? 

 

Og fra rådmannens konklusjon i samme sak: 

 

Etter rådmannens vurdering, forsterker denne søknaden kommunens klart uttrykte 
ønske om at reiselivet bør organisere seg i en juridisk enhet. Slik det er i dag, er det 
særdeles vanskelig å vite hva det lokale reiselivet ønsker av kommunen, og eventuelt 
kan og vil forplikte seg til i fellesskap. Et av punktene i Masterplanens fase 3 er nettopp 
realisering av en juridisk enhet i form av et strategisk råd bestående av kommersielle 
aktører med interesser i reisemålet. 

 

Rådmannen er usikker på behovet for, og effekten av et turistkontor i mer tradisjonell 
forstand, spesielt med så kort planleggings og forankringstid som her. 

 

Rådmannen opplever også spørsmålet om konkurransevridning som komplisert, 
spesielt ut fra tidligere praksis og spørsmålet om likebehandling. 

Fondsstyret vedtok i sak 017/16 å gi Ulf Hildonen AS inntil 85 000,- kroner begrenset til 
maksimalt 50 % av godkjente kostnader. Vedtaket ble gjort med følgende begrunnelse: 

 

Tiltaket er i tråd med kommuneplanens strategi om å styrke Kirkenes som et sterkt 
handelssenter og møtested i Øst-Finnmark og Barentsregionen. Tiltaket retter seg mot 
et udekket behov for service og informasjon til sommerturister i Sør-Varanger. Tiltaket 
har preg av å være et bransjemessig fellestiltak. 

 

Rådmannen er videre fortsatt svært usikker på behovet for, og effekten av, et turistkontor i 
mer tradisjonell forstand. Rådmannen er derfor spørrende til i hvor effektivt det er å bruke 
kommunens begrensede midler til næringsutvikling på dette området. Dette var rådmannens 
vurdering for et informasjonskontor på Kirkenes, og rådmannens usikkerhet blir ikke mindre 
med en desentralisert modell der det skal ytes driftsstøtte til flere kontorer rundt om i 



kommunen. 

 

Rådmannen finner det svært vanskelig å vurdere eventuelt grunnlag for støtte så lenge det 
ikke foreligger noe budsjett for tiltaket. I fondets retningslinjer står det at det skal foreligge 
spesifisert kostnadsoverslag med finansieringsplan. Uten spesifisert budsjett, blir det for 
eksempel vanskelig å vurdere hvor grensene går mellom de mer generelle 
informasjonstjenestene og selskapets ordinære forretningsvirksomhet (konkurransevridning). 
Manglende tiltaksbeskrivelse og budsjett vanskeliggjør også andre vurderinger, som for 
eksempel hvor kostnadseffektivt tiltaket er, hvor stor en eventuell støtte vil være i prosent av 
totalkostnad og om deler av tiltaket allerde kan ha vært gjennomført før søknaden ble 
fremmet. 

 

Søknaden understreker etter rådmannens vurdering igjen behovet for raskt å avklare og 
finne en løsning for «morgendagens turistkontor» for Sør-Varanger med optimale digitale 
informasjonssystemer og smarte løsninger for både aktører og gjester, jfr vedtatt Masterplan 
for reiselivet. En slik avklaring vil også være en oppfølging av fondsstyrets tilleggsvedtak i 
sak 017/16: Fondsstyret forutsetter at Reiselivsprosjektet finner en løsning for 
Turistinformasjon fra 2017. 

  

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: 
Etablering av turistinformasjon kan gi økt salg av varer og tjenester retta mot turister og 
andre reisende. 

 

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



Alternative løsninger: 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Bugøynes Opplevelser 
AS om tilskudd til turistinformasjon som beskrevet i søknad av 19.07.2016. 

 

Fondsstyret har lagt avgjørende vekt på at det ikke foreligger budsjett for tiltaket. Det 
medfører blant annet at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre den pålagte 
vurdering av om det eventuelt foreligger fare for konkurransevridning, jfr vedtektenes § 6. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §23 nr. 4, jfr. Delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av § 6 i vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond og 
bestemmelsene i fondets retningslinjer. 

 
 
Behandling15.09.2016 Fondsstyret 
Saksordfører: Mortensen, Knut R. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Fondsstyret sitt vedtak i sak 020/16: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Bugøynes Opplevelser 
AS om tilskudd til turistinformasjon som beskrevet i søknad av 19.07.2016. 

