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Dokumenter i saken: 
 
  

2016007555 SØKNAD KVINNER & NÆRINGSUTVIKLING - TILLEGGSOPPLYSNINGER 
2016004673 KNH`s Kvinnenettverk - søknad næringsfondet 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kirkenes næringshage AS (KNH) søker om tilskudd til prosjektet «Kvinner vil og kan – 
etablering og synliggjøring av kvinner, mangfold og integrering». 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Kirkenes næringshage AS (KNH) søker om tilskudd til prosjektet «Kvinner vil og kan – 
etablering og synliggjøring av kvinner, mangfold og integrering», som skal gjennomføres i 
Sør-Varanger kommune. 

Søker skriver at Kvinnenettverket eies av KNH, og at nettverket er en etablert arena for og 



med kvinner i Sør-Varanger. Oppstarten var inspirert av «kvinnovasjonssatsinga» til 
Innovasjon Norge, og nettverket er etablert som møteplass for kvinner i Sør-Varanger. 
Kirkenes næringshage er sekretariat for nettverket. 

 

Nettverket har egen styringsgruppe, og det legges opp til at styringsgruppa også skal være 
styringsgruppe for omsøkte prosjekt. Styringsgruppa består av assisterende hotelldirektør 
Runa V. Labahå (Scandic), nestleder Anne Wikan (NIBIO) og rådmann Nina B Øvergaard 
(Sør-Varanger kommune). 

 

Nettverket gjennomførte i 2015 8 arrangementer, og KNH arbeider for å opprettholde samme 
nivå i 2016. Oppslutninga ligger på 20-25 kvinner på hvert møte, og deltagerne kommer fra 
offentlig og privat sektor. 

Søker skriver at det er et stort, uutnytta potensial i Sør-Varanger for å få frem enda flere 
kvinner i ledende  stillinger. Samtidig er Sør-Varanger er en mangfoldskommune, uten at det 
fremkommer eller synliggjøres i kvinnenettverket. Derfor ønsker nettverket å ta et krafttak for  

· å få frem kvinnelige ledere i offentlig og privat sektor 
· kvinnelige etablerere 
· systematisk og målrettet arbeid for mangfold 
· systematisk og målrettet arbeid for integrering 

Prosjektets hovedmål er «Kvinnelig mangfold synliggjøres gjennom ulike arenaer som 
etableres for integrering og gründerskap for kvinner som vil og kan». Prosjektet har fire 
delmål, som også gjenspeiles i prosjektets fire hovedaktiviteter: 

Møteplass 1 for kvinnelige etablerere 

Sør-Varanger trenger flere private virksomheter etablert og drevet av kvinner. 
Møteplass 1 skal være et verksted for kvinner med gode forretningsideer. 
Terskelen skal være lav for å møtes, løfte frem ideer, drøfte ideer og gå fra ide til 
handling. 

Møteplass 2 for integrering og mangfold 

Sør-Varanger er en mangfoldskommune. Det fremkommer imidlertid ikke i våre møter i KNHs 
kvinnenettverk. Derfor vil kvinnenettverket ta et krafttak for mangfold og integrering og 
arbeide systematisk for å nå kvinner med bakgrunn som ikke er norsk. Møteplassens 
viktigste oppgave vil være å 

· Invitere kvinner med ikke etnisk norsk kulturbakgrunn 
· Få kvinner med i det skapende næringslivet 
· Sørge for at kvinner får synliggjort mulighetene Sør-Varanger har og kan ha, gitt at 

man går frem på en «riktig» måte 
· Koble ikke norske kvinner som vil og kan ha lyst til å skape seg ei fremtid i Sør-

Varanger med Møteplass 1 

KNGH skriver i søknaden at det viktigste tiltaket for å få til integrering og mangfold er å få 



ikke etnisk norske kvinner med i KNHs kvinnettverk. KNH vil derfor åpne denne veletablerte 
arenaen for andre kvinner enn dem som er med i dag, og vil ta i bruk ulike virkemidler innen 
informasjon, kommunikasjon og PR i rekrutteringen. En vesentlig kostnad her vil kunne bli 
oversettelse.  

