
Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 02.09.2013
Tidspunkt: 10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.





                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

(Ingen tittel)

PS 30/13 Grave&Steinmure AS  - søknad om tilskudd til 
nyetablering

2013/131

PS 31/13 Søknad om støtte til innkjøp av neurometer 2013/131



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -76

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 20.08.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/13 Skjervøy Næringsutvalg 02.09.2013

Grave & Steinmure AS  - søknad om tilskudd til nyetablering

Vedlegg:
Søknad fra Hans Arne Henriksen

Saksdokumenter:
Skatteattest

Rådmannens innstilling:

1. Grave & Steinmure As v/Hans Arne Henriksen innvilges et etableringstilskudd på 20 % 
av faktisk medgåtte kostander.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 40 000,-

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

Hans Arne Henriksen har etablert et nytt firma i Skjervøy kommune. Bedriften satser på et 
nisjeprodukt: muring av steinmur med naturstein fra egen kommune. Størsteparten av 
investeringsbudsjettet går til kjøp av gravemaskin, men det kreves også spesialutstyr for å kunne 
utføre denne typen oppdrag.

Vurdering:

Rådmannen vurderer nyetableringa som positivt. Med sitt fokus på nisjeprodukt, vil firmaet 
tilby regionen noe nytt. Da etablerer ikke hører til prioritert målgruppe, og tiltakstype ikke 
eksplisitt er nevnt i retningslinjene for kommunalt utviklingsfond, vil rådmannen ikke tilrå 
maksimumsbeløp.





REGNSKAP BEDRIFTER/FISKERE

Skjervoy Kommune
Næringsfondet
Box 145 G

9189 Skjervoy

RADGIVNING

Vedr. Grave  &  Steinmure As soknad om maksimalt tilskudd nyetablering.
Org.nr 912 196 100. Adresse: R.O.vg. 32. Bank konto 1503.37.47044.

nnehaver: Tor-Ehk Carisen
Autorisert regnskapsforer

FIRMAREGISTRERiNG

stboks 88
Te efon 777 60 700
Te efax 777 60 003
Bankgiro 4740.05.07240
E-post nor-reasen!ine.no
Org.nr. 931 821 164 MVA

9189 Skjervoy, 16.08.2013

—Ovennevnte firma drives av Hans Arne Henriksen, som er tilbakeflyttet til Skjervøy. Firmaet ble stiftet
03.07.2013.

Han har funnet en nisje i forbindelse med muring av steinmur med naturstein. Han har jobbet nesten 25
år i Tromso og fått lang og solid erfaring innen muring med naturstein, og som nevnt flyttet tilbake til
Skjervøy. Merker stor pågang på steinmuring fra Nord-Troms og Tromsø med omegn. Da dette er en
spesiell nisje som krever en del spesialutstyr, så ma det investeres en del.

Hans Arne er kommet godt i gang, og kan se behov for å ansette arbeidere, dersom ordretilgangen
fortsetter å øke.

Stein blir i hovedsak hentet fra steinbrudd i Skjervøy Kommune, og Hans Arne vil profilere Skjervøy
Kommune i forbindelse med dette, da denne steinen har en spesiell struktur.

Da selskapet er nystartet så h2r han ingen tidligere regnskap å vise til. Skatte2ttest legges  vPd

Med hilsen

Tor-Erik Carlsen Hans A

N • A R-F
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MNI)11:N4

Henriksen



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/131 -77

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 20.08.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/13 Skjervøy Næringsutvalg 02.09.2013

Søknad om støtte til innkjøp av neurometer

Vedlegg:
Søknad fra Ruth Olsen Tiberg

Rådmannens innstilling:

Skjervøy næringsutvalg gjør følgende vedtak:
1. Søknaden fra Vel & Bra Skjervøy massasjeterapi v/Ruth Olsen Tiberg avslås.

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

Bedriften Vel& Bra Skjervøy massasjeterapi har tidligere fått innvilga etableringstilskudd og 
tilskudd for markedsføring. Innkjøp av utstyr til en eksisterende bedrift på til sammen kr 19 500 
må anses som ordinær investering, selv om søker påpeker at dette vil utvide tilbudet hennes.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at søknaden ikke prioriteres



Vel&bra, Skjervøy massasjeterapi

Ruth Olsen Tiberg

Strandveien 19

9180 Skjervøy

Skjervøy kommune

Utviklingsfondet

9189 Skjervøy

S KNAD OM TILSKUDD TIL INNKJ P AV NEUROMETER

Jeg søker med dette om tilskudd til innkjøp av neurometer.

Jeg startet min virksomhet Vei&bra, Skjervøy massasjeterapi i 2009, mens jeg enda var under
utdanning ved massasje- og terapiskolen i Tromsø, avla eksamen sommeren 2010. Siden da har jeg
jobbet som klassisk massasjeterapeut, kombinert heisefagarbeider.

I ettertid har jeg tatt kurs innenfor koppingmassasje og kraniosakralterapi. Ved siden av dette jobbet
jeg et år ved Evas Helsehage i Nordreisa, der jeg fikk opplæring i neurometerbehandling. Denne
behandlingsformen i kombinasjon med massasje, ser jeg ofte gir gode resultater, særlig på områder
som er skadet, betent osv.

Da jeg ser god framgang med mitt foretak, og har gradvis økende omsetning. Jeg ønsker derfor å
kunne utvide min virksomhet også med dette tilbudet til mine klienter her på Skjervøy.

Jeg har i perioder hatt lokaler i sentrum, men er nå flyttet i hjemmelokaler. Mitt mål er med tiden å
kunne åpne lokaler i sentrum igjen.

Vedlagt følger prisoverslag og litt kort informasjon om neurometer. Som det framgår der, er det to
priser på apparatene. For mitt vedkommende trenger det ikke være så avansert, og jeg ønsker derfor
å kjøpe et apparat til kr. 19.500,-. Legger også ved årsregnskap for 2012.

Håper på positiv behandling av min søknad.

Med vennlig hilsen
r /

Ruth Olsen Tiberg L("N / (

e-post:

Vel&bra, Skjervøy massasjeterapi

tlf. 901 86 164

3. juni 2013
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