 

Fondsstyret har lagt avgjørende vekt på at det ikke foreligger budsjett for tiltaket. Det 
medfører blant annet at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre den pålagte 
vurdering av om det eventuelt foreligger fare for konkurransevridning, jfr vedtektenes § 6. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §23 nr. 4, jfr. Delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av § 6 i vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond og 
bestemmelsene i fondets retningslinjer. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 



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



Bugøynes Opplevelser A/S 

v/Elsa I. Haldorsen 

9935 Bugøynes 

 

   Bugøynes 20.06.2016 

Til Sør-Varanger kommune 

9900 Kirkenes 

 

 

 

Søknad om penger til drift av turistinformasjon 2016 

Bugøynes Opplevelser har nå i 3 år drevet Turistinformasjon på Lassigården 

uten økonomisk støtte. Dette er en svært viktig informasjon institusjon da vi 

ellers ikke har noe offentlig som er åpen på Bugøynes. 

Vi synes også det er svært trist at kirka ikke er åpen her hos oss. 

Jeg har personlig tilbudt Menighetskontorets leder om at vi kan åpne og lukke 

samt holde den ren, men har fått et negativt svar. 

Vi ber derfor ordføreren å føre saken for oss. 

Samtidig ber vi om offentlig støtte for å holde Turistinformasjonen på Bugøynes 

åpen med den nette   Sum kr. 40 000,- 

 

 

 

Med hilsen  

Elsa I. Haldorsen 
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SØR-VARANGER KOMMUNE  

  

  

SØKNADSSKJEMA – NÆRINGSFONDET  
  

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.  
  

Erfaringsmessig er søknader til næringsfondet ulike. Enkelte prosjekter vil kreve mer omfattende 

beskrivelse og dokumentasjon enn det er gitt plass til i skjemaet. Legg i så fall ved tilleggsark.  
  

Opplysninger om søker  

Firma/navn: Bugøynes Opplevelser a/s 
  

Organisasjonsnr. eller fødsels-/personnr.:  

Adresse:  
 Vestersandveien 3 

Telefon/telefaxnr.: 977499186 

Antall ansatte:  
 3 

Etableringsår: 1989 

Kontaktperson for søknaden:  
 Elsa I. Haldorsen 

Styreleder (om anEnen enn daglig leder):  

Elsa I. Haldorsen 

Regnskapsfører:  
 Filip Dahlmeyer Nilsen 

Revisor: ingen 

Daglig leder:  
  

Bankforbindelse: DNB 

  

Forretningsideen  

Gi en kort beskrivelse av ideen/produktet, hvilke særlige forutsetninger du/ditt firma har for å kunne 

tilby produktet, eventuelt bedriftsinternt opplæringsbehov, og hva du anser som kritiske 

suksessfaktorer  
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 Turistinformasjon Bugøynes  
  
 Bugøynes opplevelser Har drevet turistibnformasjon i Lassigården siden Bibliotektet på Bugøynes 

ble nedlagt . Vi bataler husleie til Varanger museum for lokalene hele året. Vi har dessuten en som 

jobber der i 4 mndr i året. 

Turistinformasjonen på Bugøynes er et svært viktig sted der turistene kan møtes og få informasjon. 

Viktigheten av dette kan beskrives med flg. I bygda er det 7 helårs ansatte innen turisme. Disee 

plassene er desentralisert i Bygda og derfor trenges det informasjonssenter. Denne fungerer også som 

et bibliotek for bygdas befolkning og for tilreisende.   

I 15 år har Bugøynes opplevelser reist på messer i Finland og har opparbeid seg et viktig navn ved 

undertegnede.  

Turismen er også viktig for forretningen vi har i bygda. Og har derfor en indirekte oppgave for denne 

arbeidsplassen også . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Marked og konkurranseforhold  

Gi en beskrivelse av det markedet du primært tar sikte på å betjene, aktuelle konkurrenter og 

eventuelle samarbeidspartnere på dette marked, og hvordan du tar sikte på å markedsføre ideen/ 

produktet.  