 

Møteplass 3 – et mentorprogram 

Mange av deltagerne i KNHs kvinnettverk er veletablerte ledere på høyt elelr høysetse nivå, 
og KNH ønsker med møteplass 3 å koble utvalgte kvinner fra sin «base» med uerfarne 
kvinner som har driv nok til å ville opp og frem. KNH ser for seg at et begrenset antall – inntil 
fem -  «adapter» kobles til kvinnelige (topp)ledere. I samarbeid med dem vil KNH legge opp 
et utviklingsprogram som skal skreddersys den enkelte elev, og hvor alle 
utviklingsprogrammene vil inneholde elementer av  

· Ledelse 
· Erfaringsutveksling 
· Kommunikasjon 
· Kulturforståelse 
· Nettverksbygging 

  

Møteplass 4 – minikurs og konferanser (MKK) 

Kvinnenettverket vil i 2016 avholde særskilte (mini)kurs og konferanser for de nye kvinnene. 
Eksempler på slike er 

· Kommunikasjon 
· Presentasjon 
· CV-kurs 
· Hva gjør de beste bedre? 

 

Ved prosjektslutt vil KNH foreta en evaluering og ta stilling til om møteplassene skal 
videreføres, utvikles ytterligere og driftes av KNH eller andre aktører. 

 

Tiltaket har følgende budsjett og finansieringsplan: 

Kostnadsoversikt   
Møteplass 1 55 

000 
Møteplass 2 70 

000 
Møteplass 3 35 

000 
Møteplass 4 40 

000 
Prosjektadministrasjon 10 



000 
Prosjektavslutning inkl 
revisjon 

10 
000 

Uforutsett 5 
000 

Sum kostnader 225 
000 

Finansieringsplan   
Tilskudd næringsfondet 
(~82 %) 

185 
000 

Timer fra deltagende 
kvinner* 

40 
000 

Sum finansiering 225 
000 

* Totalt 333 timer a kroner 120,- er lagt til grunn 

 

Planlagt prosjektperiode er mars 2016 til mars 2017. 

 

På grunn av stor arbeidsmengde og vakanse i stilling, ble ikke saken fremmet for fondsstyret 
på marsmøtet. Etter en rask gjennomlesing, inviterte saksbehandler i egen mail 7. mars 
søker til å avklare/utdype noen problemstillinger knyttet til egenandeler, behovet for egne 
kvinnetiltak og om KNH har vurdert å føre eventuelt tilskudd som bagatellmessig støtte. 
Søker svarte 8. mars: 

 
Vår vurdering er at egenandeler vil være naturlig, dersom ett eller flere av 
møteplassene vi skisserer kommer over i ordinær drift. På et etableringsstadium – hvor 
alt er skjørt og sårbart – vil eventuelle egenandeler frastøte kvinner, fremfor å tiltrekke.  
Næringsfondet har en timesats på kr. 120 som er lagt til grunn i prosjektet. KNHs 
Kvinnenettverk og Styringsgruppen består av ledende kvinner og noen toppledere. 
Dersom timeprisen hadde vært mer tilpasset dagens kostnadsnivå, ville verdien på vår 
egeninnsats blitt betydelig høyere. 

 

Kirkenes Næringshage har om lag 85 medlemmer. Av dem har kun fem, seks kvinnelig 
daglige ledere, så vidt vi vet. Det er én indikasjon på at vi har en vei å gå. Generelt kan 
vi si blant annet dette: NRK offentliggjorde nylig en undersøkelse som viser fortsatt 
store kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet, både når det gjelder lønn og stillingsnivå. 6 
prosent av kvinnene som er spurt i undersøkelsen sier at de tjener mellom 500.000 og 
700.000 kroner. Til sammenligning er 18 prosent av mennene i samme inntektsgruppe. 
Mens 24 prosent av de yrkesaktive mennene sier de har lederstillinger, svarer kun 10 
prosent av kvinnene at de befinner seg i disse posisjonene. I 2014 var forskjellen 
mellom andelen menn og kvinner i deltidsarbeid på 21 prosentpoeng. 35 prosent av 
norske kvinner jobbet deltid, mot 14 prosent av mennene. Av de 70.000 personene som 
jobber ufrivillig deltid i Norge, er 73 prosent kvinner. Kun Frankrike, Luxemburg, Sveits 
og Østerrike har en høyere andel kvinner som er såkalt undersysselsatt, viser EU-tall. 
(Kilde: www.nrk.no) 

 



Kirkenes Næringshage vil i minst mulig grad motta såkalt bagatellmessig støtte. Når det 
gjelder KNHs Kvinnenettverket og søknaden «Kvinner vil & kan – etablering og 
synliggjøring av kvinner, mangfold og integrering» støtter vi oss til en utredning gjort av 
Sogn og Fjordane fylkeskomme hvor det heter: «Bestemmelsene om statsstøtte i EØS-
avtalen innebærer at all offentlig støtte som begunstiger foretak eller produksjon av 
enkelte varer og som vrir eller truer med å vri konkurransen, i utgangspunktet er 
uforenlig med EØS-avtalen i den grad handelen mellom EØS-landene påvirkes …».  

