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Vedlagte dokumenter: 
Søknad.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016010135 OPPDATERT SØKNAD NÆRINGSFONDET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Odd Markus Punsvik søker om investeringstilskudd fra næringsfondet til oppstart av 
enkeltmannsforetak som skal tilby servicetjenester innen sveising, metallarbeid, restaurering 
og nybygg. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Odd Markus Punsvik søker om investeringstilskudd fra næringsfondet til oppstart av 
enkeltmannsforetak som skal tilby servicetjenester innen sveising, metallarbeid, restaurering 
og nybygg rettet mot private aktører, bygg og anlegg, fiskerinæring, offshore og lignende. 
Markedsområdet er hele Øst-Finnmark, men primært Sør-Varanger. Søker skriver at han 
som liten bedrift kan jeg være tilgjengelig og tilby fleksible og skreddersydde tjenester innen 
rimelige kostnadsrammer. 
 
Søker er i dag lærer ved Kirkenes ungdomsskole, men har arbeidserfaring fra bl a Tromsø 
mekaniske AS og har fagbrev i sveising og ulike sveisesertifikater. Søker tenker også å 



bruke sin pedagogiske bakgrunn til å opprette samarbeid med skoler og andre relevante 
aktører om yrkesretta tilbud til ungdom. Med søknaden følger en positiv uttalelse fra rektor 
på Kirkenes skole om eventuelt samarbeid. Søker vil på sikt også tilby sveisekurs til private. 
 

Søknaden gjelder investeringer i utstyr ved oppstart, og har følgende kostnadsoverslag: 

Kostnadsoverslag  
Diverse verktøy ihht tilbud vedlagt 
søknad 

150 000,- 

Sum kostnader 150 000,- 
Finansieringsplan  
Tilskudd fra næringsfondet 75 000,- 
Egne midler 75 000,- 
Sum finansiering 150 000,- 

 

Søker opplyser muntlig at han med innkjøp av omsøkte verktøy vil redusere sin stilling ved 
skolen og starte opp med å tilby servicetjenester i det små for så å utvide gradvis til 100 % 
sysselsetting. Som det fremgår av søknaden, er målsettinga å jobbe fulltid med foretaket i 
løpet av to år. Etter hvert vil det bli behov for eget verksted, eget kjøretøy og annet 
spesialverktøy. Søker har etablert kontakt med nystartede Kalliainens industriservice AS, og 
skriver at det kan bli aktuelt med samarbeid  både om litt større oppdrag og om verkstedleie 
og eventuelt spesialutstyr. På sikt ser søker for seg at selskapet sysselsetter to samt en 
lærling. 

 

Rådmannens vurdering: 

Tiltaket vurderes å være i tråd med næringskapitelet i kommuneplanens samfunnsdel, der 
det et delmål at Sør-Varanger har et mangfoldig og innovativt næringsliv. Tiltaket vurderes 
videre å falle inn under vedtektenes § 3, virkeområde d (investeringer i utsyr ved oppstart). 
Sysselsettingsmålet er også oppfylt. 

 

Det totale kostnadsbehovet for etableringen er kroner 150 000,-, som er innafor øvre grense 
for tiltakstypen (3d), jfr. utfyllende retningslinjer. 

 

Ordinær støttesats for bedriftstiltak er 30 %, men der det foreligger spesielle grunner, som for 
eksempel som her at tiltaket innebærer nyetablering, kan det innvilges inntil 50 %. 
Rådmannen vurderer det som positivt at søker ønsker å samarbeide med skoleverket om 
yrkesretta praksis, men vurderer likevel at tiltaket ikke har så stor betydning for sysselsetting 
av ungdom at det oppfyller kravet for å kunne innvilge inntil 75 % støtte. 

 

Av § 6 fremgår at fondsstyret skal vurdere kapasitet, utnyttelsesgrad og mulig 



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

 

Samtidig skriver søker at han vil tilby tjenester og operere på en slik måte at han tror han i 
mindre grad vil være i direkte konkurranse med etablerte bedrifter. Rådmannen ser at 
markedet kan utvides og at den samlede etterspørselen også kan øke som følge av at det 
etableres flere tilbydere som opererer med litt ulikt produktspekter og i litt forskjellige 
markedstilnærming. Rådmannen ser også at søker skiller seg fra de mest åpenbare 
konkurrentene med sitt yrkesretta opplæringstilbud og planene om å tilby sveisekurs for 
private. Rådmannens samlede vurdering er likevel at søker i hovedsak vil operere i et 
marked der det allerede finnes flere tilbydere, og at tilbudet jevnt over ikke overgår 
etterspørselen. 

 

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 har som langsiktig målsetting  å etablere en bedrift med to ansatte og en lærling. 

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

Alternativt forslag til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Odd Markus Punsvik tilsagn om inntil kr 
________ i tilskudd til investering i verktøy som beskrevet i søknad av 29.04.16. 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. 



 
 
Forslag til innstilling: 
 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Odd Markus Punsvik om 
tilskudd til investering i verktøy som beskrevet i søknad av 29.04.16. 