 Bugøynes opplevelser arbeider på flere felt i Bygda Fra Kulturhistorie –Kulturstier 2 stk--Sauna 3 

stk- overnatting 36 sengeplasser- Turistinformasjon i Lassigården. Galleri  

Leif Ingilæ driver med Krabbeturisme og båtutleie  

Trond Høiberget driver kafe og krabbesafari og båtutleie 

 Viser for øvrig til artikkel i Bugøynes Festival avisa. Vi trenger et apparat som tar imot tilreisende og 

veileder disse. Dette vil gi ringvirkninger til påfølgende år  
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Prosjektets sysselsettingsmessige og bedriftsøkonomiske virkninger  

  I dag  Forventet om 1 år  Forventet om 3 år  

Antall årsverk i bedriften  
  

 3  4  5 

Brutto omsetning  
  

 Ca 1 mill  1,5 mill  4mill 

Nettoresultat  
  

 200.000     

Andre virkninger i bedriften ved gjennomført prosjekt:  
  
 Vi har bygget denne bedriften Bugøynes Opplevelser 

over 27 år og har ikke fått 1 kr. i offentlig støtte. Vi 

søker derfor om støtte for første gang til å drive 

turistinformasjonen Sum 60 000,- 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Kostnadsoverslag over bygg og anlegg (fylles bare ut når søknaden omfatter bygg/anlegg) Her 

føres bare opp sum for de enkelte kostnadselementer. Spesifiser om nødvendig postene i eget vedlegg. 

Kopi av tilbuds-/anbudsdokumenter vedlegges. Alle beløp skal være eks. moms.  

  

Tomt og grunnarbeider                                                                           kr ________________  
  

Bygg og innredning                                                                                kr ________________  
  

VVS-arbeider                                                                                          kr ________________  
  

Elektriske installasjoner                                                                          kr ________________  
  

_______________________________________________                   kr ________________  
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Sum bygg og anlegg                                                                                kr ________________ 

Kostnadsoverslag maskiner og utstyr (fylles bare ut når søknaden omfatter maskiner/utstyr) Her 

føres bare opp sum for de enkelte kostnadselementer. Spesifiser om nødvendig postene i eget vedlegg. 

Kopi av tilbuds-/anbudsdokumenter vedlegges. Alle beløp skal være eks. moms.  
  

Produksjonsutstyr                                                                                   kr ________________  
  

Annet hjelpeutstyr                                                                                  kr ________________  
  

Transport og montering                                                                          kr ________________  
  

Elektriske installasjoner                                                                          kr ________________  
  

_______________________________________________                   kr ________________  
  

Sum maskiner og utstyr                                                                           kr ________________  

  

Finansieringsplan  

Søkes fullfinansiert på følgende måte:  

  
Prosjektets samlede kostnader eks. moms:                                          kr __________________  
  
Egne midler                                                 kr __________________  
  
Eget arbeid                                                  kr __________________  
  
Lån i lokal bank                                          kr __________________  
  
Lån i offentlige institusjoner                       kr __________________  
  
Tilskudd fra næringsfondet                         kr __________________ Andre 

offentlige tilskudd, oppgi:  
  
_______________________________      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 næringsfond.  

  
  
  
  
  
  
  

  

Jeg gir mitt samtykke til at næringsfondet i forbindelse med søknaden kan kontrollere de gitte 

opplysninger og innhente ytterligere informasjon fra andre kilder om prosjektet og min person/mitt 

firma.  
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Sted og dato:  
 Bugøynes 19.07.2016 
  

Elsa I. Haldorsenr:  

  

  

  

OPPLYSNINGER TIL SØKNADSSKJEMAET  

  

  

Søknadsfrister:  
1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november  
  

Vedtekter og søknadsskjema  

Vedtekter og søknadsskjema for næringsfondet kan fås ved henvendelse til   
  

Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.  
Tlf. 78 97 76 00  
Fax 78 97 76 83  
Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no   

  

eller  
  

Sør-Varanger kommune, plan- og utviklingsavdelingen, boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 80  
Fax 78 97 76 81  
Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no   

  

Vedlegg  

• Spesifisert kostnadsoverslag  

• Siste avlagte regnskap med attestasjon/revisorberetning  

• Budsjett for inneværende/kommende år  

• Dokumentasjon dersom virksomheten ikke er fradragsberettiget for inngående MVA  
  

Søknaden sendes  

Søknaden skal sendes Sør-Varanger kommune, plan- og utviklingsavdelingen, boks 406, 9915 

Kirkenes.  
Tlf. 78 97 74 80  
Fax 78 97 76 81  
Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.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: 24.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Magga, Mariann Wollmann 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Fondsstyret 028/16 
 

01.12.2016 

 
BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 
 
Vedlagte dokumenter: 
PROSJEKTSØKNAD NÆRINGSFONDET 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016024208 PROSJEKTSØKNAD NÆRINGSFONDET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Sydvaranger AS søker kommunens næringsfond om kroner 500 000,- i tilskudd til nye 
analyser av historiske, geologiske prøver. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Sydvaranger AS søker næringsfondet om kroner 500 000,- i tilskudd til nye analyser av 
historiske, geologiske prøver. Selskapet har om lag 3 800 geologiske prøver fra tidligere 
boringer. Prøvene inneholder om lag 30 000 meter med historiske kjerneprøver, som 
tilsvarer 1/3 av boreprogrammene gjort i malmfeltet. 
 