 

Vår søknad favner i prinsippet alle foretak i Sør-Varanger, alle kommunale 
virksomheter i Sør-Varanger og all offentlig forvaltning, både kommunal og statlig. Vårt 
syn er derfor at vår søknad ikke faller innenfor «bagatellmessig støtte». 

 

Saksutredning 

Kommunens rådmann Nina Bordi Øvergård er med  i styringsgruppa for omsøkte prosjekt, 
og er automatisk inhabil i denne saken, jfr forvaltningslovens § 6 første ledd. Hele 
administrasjonen er dermed avledet inhabil, jfr forvaltningslovens § 6, 3. ledd. Saken legges 
derfor frem uten prioritert innstilling til vedtak. 

 

Med hensyn til vedtekter og retningslinjer, ligner tiltaket kanskje mest på virkeområde 3a - 
kommunalt tiltaksarbeid som etablererskole/etablererprosjekter. Kirkenes næringshage AS er 
et aksjeselskap med om lag 80 % private eiere i tillegg til SIVA (17) og kommunen (3 %). 
Alternativet vil eventuelt være virkeområde 3c - bedriftsutviklingstilskudd. 

 

Retningslinjene har satt en øvre grense for prosjektstørrelse for 3a og 3c på henholdsvis 
200 000,- og 80 000,-. For 3a, og for fellestiltak innafor 3c, som ansees å ha særlig stor 
betydning for næringsutviklingen i kommunen, åpner retningslinjene for at øvre grense for 
samlet kapitalbehov unntaksvis kan fravikes. 

 

Søknaden budsjetterer med 82 % tilskuddsfinansiering. For virkeområde 3a, åpner 
vedtektene for inntil 100 % støtte for prosjekter i kommunal regi, mens for bedriftsretta 
næringstiltak skal støtten som hovedregel ikke overstige 50 %. Ved nyetablering og for tiltak 
av særlig betydning for sysselsetting av kvinner og ungdom, åpner retningslinjene imidlertid 
for at det likevel kan innvilges inntil 75 % støtte. 

 

Når det gjelder spørsmålet om bagatellmessig støtte, deler ikke administrasjonen søkers 
vurdering. Søker skriver at: 
 

Vår søknad favner i prinsippet alle foretak i Sør-Varanger, alle kommunale 
virksomheter i Sør-Varanger og all offentlig forvaltning, både kommunal og statlig. Vårt 



syn er derfor at vår søknad ikke faller innenfor «bagatellmessig støtte». 

 

Administrasjonen deler langt på veg Kirkenes næringshages vurdering av at tilbudet er 
åpent, og at de som deltar ikke er spesielt begunstiget på en konkurransevridende måte. 
Administrasjonens forståelse av regelverket medfører imidlertid at Kirkenes næringshage 
som prosjekteier og støttemottaker må vurderes som særskilt begunstiget, og at eventuell 
støtte dermed må vurderes som bagatellmessig støtte til Kirkenes næringshage. Alternativet 
ville vært å gjennomføre tiltaket, eller lignende tiltak, som kommunal, offentlig anskaffelse 
med tilhørende krav om konkurranseutsetting. Administrasjonen vil søke bistand hos KS eller 
annen ekspertise utenfor kommunen for å få avklart forholdet. 
 

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 flere bedrifter får kvinnelig leder og flere bedriftsetableringer generelt og 
av ikke norske kvinner spesielt. 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
Kompetansebygging: 
Tiltaket vil styrke etablerer- og lederkompetansen blant deltagende kvinner 

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

Alternativ innstilling: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Kirkenes næringshage AS tilsagn om 
inntil kroner _______ i tilskudd til prosjektet «Kvinner vil og kan» som beskrevet i 
prosjektbeskrivelsen av 01.03.2016. Tilskuddet er begrenset til maksimalt ___ % av 
godkjente kostnader. 

 

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. 

 

Alternativ innstilling: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Kirkenes næringshage 
om tilskudd til prosjektet «Kvinner vil og kan» som beskrevet i prosjektbeskrivelsen av 
01.03.2016. 

