
Møte om næringsutvikling, Kåfjord
13.05.2017.

v/Jørn Gunnar Olsen, Sametinget.



Å skape:
• Et sterkt og allsidig næringsliv.

• Et næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk 
kultur, natur og miljø.

• Et næringsliv som danner grunnlag for livskraftige 
samfunn der mennesker ønsker å bo.

Hovedmål for næringsutvikling: 
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• Virkemidler til næring. Kr. 34,5 mill. i 2017.

• Konsultasjonsavtale med statlige myndigheter.
• Innspill til reindriftsforhandlingene og 

jordbruksforhandlingene.
• Dialog med andre myndigheter og 

virkemiddelaktører, næringsmiljøer m. fl.
• Prosjektet Dáhttu.
• Kulturnæringskonferanse. Ble arrangert i Kautokeino 

i mars.

Sametingets satsing på næringsutvikling.
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• Kompetanse- og nettverksprosjekt for samiske 
kulturnæringsbedrifter.

• Workshops bestående av samlinger.

• Rådgivningstimer til hver bedrift.

• Skape nettverk.

Dáhttu
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• Prosjektet Johtit – Samisk reiseliv.

• 3 årig samisk reiselivsprosjekt som ledes av 
Nord Norsk Reiseliv.

• Prosjekleder er Nina Smedseng.

• Fokus på kompetanseheving, 
kunnskapsproduksjon, nettverksamarbeid og 
distribusjon.

Sametingets satsing på næringsutvikling.
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• Tilskudd til bedriftsetableringer og 
investerings- og utviklingstiltak i 
næringslivet.

• Ingen låneordninger, kun tilskudd.

Sametingets tilskudd til næringsutvikling 
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• Ved tildeling av tilskudd til næringsutvikling 
gjelder STN – området. 

• Kåfjord kommune er innenfor dette området.

• Midlene kan i tillegg gis til følgende næringer 
hele landet:

- Duodji, samiske kulturnæringer, samisk reiseliv, 
tilleggsnæringer i reindrift.

Virkeområdet for tilskudd til 
næringsutvikling (STN-området)
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• Sametinget ønsker å bidra til næringsutvikling i disse 
kommunene.

• Ikke bare fokus på tilskudd.

• Sametinget ønsker best mulig dialog.
• Hva er utfordringene og hvilke satsingsområder 

trenger vi ?
• Hva kan Sametinget, kommunene og andre aktører 

gjøre i lag for å fremme næringsutvikling ?

STN-området
MØTE OM NÆRINGSUTVIKLING
.
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Tilskudd til bl.a.
• Kulturnæringer.
• Samisk reiseliv og annen reiseliv.
• Større ombygginger, utvidelser og nybygg 

innen saue- og geitenæringen og storfekjøtt.
• Innendørsmekanisering av disse og 

melkeroboter.
• Førstegangsinvestering i fartøy med 

redskaper og utstyr.
• Mottaks og serviceanlegg i fiskerinæringen.

Samlet kr. 34,5 mill. til næring.
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• Kombinasjons- og utmarksnæringer.
• Duodji. ( Samisk husflid og håndverk )
• Service- og småindustri og annen industri 

og næring ikke nevnt foran.
• Etablerertilskudd i to faser til duodji, 

samiske kulturnæringer, samisk reiseliv, 
kombinasjons- og utmarksnæring.

Tilskudd forts.
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• Etablerertilskudd. Støttesats 75 % av godkjente 
kostnader og maks tilskuddsbeløp kr  200 000 pr. 
fase, kundefokus og vekst. 

• Maks tilskuddsbeløp mellom kr 200 og 500 000 for de 
fleste andre typer utviklingstiltak og investeringer. 

• Støttesatser for de fleste tiltak: Mellom 35 og 50 % av 
godkjente kostnader. 

• Nedre grense for tilskudd er kr 30 000. 

• Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjent 
kostnadsoverslag. 

Beregningsregler.
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• Kjøretøy.

• Leasing.

• Kjøp av eiendommer.

• Brukte maskiner og utstyr.

• Driftsbetingede kostnader.

• Tiltak som virker konkurransevridende.

Ikke tilskudd til bl.a.
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2015 2016 Så langt 2017
Total ramme Kr 33, 2 mill. Kr 33, 1 mill. Kr 34,5 mill
Tildelt Kåfjord 
kommune

Kr 521 467 Kr 391 700 Kr 347 000

Tilskudd Kåfjord kommune.
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• Kvotetillegg. Gjelder fiske etter torsk.

• Eiere av merkeregisterte fartøy i åpen gruppe 
kan i tillegg til ordinær kvote fiske et 
kvotetillegg på 16 tonn torsk.

• Melding med nødvendige opplysninger skal 
sendes til Fiskeridirektoratet.

STN-området
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• Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter. 

• Bidra med finansiering av samarbeidsprosjekter med 
fylkeskommunene som Sametinget har 
samarbeidsavtale med.

• Støttesats 40 %, maksimalt tilskudd kr 400 000.

• Tilskudd til kulturtiltak. Omfatter bl.a. tilskudd til 
kulturarrangement og prosjekter, kunst- og 
kulturprosjekter der barn og unge deltar, samiske 
filmproduksjoner, kulturarenaer for barn og unge.

Andre tilskudd
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• EØS – avtalens regler om offentlig støtte gjelder.

• Kan samfinansiere med kommunalt næringsfond.

• Kan samfinansiere med Innovasjon Norge og andre 
støttegivere så lenge den samlede støtten ikke 
overstiger det tillatte støttetaket som gjelder for 
denne type støtte.

• Dersom det gis tilskudd til samme mottaker, men til 
atskilte formål/prosjekter oppstår ikke dette 
spørsmålet. 

Samfinansiering
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• Ingen søknadsfrister for de aller fleste 
tilskuddsordninger.

• Elektronisk søknadsskjema bør benyttes. 

• Denne og annen informasjon finnes på:

www.samediggi.no

www.sametinget.no

• Tlf. Sametinget. 78 47 40 00

Søknadsfrister, søknadskjemaer, 
informasjon m.m.
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