Prøvene har ikke vært analysert for annet enn den totale mengden jerninnhold (Fe_tot) og 
magnetisk jerninnhold (Fe_mag). Det finnes derfor ingen informasjon om andre mineraler 
som kan befinne seg i gruveområdet. Omsøkte prosjekt skal analysere prøvene på nytt for å 
få bedre grunnlag for å lage ny gruveplan. Prosjektet vil i følge søker være avgjørende for å 
sikre en raskere, mer effektiv og produktiv gjenopptakelse av produksjonen. Prosjektet er 
budsjettert til knapt 2 millioner kroner, mens helt nye prøver i følge selskapet vil ha en 



kostnad på i overkant av 100 millioner.  
 
En oppdatert geologisk databasen vil i følge selskapet være av stor verdi for enhver med 
interesse for å drifte gruva, ettersom det kan føre til reduserte kostnader og mindre 
forsinkelser knyttet til nye prøveboringer i forbindelse med en oppstart, kostnader som ellers 
kan virke avskrekkende og således muligens hindre fremtidig drift. 
 
I gjennomføringa av prosjektet vil selskapet benyttet seg av lokale geologers og 
laboratorieteknikeres kunnskap og kompetanse. Søker skriver at kunnskapen og tryggheten 
man kan oppnå ved å gjennomføre dette prosjektet, vil være kritisk for å kunne promotere 
Sydvaranger prosjektet overfor potensielle partnere eller investorer, da det vil lette 
utarbeiding av mer robuste og effektive gruveplaner til lavere kostnader. 

Søker vurderer at det eneste alternativet til å gjennomføre prosjektet og oppnå de samme 
resultatene vil være å outsource laboratoriearbeidet. Fordelen med det vil være å sikre 
sertifiserte analyseresultater, men også internanalyse vil forbedre kunnskapsdatabasen. En 
outsourcing vil ikke sikre intern kompetanse og erfaring, som er viktig for fremtidig drift. 

 

Søker skriver videre at man ved å gjennomføre dette prosjektet vil få detaljert kunnskap om 
de geologiske forholdene i Sydvarangers malmforekomster, en informasjon som vil bli delt 
med Direktoratet for Mineralforvaltning/NGU. Dette for å sikre at kunnskapen og 
informasjonen skal være tilgjengelig for alle fremtidige prosjekter, uavhengig av eierskap. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnadsoverslag  
Klargjøre lab 87 450,- 
Rekruttere personell 63 311,- 
Analyser 1 415 514,- 
Oppdatere geologisk database 337 211,- 
Totale kostnader* 1 903 485,- 
Finansiering  
Næringsfondet (26 %) 500 000,- 
Annen finansiering** 1 403 485,- 
Sum finansiering 1 903 485,- 

*) Den høyeste timeraten benyttet i kostnadsbudsjettet for prosjektet er på kroner 280 / time for geologer og 
senior personell. Hovedtyngden av lønnskostnadene vil være laboranter med en rate på 230 kroner/time. 

**) Sammensetning av øvrig finansiering vil avhenge av eventuelle tilsagn fra andre (tilskudds)kilder 

 

Søker skriver at det ved søknadstidspunkt ikke er mottatt annen offentlig støtte for dette 
prosjektet, men at de har levert inn en søknad til Sør Varanger Utvikling AS med søknad om 
støtte til flere prosjekter som har som formål å øke kunnskap om mineral ressursen. I denne 
søknaden, som omfatter prosjekter for til sammen 4,3 millioner, er også dette prosjektet 
innbefattet med søknad om delfinansiering. 



 

Søker skriver videre at de som nyoppstartet selskap med begrensende ressurser ser det helt 
nødvendig å søke om støtte til dette kritiske prosjektet både fra næringsfondet 

og omstillingsfondet for å få på plass nødvendig finansiering. Selskapets eget bidrag vil 

være gapet mellom offentligstøtte og den totale prosjektkostnaden. Eventuelle 
budsjettoverskridelser vil også måtte bæres av selskapet. Selskapet vil også bære alle 
kostnader knyttet til forbruksmateriell, personlig verneutstyr og vedlikehold av utstyr. 