Fondsstyret har lag tvekt på at et tilskudd etter fondsstyrets vurdering vil virke 
konkurransevridende ut fra kapasiteten i eksisterende næringsliv, jfr vedtektenes § 6. 

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. - 
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Dokumenter i saken: 
 
  

2016010183 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Barents miljø AS søker næringsfondet om utviklingstilskudd i forbindelse med etablering. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Barents miljø AS SUS (selskap under stiftelse) søker næringsfondet om utviklingstilskudd i 
forbindelse med etablering. Selskapets forretningsidé er å utvikle drift i forhold til miljø- og 
beredskapstjenester for transport, behandling og deponering av mulig oljeavfall i tilfelle 
oljeutslipp i hav og kystområder utenfor Finnmark og Murmansk. Selskapet har også 
målsetting om knoppskyting ved etablering av flere avfalls- og beredskapsbedrifter. 

Selskapet planlegges stiftet med 30 000,- i aksjekapital og fire lokale eiere; Natasja Karlsen 
(daglig leder), Jan Tore Jørgensen, Tore Fredrik Nilsen og Greger Mannsverk. På sikt er 
målet fire (kvinne)arbeidsplasser. 



Hovedmålet med prosjektet er å bidra til grenseoverskridende logistikk og 
deponeringsløsninger i forhold til oljespill i kyst- og havområdene utenfor Finnmark. 
Selskapet søker om kroner 91 000,- i tilskudd (65 %) til utviklingsaktiviteter i tidlig 
etableringsfase, som å: 

· etablere et formelt samarbeid med Kystverket, russisk sjøredningstjeneste og de 
private, russiske beredskapsbedriftene EcoCenter LLC og IS-Systems LLC 

· stifte Barents miljø AS med forretningsadresse Kirkenes 
· delta i felles norsk-russisk beredskapsøvelse for oljevern i Barentshavet sammen 

med Kystverket, russisk sjøredningstjeneste, Eco Senter LLC og IS-Systems LLC 
· videreutvikle forretningsplan for selskapet 
· videreutvikle prosjektplan og finansieringsplan for norsk-russisk prosjekt «Analyse 

av infrastruktur for transport og behandling av oljeavfall ved mulig utslipp i hav- og 
kystområdene utenfor Finnmark og Murmansk» 

 

Utviklingsprosjektet skal være avsluttet innen årsskiftet. Prosjektet har følgende 
kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnader  
Prosjektadministrasjon og forberedelser 8 880,- 
Etablere formelt samarbeid 38 200,- 
Deltagelse norsk-russisk 
beredskapsøvelse 

45 800,- 

Videreutvikle forretningsidé 40 200,- 
Sluttevaluering og prosjektavslutning 6 920,- 
Sum kostnader 140 000,- 
Finansieringsplan  
Tilskudd fra næringsfondet 91 000,- 
Egenfinansiering 49 000,- 
Sum finansiering 140 000,- 

Det fremgår av detaljert budsjett at om lag 55 000,- er arbeidstimer til sats 120,-, 45 000,- er 
reisekostnader og 40 000,- er andre utlegg. 

Søker ber om at man i vurderingen av søknaden tar hensyn til at prosjektet gjelder 
nyetablering av en kvinnearbeidsplass med potensial for økt sysselsetting og knoppskyting. 
Videre at prosjektet er viktig for miljøet, og trolig også for Kystverket og Interkommunalt 
utvalg mot akuttforurensing. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen finner det positivt at søker har som mål å bidra til bedre miljøberedskap i 
havområdene og på kysten, og tror at miljørelaterte kompetansearbeidsplasser vil bidra til å 
øke kommunens attraktivitet i arbeidsmarkedet. 

 

Slik rådmannen forstår søknaden, ønsker søker å utvikle beredskapstjenester retta mot 
offentlig forvaltning og private operatører innafor petroleumssektoren, og selskapet vil 



fokusere på beredskapstjenester som vil dekker begge sider av den norsk-russiske grense. 
Søknaden konkretiserer i liten grad det økonomiske grunnlaget for kommersielle løsninger, 
men omsøkt prosjekt skal utrede og konkretisere mulige kunder og samarbeidsaktører. 

 

Tiltaket kan være i tråd med fondets formål, som er å fremme et mer variert, 
konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, gjerne med et marked utenfor 
kommunen. Tiltaket samsvarer også godt med kommuneplanens mål på næringsområdet 
om at Sør-Varanger skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy 
kompetanse og spennende jobbmuligheter, Sør-Varanger er fremtidig vertskommune for 
petroleumsindustri og basevirksomhet i Øst-Finnmark og også Sør-Varanger har et 
mangfoldig og innovativt næringsliv.  

 

Aktuelt virkeområde (§ 3) er etter rådmannens vurdering 3c – Bedriftsutvikling med 
elementer av opplæring knytta til nye forretningsområder, produktutvikling, 
markedsundersøkelser og markedsføring. Her setter fondets retningslinjene en øvre grense 
for totale prosjektkostnader på kroner 80 000,-, mens omsøkte prosjekt er på kroner 
140 000,- totalt. 

