
Hva kan omstillingsprogrammet i Berlevåg 

kommune gjøre for deg? 

Nyetablerere, næringsliv og hjemflyttere / innflyttere til Berlevåg 
 Har du gode ideer til etablering av en bedrift i kommunen eller vet om andre som har slike 

ideer, er vi svært takknemlig om du/dere kommer til oss (utviklingsstyret eller Utviklingssjef) 

for en nærmere prat. 

 Har din bedrift gode ideer til utviklingsprosjekt som kan bidra til å øke effektiviteten, 

omsetningen og eventuelt skape nye arbeidsplasser, er vi veldig glad om dere tar kontakt. 

 Ønsker du/dere å flytte til Berlevåg eller vet om andre med slike ønsker, er vi behjelpelig med 

å undersøke muligheten for bolig, kartlegge jobbmuligheter samt at vi også bidrar og 

tilrettelegger om du ønsker å etablere din egen virksomhet i kommunen 

 Vi kan hjelpe deg videre i arbeidet for å avklare om DIN ide kan bli en god og lønnsom 

arbeidsplass for deg og kanskje andre også. 

 Vi hjelper deg i arbeidet for å utforme en forretningsplan basert på din ide, dvs en plan som 

beskriver hvordan du skal etablere og drive en bedrift i Berlevåg. 

 Vi kan forklare / hjelpe deg med hvordan du skal gå frem for å skrive søknader og liknende, 

og vi hjelper deg med å komme i kontakt med andre aktuelle samarbeidspartnere som kan 

hjelpe deg å realisere ideen. 

 Vi hjelper deg med å lage en oversikt over hvor du kan søke om økonomisk støtte til 

bedriftsetableringen eller utviklingsprosjektet, og vi kan gi deg økonomiske ressurser for å 

hente inn ekstern hjelp til å arbeide videre med ideen eller utviklingsplanene. 

 VIKTIGST AV ALT 

Du må ikke tenke at dine ideer er for dristige eller urealistiske til å 

kunne bli en realitet. Husk på at svært ofte er det de som tenker litt 

utradisjonelt som kommer lengst av alle. 
 

Kontaktinformasjon: 
Utviklingssjef :  Robert Moan, Torget 4, Berlevåg kommune 

   Tlf: 92 26 11 94 

   E-post: robert.moan@berlevag.kommune.no 

Utviklingsstyret   

Karsten Schancke (styreleder)   E-post: kgsch@online.no 

Janne Andreassen, Berlevåg kommune  E-post: janne.andreassen@berlevag.kommune.no 

Roy Tore Andersen, Transport og Graving E-post: royta@online.no 

Åse Winsents, Kongsfjord Gjestehus  E-post: aaswi@online.no 

Ann G Søreng, Narvesen   E-post: angutt-s@online.no  

    

 

Vi synes det er kjempefint om du tar kontakt…… 
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