 

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. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Åpent                                                                            

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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



 

KNHs Kvinnenettverket – utfyllende informasjon til søknaden adressert til Næringsfondet 

 

Om egenandeler 

Vår vurdering er at egenandeler vil være naturlig, dersom ett eller flere av møteplassene vi skisserer 

kommer over i ordinær drift. På et etableringsstadium – hvor alt er skjørt og sårbart – vil eventuelle 

egenandeler frastøte kvinner, fremfor å tiltrekke. 

Næringsfondet har en timesats på kr. 120 som er lagt til grunn i prosjektet. KNHs Kvinnenettverk og 

Styringsgruppen består av ledende kvinner og noen toppledere. Dersom timeprisen hadde vært mer 

tilpasset dagens kostnadsnivå, ville verdien på vår egeninnsats blitt betydelig høyere. 

Sør-Varanger og likestilling 

Kirkenes Næringshage har om lag 85 medlemmer. Av dem har kun fem, seks kvinnelig daglige ledere, 

så vidt vi vet. Det er én indikasjon på at vi har en vei å gå. Generelt kan vi si blant annet dette: 

NRK offentliggjorde nylig en undersøkelse som viser fortsatt store kjønnsforskjeller i 

arbeidsmarkedet, både når det gjelder lønn og stillingsnivå. 6 prosent av kvinnene som er spurt i 

undersøkelsen sier at de tjener mellom 500.000 og 700.000 kroner. Til sammenligning er 18 prosent 

av mennene i samme inntektsgruppe. Mens 24 prosent av de yrkesaktive mennene sier de har 

lederstillinger, svarer kun 10 prosent av kvinnene at de befinner seg i disse posisjonene. I 2014 var 

forskjellen mellom andelen menn og kvinner i deltidsarbeid på 21 prosentpoeng. 35 prosent av 

norske kvinner jobbet deltid, mot 14 prosent av mennene. Av de 70.000 personene som jobber 

ufrivillig deltid i Norge, er 73 prosent kvinner. Kun Frankrike, Luxemburg, Sveits og Østerrike har en 

høyere andel kvinner som er såkalt undersysselsatt, viser EU-tall. (Kilde: www.nrk.no)  

Bagatellmessig støtte 

Kirkenes Næringshage vil i minst mulig grad motta såkalt bagatellmessig støtte. Når det gjelder KNHs 

Kvinnenettverket og søknaden «Kvinner vil & kan – etablering og synliggjøring av kvinner, mangfold 

og integrering» støtter vi oss til en utredning gjort av Sogn og Fjordanene fylkeskomme hvor det 

heter: 

«Bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen innebærer at all offentlig støtte som begunstiger 

foretak eller produksjon av enkelte varer og som vrir eller truer med å vri konkurransen, i 

utgangspunktet er uforenlig med EØS-avtalen i den grad handelen mellom EØS-landene påvirkes …» 

Vår søknad favner i prinsippet 

- Alle foretak i Sør-Varanger 

- Alle kommunale virksomheter i Sør-Varanger 

- All offentlig forvaltning både kommunal og statlig 

Vårt syn er derfor at vår søknad ikke faller innenfor «bagatellmessig støtte». 

http://www.nrk.no/


Fra: Stig Ulvang 
Sendt: 11. april 2016 15:34 
Til: Postmottak 
Emne: 16/813 Søknad kvinner & næringsutvikling - tilleggsopplysninger 
Vedlegg: 2016 080316 Tilleggsinformasjon KNHs Kvinnenettverket til Næringsfondet 

versjon 1.0.pdf 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  

Stig Ulvang 

Jordbrukssjef 
Plan- og utviklingsavdelingen 
975 94 624 / 78 97 74 93 
  

Sør-Varanger kommune  

-          En grensesprengende kommune - 
Boks 406, 9915 Kirkenes  
Se stedbrosjyra for Kirkenes/Sør-Varanger <http://www.svk.no/brosjyremail> 
 
Fra: Ellen B. Wickstrand / Kirkenes Næringshage [<mailto:ellen.wickstrand@knh.no>]  
Sendt: 8. mars 2016 14:14 

Til: Stig Ulvang 

Kopi: Guro Brandshaug 
Emne: SV: Næringsfondet - kvinner & næringsutvikling 

 
Hei Stig, 
 
Vedlagt følger tilleggsinformasjonen du ber om. Vi håper vedlagte er tilstrekkelig, og svarer selvsagt 
ytterligere på spørsmål, om det skulle være noen. 
 