 

Kommunestyret skal 15. juni behandle omstillingsplan 2016 – 2022 etter konkursen ved 
Sydvaranger gruve AS. Med forbehold om kommunestyrets endelige vedtak i saken, ser  
omsøkte tiltak ut til å kunne samsvare med to av omstillingsplanens innsatsområder; 
Barentshavet som ressurs og Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland. 
Omstillingsmidlene vil trolig være åpne for prosjekter som omsøkte, mens omstillingsmidlene 
ikke vil ha de samme kostnadsbegrensninger som i dagens vedtekter. Det vil imidlertid ta 
flere måneder før en omstillingsorganisasjon vil være operativ. 

 

Vedtektene åpner for å fravike øvre grense for kapitalbehov når spesielle forutsetninger er 
oppfylt. For 3c er det åpnet for å fravike øvre grense for fellestiltak, og etter rådmannens 
vurdering kommer ikke unntaksbestemmelsene til anvendelse her. Rådmannen innstiller 
derfor på avslag. Samtidig er vedtekter og retningslinjer under revidering, og det er relativt 
sannsynlig at grensene vil bli hevet i løpet av kort tid. Fondsstyret har tidligere fraveket 
retningslinjene i enkelttilfeller. 

 

Tiltaket innebærer nyetablering, der retningslinjene åpner for at tiltaket kan støttes med inntil 
50 % av kostnadene. Fondets retningslinjer åpner for at nyetableringer som har særlig 
betydning for sysselsetting av kvinner, kan støttes med inntil 75 %. Nyetableringen drives 
frem og baserer seg i stor grad på daglig leder Natasja Karlsen, og etter rådmannens 
vurdering kan omsøkte tiltak innvilges tilskudd inntil 75 % av godkjente kostnader. 

 

Det fremgår av fondets saksbehandlingsrutiner, at eget arbeid ikke kan overstige 25 % av 
kostnadene. I omsøkte tiltak utgjør aget arbeid om lag 40 % av kostnadene (55 000,- kroner). 



Med utgangspunkt i tiltakets øvrige kostnader, vil grensa for eget arbeid maksimalt kunne 
utgjøre 38 300,- om kravet om maksimalt 25 % skal overholdes. Det tilsvarer totale 
kostnader på 113 300,- og et tilskudd på 85 000,- (75 %). 

 

I henhold til § 6 i vedtektene, skal fondsstyret ved vurdering av søknaden ta hensyn til 
kapasitet, utnyttelsesgrad og mulig konkurransevridning. Etter rådmannens vurdering kan 
omsøkte tiltak på noen områder komme i konkurranse med eksisterende aktører. Det gjelder 
i første rekke aktører som tilbyr løsninger for transport av (spesial)avfall, men også 
miljøfaglige konsulentvirksomhet. Imidlertid tilbyr ingen av disse, etter det rådmannen 
kjenner til, beredskapsløsninger for begge sider av landegrensene. Dette kan igjen åpne ny 
etterspørsel og en utvidelse av markedet. 

 

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 etablering av kompetansearbeidsplasser. 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
Tiltaket kan bidra til økt kompetanse om miljøutfordringer og beredskapsløsninger knytta til 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet Øst. 

 

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

Alternativ innstilling til vedtak: 

Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond gir Barents miljø AS (SUS) tilsagn om inntil 
kr ________ i utviklingstilskudd til prosjekt som beskrevet i søknad av 12.05.16. Tilskuddet 
er begrenset til maksimalt ___ % av godkjente kostnader. 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltaket er i tråd med mål og strategier trukket opp i gjeldende 
kommuneplan, og at tiltaket kan bidra til kompetansearbeidsplasser med utgangspunkt i 



kommunens grense til Russland. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter (§§1 og 3C) og retningslinjer for Sør-Varanger 
kommunes næringsfond. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Styret for Sør-Varanger kommunes næringsfond avslår søknad fra Barents miljø AS (SUS) 
om utviklingstilskudd til prosjekt som beskrevet i søknad av 12.05.16. 

Fondsstyret har lagt vekt på at tiltakets kapitalbehov overstiger grensen satt for virkeområde 
3 C. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §23 nr. 4, jfr. Delegasjonsvedtak av 
16.10.95, og i medhold av vedtekter § 3C og retningslinjer for Sør-Varanger kommunes 
næringsfond. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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


	0001 - Innkalling - Møte i fondsstyret 02.06.2016
	Innkalling
	Magga, Mariann Wollmann
	Utvalgsleder

	0002 - 015_16 BEHANDLING AV SØKNAD FRA ODD MARKUS PUNSVIK OM INVESTERINGS
	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 

	0003 - 016_16 BEHANDLING AV SØKNAD FRA BARENTS MILJØ AS (SUS) OM UTVIKLIN
	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 