 

Rådmannens vurdering: 

Tiltaket er i tråd med næringsfondets formål, som er å fremme et næringsliv basert på 
kommunens egne fortrinn. Videre skal bruken av fondet gjenspeile mål og strategier som 
trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsretta dokumenter. 
 
I samfunnsdelen av Sør-Varangers kommunes kommuneplan 2014 - 2026, er en av 
strategiene under delmålet Sør-Varanger skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv 
med høy kompetanse og spennende jobbmuligheter å bidra til økt videreforedling og 
verdiskapning innenfor uttak av mineraler. 
 
I strategisk utviklingsanalyse for Sør-Varanger etter konkursen ved Sydvaranger Gruve AS i 
2015, skriver Proneo som utførte analysen: 

 

..(vi) tror at mineralutvinning har store utviklingsmuligheter i Sør-Varanger. 
Mineralforekomstene både i det gamle gruveområdet og andre steder har et stort 
økonomisk potensial og kan gi stor lokal verdiskaping. Vi vet likevel at å få på plass nye 
anlegg og bedrifter innenfor mineralutvinning er prosesser som i praksis krever lang tid 
og mye planlegging. Utviklingsmulighetene innenfor mineralutvinning må derfor sees i 
et enda lengre perspektiv enn bare omstillingsarbeidet isolert. Etter rådmannens 
vurdering, kan omsøkte tiltak bidra til å redusere kostnadene med, og tidsbruken på, 
planlegging. 

  
Videre i analysen skriver Proneo under Innsatsområde 1 Industri og bergverk: 
 

Innenfor dette innsatsområdet, bør det også prioriteres midler til eventuelle fremtidige 
mineralutnyttelser, på grunn av Sør-Varangers lange historie, store kompetanse og 
naturmessige fortrinn innenfor denne sektoren. Sør-Varanger har store 
mineralforekomster, fortrinnsvis innen jernmalm, men det er også påvist interessante 
forekomster av kvartsitt og edle metaller. Det vil etter vår mening være feil å legge 
mineral som eget innsatsområde, men mulighetene for nyetableringer i denne sektoren 
må nevnes og holdes åpne i en omstillingsprosess.  

 

Utnyttelse av mineralforekomster, også utover gruven i Bjørnevatn, er et område med 
svært stort potensial. Samtidig vet vi at dette er prosesser som tar lang tid og som er 



kostbare. Skal omstillingsarbeidet prioritere midler til denne næringen, vil det derfor 
være mest konstruktive trolig å gi midler til helt innledende forundersøkelser. Rammene 
for omstillingsarbeidet vil uansett ikke bli store nok til å få en ny gruve/brudd oppe og gå 
i seg selv og vi mener midlene bør prioriteres på konkrete prosjekter som kan 
realiseres. 

 
I Norconsult samfunnsmessige konsekvensanalyse etter konkursen ved Sydvaranger Gruve 
AS, fremgår det at bedriften hadde 422 ansatte og omsatte for 1,2 milliarder kroner årlig. 
Lokalt næringsliv leverte varer og tjenester til bedriften for 270 millioner kroner per år basert 
på tall fra 2009 til 2014. Ringvirkningen av at 422 arbeidsplasser ble borte, vil i følge 
analysen bli at ytterligere 265 arbeidsplasser forsvinner hos leverandørbedriftene og 35 i 
disse ansattes konsumledd innen 2018. Det innebærer trolig at vi enda ikke har sett den fulle 
konsekvensen av konkursen.  

 

Drift av mineralforekomsten i Bjørnevatn har vært helt avgjørende for Sør-
Varangersamfunnet. Selv om vi arbeider mot et mer variert næringsliv som er mindre 
avhengig av gruvedrift, er det rådmannens vurdering at fortsatt drift vil gi et svært 
kjærkomment bidrag til sysselsetting og bosetting i kommunen i en krevende tid. På kort sikt 
bidrar også prosjektet til å opprettholde avgjørende beredskap for fremtidig drift gjennom å 
sikre lokal kunnskap og kompetanse som nødvendig for en driftsmessig beredskap.  

 

De nye eierne satser på et alternativt driftsoppsett med langt lavere bemanning enn tidligere, 
og sysselsettingspotensialet er nok nærmere 100 enn 400. Når det gjelder sysselsettingstall i 
denne størrelsesorden, ser rådmannen få alternativer for tilsvarende sysselsettingseffekt på 
kort og mellomlang sikt.  