Vi håper med dette på velvillig behandling i henhold til ordinær behandlingstid. 
 
Vennlig hilsen  
 
Ellen  
 
 
 
 
Fra: Stig Ulvang [<mailto:Stig.Ulvang@sor-varanger.kommune.no>]  
Sendt: 7. mars 2016 06:24 
Til: Ellen B. Wickstrand / Kirkenes Næringshage <ellen.wickstrand@knh.no 
<mailto:ellen.wickstrand@knh.no>> 
Emne: SV: Næringsfondet - kvinner & næringsutvikling 



 
Hei igjen! 
 
Et par spørsmål: 
 
Prosjektet er budsjettert med over 80 % støtte fra næringsfondet. Har dere vurdert bruk av egenandeler 
for de som rekrutteres?  
 
I behandlinga vil behovet for egne kvinnetiltak nødvendigvis være et moment. Lurer i den forbindelse på 
om dere kanskje har lokale bakgrunnsdata for Sør-Varanger som event underbygger behovet for rene 
kvinnetiltak? 
 
Eventuell støtte fra næringsfondet vil være å regne som bagatellmessig støtte (EØS/ESA). Ut fra tidligere 
signaler fra Guro har dere ikke så mye igjen av «kvota», men er det rett tolka at dere har rom for omsøkt 
tilskudd? 
 
Er litt usikker på om vi klarer å få den med den 17., skyldes bl a at vi vil prøve å eventuelt  finne midler 
til mangfoldsdelen utenfor næringsfondet. 
 
Med vennlig hilsen 
  

Stig Ulvang 

Jordbrukssjef 
Plan- og utviklingsavdelingen 
975 94 624 / 78 97 74 93 
  

Sør-Varanger kommune  

-          En grensesprengende kommune - 
Boks 406, 9915 Kirkenes  
Se stedbrosjyra for Kirkenes/Sør-Varanger <http://www.svk.no/brosjyremail> 
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Fondsstyret 012/16 
 

12.05.2016 

 
TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL FELLES PROFILERING PÅ 
OFFSHORE NORTHERN SEAS (ONS) 2016 
 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Søknad om tilskudd til organisering av felles messestand med innhold på Offshore Northern 
Seas 2016. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Den store «oljemessa» Offshore Northern Seas (ONS) arrangeres annet hvert år i 
Stavanger, og Sør-Varanger kommune har de siste åra arrangert en felles stand for aktører 
fra Sør-Varanger, vanligvis med Kåre Storvik & CO AS som ansvarlig for den praktiske 
organiseringa. 

Til årets stand er det allerede avklart at Kimek offshore AS, Tschudi Shipping Company AS 
og Storviks selskaper stiller, men flere deltagere forventes rekruttert når de økonomiske 
betingelsene er avklart. 

Tiltaket har følgende kostnadsoverslag: 

Kostnadsoverslag   
28 kvm a 13 600,-* 381 920 
Markedsføringspakke 28 080 



Sum kostnader 410 000 
Finansiering   
Næringsfondet 67 % 273 334 
Private medutstillere 33 
%  

136 666 

Sum finansiering 410 000 
*) Prisen er i samsvar med tidligere år, men oppjustert for prisøkning hos XPlore North 

 

Leveransen omfatter: 

· Standleie til XPloreNorth 
· Markedsføringspakke som består i å gå gjennom utstillerliste for ONS og plukke ut 

antatt interessante utstillere som vil bli invitert til standen. Listen vil også bli gjort 
tilgjengelig for våre medutstillere. Videre vil vi lage møteavtaler med relevante 
oljeselskap og hovedleverandører og bistå med faglig følge og presentasjoner på 
slike møter 

· Kommunikasjon med medutstillere og XPloreNorth 
· Komplett standutrustning inklusive 27 tommers skjermer og arbeidsstasjoner for 

medutstillerne 
· Design av veggdisplay i samarbeide med medutstillerne 
· Utstillerstatus og kataloginput for medutstillerne 
· Kontinuerlig standbetjening 
· Medtak av Kirkenesbrosjyre og ppt presentasjon 
· 27 adgangskort (ett pr kvm stand) 
· Standbrosjyre med kataloginformasjon for alle medutstillere 
· Siste versjon av nordområdekartet for «hand out» 
· Brukstillatelse for nordområdekartet som veggdisplay 
· Nordområdekartet som skrivebordsunderlag for «hand out» 
· Bestilling av husrom 
· Reise og oppholdsutgifter for Storvik & Co 

