
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 04.04.2016 

Tidspunkt: 09:00-10:20 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Nestleder H 

Jan Helge Jensen Medlem KY 

Mariann Larsen Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ivar Henning Boberg Vera Eilertsen-Wassnes AP 

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen 

Anne Berit Bæhr 

Administrasjonssjef 

Næringskonsulent (i sak 5/16) 

  

 

 

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Jan Helge Jensen  Ivar Henning Boberg    



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/16 Klagesak- klage på avslag i PS 37/15  2015/581 

PS 5/16 Søknad om tilskudd til investeringer i fiskebåt - 

CS Fisk AS 

 2016/60 

PS 6/16 Søknad om investeringsstøtte- Maling og 

byggtapeteserer Holst 

 2016/66 

PS 7/16 Referatsaker   

RS 2/16 Rapportering bruk av regionalt næringsfond 2015  2015/731 

 

 

PS 4/16 Klagesak- klage på avslag i PS 37/15 

Administrasjonssjefens innstilling 

Klagen tas til følge. Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til 10 

000,- til Roger Pedersen til investering av autopilot til T70 KN Dunvik. Tilskuddet utbetales 

etter gjeldende retningslinjer og tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 år- ett år.  

 

Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 

endres vesentlig eller utstyret blir solgt innen 5 år.  
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Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Klagen tas til følge. Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til 10 

000,- til Roger Pedersen til investering av autopilot til T70 KN Dunvik. Tilskuddet utbetales 

etter gjeldende retningslinjer og tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 år- ett år.  

 

Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 

endres vesentlig eller utstyret blir solgt innen 5 år.  

 

 

 



PS 5/16 Søknad om tilskudd til investeringer i fiskebåt - CS Fisk AS 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til 60 000,- til 

investeringer av utstyr til fiskebåt Havgutt T120 KN, CS Fisk AS. Det forutsettes at fartøyet er 

merke registrert, fiskeriregistret  og fartøyregistert i Kvænangen kommune før tilskuddet 

utbetales.  Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 

1 år- ett år.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap /bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til 

Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt. 

Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 

endres vesentlig eller at anlegget blir solgt innen 5 år.  
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Behandling: 

Endringsforslag fra AP/H: Søknaden avslås. Kvænangen kommune er positiv til alle 

næringsetableringer, men gir i utgangspunktet tilskudd til selskap hvis eiere er bostedsregistrert i 

Kvænangen kommune. Kvænangen kommune oppfordrer søker til å søke på nytt etter en evt. 

bostedsregistrering i Kvænangen. 

 

Tilleggsforslag til administrasjonssjefens innstilling fra KP: Fondsstyret foreslår at det 

igangsettes en rullering av «Vedtekter for næringsfond» så raskt som mulig. Siste rullering var i 

2010. 

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling falt med 2 stemmer mot 3 stemmer for 

endringsforslaget fra AP/H. 

 

Tilleggsforslaget fra KP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Søknaden avslås. Kvænangen kommune er positiv til alle næringsetableringer, men gir i 

utgangspunktet tilskudd til selskap hvis eiere er bostedsregistrert i Kvænangen kommune. 

Kvænangen kommune oppfordrer søker til å søke på nytt etter en evt. bostedsregistrering i 

Kvænangen. 

 

Fondsstyret foreslår at det igangsettes en rullering av «Vedtekter for næringsfond» så raskt som 

mulig. Siste rullering var i 2010. 

 

 

 



PS 6/16 Søknad om investeringsstøtte- Maling og byggtapeteserer Holst 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til 10 600,- til maling og 

byggtapetserer Holst AS, for investering av sparkelsprøyte. Tilskuddet utbetales etter gjeldende 

retningslinjer og tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 år- ett år.  

 

Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 

endres vesentlig eller utstyret blir solgt innen 5 år.  
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Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til 10 600,- til maling og 

byggtapetserer Holst AS, for investering av sparkelsprøyte. Tilskuddet utbetales etter gjeldende 

retningslinjer og tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 år- ett år.  

 

Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 

endres vesentlig eller utstyret blir solgt innen 5 år.  

 

 

 

PS 7/16 Referatsaker 
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Behandling: 

Referatsaken ble gjennomgått. 

Vedtak: 

Referatsaken tatt til orientering. 
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