 

Prosjektet bør etter rådmannens vurdering kvalifisere til vurdering i omstillingsprosjektet. Når 
rådmannen likevel fremmer tiltaket for næringsfondet, er det fordi Sydvaranger AS har store 
omstillingsbehov, og rådmannen er kjent med at selskapet også søker Sør-Varanger 
Utvikling AS om støtte til andre prosjekter. Ut fra en vurdering om at foreliggende prosjekt 
representerer en form for myk «infrastruktur» gjennom å generere åpen kunnskap som kan 
gi grunnlag for potensiell drift av våre lokale mineralforekomster uavhengig av hvordan det 
går med Sydvaranger AS nå, er det rådmannens vurdering at omsøkte tiltak er det mest 
aktuelle tiltaket for næringsfondet å bidra til i et større spleiselag for å sikre fremtidig drift av 
gruvene. 
 

Det er nettopp vedtatt nye retningslinjer og saksbehandlingsregler. Der fremgår det at normal 
støttesats er 30 %. Omsøkt tilskuddssats er dermed innafor satsene, og vedtektene gir 
åpning for å gi inntil 50 % til prosjekter som har sitt hovedmarked utenfor kommunen. 

 

Videre setter retningslinjene en øvre grense på kroner 500 000,- for samlet kapitalbehov i 
prosjekt som kan behandles av næringsfondet, men også at for prosjekter som anses å ha 
særlig stor betydning for næringsutviklingen i kommunen, kan øvre grense for samlet 



kapitalbehov unntaksvis fravikes. Etter rådmannens vurdering er dette et slikt prosjekt. 

 

Det fremgår av saksbehandlingsreglene for fondet at samla beregna verdi av eget arbeid, 
bruk av eget utstyr, frikjøp og øvrige interne bedriftskostnader, ikke skal overstige 25 % av 
totalkostnadene. I omsøkte tiltak utgjør dette nærmer 100 %. Det er likevel rådmannens 
vurdering at tiltakets potensielle samfunnsnytte er av en slik størrelsesorden at fondets 
normalsatser kan fravikes, og rådmannen innstiller på at søknaden innvilges. 

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 et betydelig antall arbeidsplasser med de ringvirkninger det kan medføre 
for øvrig næringsliv. 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
Tiltaket kan bidra til å sikre og utvikle lokal kompetanse kritisk for fortsatt gruvedrift. 

 

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

Alternative løsninger: 

Med dagens malmpriser er driftsøkonomien krevende, og mange etterlyser bidrag også fra 
kommunen. Gitt at kommunen ønsker å bidra aktivt til gjenoppstart av gruvedrifta, kan det 
gjøres på flere måter. Kommunen kan for eksempel bidra gjennom å redusere sine generelle 
krav til næringsaktørene med hensyn til avgifter, gebyrer og på andre måter. Det er krevende 
øvelser med hensyn til grensesetting, presedens og konkurransevridning. 

Alternativ innstilling til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad av 21.11.2017 fra 
Sydvaranger AS om tilskudd fra næringsfondet. 



 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket på flere områder bryter med normalsatsene i fondets 
retningslinjer og saksbehandlingsregler og i tillegg (event fondsstyrets tilleggsbegrunnelse) 
 

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. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Sydvaranger AS tilsagn om inntil kroner 
500 000,- i tilskudd til å gjennomføre nye analyser av historiske prøver, jfr 
prosjektbeskrivelse av 21.11.2016. Tilskuddet er begrenset til maksimalt 50 % av godkjente 
kostnader. Tilsagnet er gitt med følgende forutsetninger: 

 

· alle analyseresultater skal rapporteres til Direktoratet for Mineralforvaltning/NGU slik 
at generert informasjon i prosjektet vil være tilgjengelig for alle fremtidige prosjekter 
for gruva, uavhengig av eierskap 

· Samlet offentlig støtte til tiltaket må ikke overstige Norges forpliktelser ihht EØS-
reglene 

 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket er i tråd med fondets vedtekter, kommuneplanens 
samfunnsdel og strategisk utviklingsanalyse etter konkursen ved Sydvaranger Gruve AS. 
Videre er tiltakets langsiktige potensial for mange arbeidsplasser stort, og tiltaket i seg selv  
vil bidra til å sikre og utvikle lokal kompetanse kritisk for fortsatt gruvedrift. Fondsstyret 
vurderer også tiltakets potensielle samfunnsnytte og da med særlig vekt på sysselsetting 
som så stort, at det gis unntak fra retningslinjenes normalbestemmelser. 

 

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 3d. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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