Markedsføringsbudskapet er: 

· Nord Norges tredje og mest lovende oljeprovins, Barents Sør Øst, åpnes i juni (23 
runde) med Kirkenes  som naturlig senter 

· Kirkenes byr på urban infrastruktur, skjermet og dyp havn, ubegrensede 
industriarealer,  logistikk, industri og HMS regime 

· Innlandsklima med fravær av ekstremvær 
· Alltid åpne vei- og sjøforbindelser 
· Regionale flyruter og flere daglige Boeing 737 flyforbindelser med Oslo 
· Erfaring fra letestøtte til russisk og norsk sokkel 
· Bedriftslokomotiver er Henriksen Shipping Services, Kimek, NorLines, Norterminal 

og Tschudi Shipping Company 
· Kompetanse, tjenester, logistikk, vedlikeholds- og leverandørvirksomhet og 

tilstedeværelse i forhold til Russland dominerer 
· Norterminal transiterer årlig 6 – 7 millioner tonn russisk olje i Kirkenes for vestlige 

destinasjoner.  

 

Saksutredning 



Tiltaket vurderes å falle inn under virkeområde § 3 a - kommunalt tiltaksarbeid som 
samarbeidsprosjekt. Når det gjelder støttenivå for virkeområde 3a – kommunalt tiltaksarbeid, 
åpner vedtektene for at tiltak i kommunal regi kan støttes inntil 100 %. 
 
For prosjekter som faller inn under vedtektenes § 3 a) fremgår det av retningslinjene at 
største tillatte kapitalbehov er 200.000,-, men øvre grense kan fravikes for tiltak som anses å 
ha særlig stor betydning for næringsutvikling i kommunen.  
 
Med tanke på kommunens industrisatsning på Tømmerneset og Slambanken synes det 
viktigere enn noen gang å vise utad hvordan man i Sør-Varanger satser. Med deltagelse på 
Norges viktigste oljemesse vil Sør-Varanger kommune og lokalt næringsliv posisjonere 
Kirkenes/ Sør-Varanger som en attraktiv lokalitet for fremtidig base og servisehavn for olje- 
og gassaktivitet Barentshavet, og vise bransjen at det satses tungt i kommunen.  
 
Konkursen ved Sydvaranger gruve i november 2015, sammen med fallende rubel, 
stormaktsanksjoner, fallende råvarepriser og generell økonomisk stagnasjon, gjør at Sør-
Varanger og Kirkenes står ovenfor store utfordringer. Det arbeides for at kommunen i løpet 
av første halvår 2016 kan søke formell omstillingsstatus. Det er forventet at kommunen vil få 
omstillingsstatus på statlig eller regionalt nivå. Foreløpig omstillingssøknad har prioritert 
«Barentshavet som ressurs» som ett av fem innsatsområder. 

Rådmannens vurdering er at omstillingsprosessene kommunen er inne i, kombinert med det 
avgrensede tidsvinduet for posisjonering i forhold til 23. konsesjonsrunde, tilsier at grensa for 
øvre tillatte kapitalbehov kan fravikes. 

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: 
Felles messestand vil posisjonere Kirkenes og Sør-Varanger som en attraktiv lokalitet for 
fremtidig base og servisehavn for olje- og gassaktivitet Barentshavet. 

 

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

 



Alternativ innstilling: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad om tilskudd til organisering 
av felles messestand med innhold på Offshore Northern Seas 2016.  
 
Det er 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. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir tilsagn om inntil kroner 273 334,- i 
tilskudd til organisering av felles messestand på Offshore Northern Seas 2016. Tilsagnet er 
begrenset til maksimalt 67 % av godkjente kostnader. 
 
Det er lagt vekt på at deltagelse på ONS 2016 er svært viktig for å posisjonere Kirkenes og 
Sør-Varanger som en attraktiv lokalitet for fremtidig base og servisehavn for olje- og 
gassaktivitet Barentshavet, både med hensyn til 23. konsesjonsrunde og pågående 
omstillingsprosesser.  

 

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 
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Kirkenes Dyreklinikk AS
g-MDNV

Org. Nr. 992 478 292 mva

1/
i3-4)9

Sør-Varanger Kommune
Kommunalt Næringsfond
Postboks 440

9915 Kirkenes

Vår ref Deres ref Kirkenes den 15.04.2016

Søknad til kommunalt næringsfond om tilskudd stort kr 60000

Vi søker med dette om tilskuddsfinansiering stort kr 60000 til investering i maskiner
og utstyr i forbindelse med utvidelse av virksomheten til Kirkenes Dyreklinikk AS.
Dette ut fra følgende kostnadsbudsjett og finansieringsplan:

Beskrivelse Innkjøp

Ultralydaparat, modell Esaote MyLab Gamma, US-system med probe: 150 000
Sum innk" : 150 000

Finansieringsplan:
Egenfinansiering, investering i utstyr:
Tilskudd fra kommunalt nærin sfond:
Sum finansierin Investerin i n tt utst r:

60% 90 000
40% 60 000

150 000

ere opplysninger er gitt i vedlagte prosjektbeskrivelse.

Terje t1øiIand,
Daglig leder
Kirkenes Dyreklinikk AS

Vedlegg:
Tilbud fra Kruuse Norge AS
Beskrivelse - Bedriftsutvikling for Kirkenes Dyreklinikk AS
Revisors beretning og resultatregnskap 2014 og 2015
Budsjett 2016 og 2017

Postadresse: Besøksadresse: Telefon Telefaks: Mobiltelefon: Bankkonto:
Postboks 244, 9915 KIRKENES Industriveien 5, 9900Kirkenes 78 99 30 30 78 99 53 72 95 08 66 90 1503 04 67245



KIRKENES DYREKLINIKK AS

BESKRIVELSE

BEDRIFTSUTVIKLING FOR
KIRKENES DYREKLINIKK AS

Antall sider: 5
Rapport
Vedlegg Ingen

Kirkenes Dyreklinkk AS
Pb 244
N-9915 KIRKENES
terje@kirkenesdyreklinikk.no
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Kirkenes Dyreklinikk AS utvider tjenestespekteret sitt innenfor nisjen smådyr. De
nye tjenestene vil gi eiere av smadyr i øst-Finnmark et godt og utvidet tilbud
som gjør at man slipper å reise til Tromsø eller sørover for å få utført utvidede
konsultasjoner. Det er av stor betydning for dyrevelferden at en diagnose på
syke dyr kan stilles så nøyaktig som mulig lokalt i stedet for å belaste disse
dyrene med en lang flyreise eller biltur.

Utvidelsen av tjenestespekteret hos Kirkenes Dyreklinikk AS innebærer at man
øker antall ansatte. Selskapet har allerede ansatt en veterinær i full stilling og en
veterinær i deltids stilling, en dyrepleier og en klinikkassistent, begge i full
stilling. I tillegg har selskapet flere deltidsstillinger, som til sammen utgjør en
halv stilling.
I 2014 ble selskapet godkjent som praksisklinikk for Dyrepleierutdannelsen ved
Hansenberg i Danmark.
Ved utvidelsen av tjenestespekteret vil vi har mulighet for å utvide stillingen for
veterinær nummer to til full stilling. Denne stillingen er også av stor betydning
for vaktbelastningen til veterinærene.
Vi vurderer også å utvide antall assistenter. Kirkenes Dyreklinikk AS er i ferd
med å bli et regionalt kompetansesenter for veterinærtjenester innenfor
smådyrsegmentet, noe som er med på å tiltrekke seg faglig dyktige og motiverte
medarbeidere.

I forbindelse med utvidelsen Kirkenes Dyreklinikk AS gjorde i 2011 ble det
investert store beløp i nytt og avansert utstyr. Deler av dette finnes ikke i
Finnmark fra før. Vi har også investert betydelig i kompetanseoppbygging. Denne
kompetansen har vi kjøpt via eksterne kurs, via veterinærer i andre regioner
som har kommet og gitt opplæring, og via internopplæring hos Kirkenes
Dyreklinikk AS.

Ultralyd er i dag vanlig ved alle større dyreklinikker. Dette er et svært viktig
diagnostisk verktøy i forbindelse med en rekke indremedisinske sykdommer.
Blant annet ved den alvorlige sykdommen livmorbetennelse hos hund er ultralyd
et meget viktig verktøy for å kunne stille diagnosen før dyra blir livstruende
syke.
Det er også et viktig verktøy for å finne ut om et dyr er drektig eller ikke.

2.1 Historikk og bakgrunn

Terje Høiland har lang praksis som veterinær i Sør-Varanger. Tidligere drev han
praksis fra enkeltmannforetak. De siste årene har han drevet praksisen under
aksjeselskapet Kirkenes Dyreklinikk AS.

Selskapet holder til i et bygg på industriområdet i Kirkenes. Bygget eies av
eiendomsselskapet T. Høiland Eiendom AS. Bygget ble kjøpt i 2002.

T. Høiland er eier av begge selskap. Eiendomsselskapet har i 2010-2011 bygget
ut bygget slik at det tilfredsstiller nye krav for å drive veterinærpraksis og salg



KIRKENES DYREKLINIKK AS

av relevante varer. Bygget dekker nå de nye behovene innenfor utvidelse av
tjenestespekteret til veterinærtjenestene.
Kirkenes Dyreklinikk AS er eneste leietaker, og betaler husleie slik at
eiendomsselskapet gir et positivt og balansert årsresultat etter skatt.

#. •

3.1 Kirkenes Dyreklinikk AS

Besøksadresse:
Postadresse:
Telefon:
Mobiltelefon:
Epost

Stiftelsesdato:
Aksjekapital:
Daglig leder:
Eier:
Revisor:

Industriveien 5, 9900 Kirkenes
Postboks 244, 9915 Kirkenes
78 99 30 30
950 86 690
ter.e kirkenesd reklinikk.no

01.02.2008
NOK 100.000
Terje Høiland
Terje Høiland
Degerstrøm revisjon

Selskapet driver veterinærtjenester i Sør-Varanger. Selskapet har hatt følgende
utvikling i sysselsettingen:

2003 2,0 årsverk
2008 3,5 årsverk
2011 (etter tiltak) 5,0 årsverk
2016 (etter tiltak) 6,0 årsverk

•
4.1 Marked i dag

Kirkenes Dyreklinikk AS betjener i dag hovedsakelig lokalmarkedet i Sør-
Varanger, men smådyrdelen av virksomheten mottar også pasienter fra resten
av Øst-Finnmark. Her dekker man segmentene innen følgende nisjer som er
gradert etter volum:

Smådyrpraksis
Landbruk
Noe offentlig

Smådyrpraksis er den viktigste nisjen, og majoriteten av omsetningen er relatert
til denne.
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4.2 Nytt marked

Kirkenes Dyreklinikk AS mener at markedet for basistjenester innen landbruk og
til dels smådyr er godt etablert i Øst-Finnmark. Man ønsker ikke å utvide
tjenestespekteret sitt for å konkurrere med etablerte veterinærer i fylket.

Man ønsker heller å utvide tjenestespekteret til at eiere av smådyr får et bedre
tilbud enn i dag, hvor disse må ut av fylket for å finne spesialiserte tjenester.
Satsningen er dermed ikke rettet mot markedssegmentet Landbruk (selv om
ultralydapparatet også vil kunne brukes til drektighetskontroll på småfe), men
mot privatfolk innen markedssegmentet smådyr.

Kirkenes Dyreklinikk AS ønsker å investere i utstyr, opplæring og
kompetanseutveksling som gjør at man kan tilby følgende tjenester som
supplement til eksisterende veterinærtjenester i Øst-Finnmark:

Ultralyd. Denne tjenesten finnes ikke her i dag. Ved å bruke ultralyd vil vi
kunne stille langt flere sikrere diagnoser enn det vi gjør i dag på en rekke
sykdommer. For eksempel vil en livmorbetennelse hos hund kunne stilles
tidlig før dyret blir alvorlig sykt. Pr. i dag må vi stille slike diagnoser ved
hjelp av røntgen, men på røntgen blir ikke denne sykdommen avdekket før
langt ut i sykdomsforløpet, og dyret er ofte kritisk sykt. Ved hjelp av
ultralyd vil også drektigheter kunne stilles tidlig i forløpet. For å stille slike
diagnoser, må vi i dag sende dyra til en annen klinikk.

En slik investering vil medføre en utvidelse av staben både på veterinær-
og assistentsiden. Dette sammen med et generelt økt tjenestespekter gjør
at man kan bygge opp et faglig sterkt veterinærmiljø som har
krysskompetanse og kan drive lokal kompetanseutveksling. Dette vil være
en fordel for eierne av smådyr i Øst-Finnmark.

Investeringen er et stort løft for en liten bedrift, og med støtte til innkjøp
vil bedriften ha muligheter til opplæring og kurser både eksternt og internt
for sine ansatte. Selskapet har ikke mottatt støtte verken fra Innovasjon
Norge, andre statlige fond og bevilgninger fra fylkeskommune og
kommune inkl. næringsfondet de siste 3 år.

K. enes den 15.04.2016

Terje H iland,
Daglig leder
Kirkenes Dyreklinikk AS
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