
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 04.05.2016 

Tidspunkt: 09:00-09:25 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Nestleder H 

Mariann Larsen Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Helge Jensen Medlem KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ingen   

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Anne Berit Bæhr Næringssjef 

 

 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Mariann Larsen  Ronald Jenssen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 8/16 Søknad om etableringstilskudd - Belles sjøsafari  2016/160 

PS 9/16 Søknad om tilskudd til regionalt 

kompetansehevingskurs for reiselivs- og 

besøksnæringer 

 2016/169 

PS 10/16 Søknad om investeringsstøtte - Spildra 

landhandel AS 

 2016/158 

PS 11/16 Søknad om midler til kompetanseutvikling - Roy 

Iver Isaksen 

 2016/159 

PS 12/16 Referatsaker   

RS 3/16 Status næringsfond pr. 21.04.2016  2015/731 

 

 

PS 8/16 Søknad om etableringstilskudd - Belles sjøsafari 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger inntil 50 % i etableringstilskudd oppad begrenset til kr. 

10 000,- til Belles sjøsafari. Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og tilsagnsbrev. 

Tilsagnet er gyldig i 1 - ett år. Tilskuddet tildeles fra det kommunale næringsfondet og belastes 

post 14722.411.325.  

 

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektet/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 

egenart og størrelse.  

 

 

 

 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger inntil 50 % i etableringstilskudd oppad begrenset til kr. 

10 000,- til Belles sjøsafari. Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og tilsagnsbrev. 

Tilsagnet er gyldig i 1 - ett år. Tilskuddet tildeles fra det kommunale næringsfondet og belastes 

post 14722.411.325.  

 

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektet/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 

egenart og størrelse.  



 

 

 

PS 9/16 Søknad om tilskudd til regionalt kompetansehevingskurs for 

reiselivs- og besøksnæringer 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger kr. 15 000,- i tilskudd til Nord Troms Regionråd til Vertskaps- 

og lokalkunnskapskurs i Nord-Troms - Nord Troms VERT. Fondsstyret forutsetter at de andre 

kommune i Nord Troms støtter tiltaket med tilsvarende beløp, og at det er deltakere fra 

Kvænangen i kurset. Tilskuddet tildeles fra næringsfondets øremerkede midler til regionale 

tiltak, 14725.411.325.   

 

 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger kr. 15 000,- i tilskudd til Nord Troms Regionråd til Vertskaps- 

og lokalkunnskapskurs i Nord-Troms - Nord Troms VERT. Fondsstyret forutsetter at de andre 

kommune i Nord Troms støtter tiltaket med tilsvarende beløp, og at det er deltakere fra 

Kvænangen i kurset. Tilskuddet tildeles fra næringsfondets øremerkede midler til regionale 

tiltak, 14725.411.325.   

 

 

 

PS 10/16 Søknad om investeringsstøtte - Spildra landhandel AS 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til kr. 100 000,- til Spildra 

Landhandel As til investering av båt til havfisketurisme. Det forutsettes at prosjektet godkjennes 

og får støtte fra Merkur-programmet.  Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og 

tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 - ett år. Tilskuddet tildeles fra det kommunale næringsfondet 

og belastes post 14722.411.325.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap /bekreftet næringsoppgave innen 31.07. til 

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

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

endres vesentlig eller at investeringsobjektet blir solgt innen 5 år. 

 

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektet/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 

egenart og størrelse.  

 



 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til kr. 100 000,- til Spildra 

Landhandel As til investering av båt til havfisketurisme. Det forutsettes at prosjektet godkjennes 

og får støtte fra Merkur-programmet.  Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og 

tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 - ett år. Tilskuddet tildeles fra det kommunale næringsfondet 

og belastes post 14722.411.325.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap /bekreftet næringsoppgave innen 31.07. til 

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

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

endres vesentlig eller at investeringsobjektet blir solgt innen 5 år. 

 

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektet/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 

egenart og størrelse.  

 

 

 

PS 11/16 Søknad om midler til kompetanseutvikling - Roy Iver Isaksen 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger inntil 40 % tilskudd oppad begrenset til kr. 30 500,- til Grand 

Sebaste AS for kompetanseheving. Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og 

tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 - ett år. Tilskuddet tildeles fra det kommunale næringsfondet 

og belastes post 14722.411.325.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap /bekreftet næringsoppgave innen 31.07. til 

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

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

endres vesentlig. 

 

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektet/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 

egenart og størrelse.  

 

 

 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 04.05.2016  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger inntil 40 % tilskudd oppad begrenset til kr. 30 500,- til Grand 

Sebaste AS for kompetanseheving. Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og 

tilsagnsbrev. Tilsagnet er gyldig i 1 - ett år. Tilskuddet tildeles fra det kommunale næringsfondet 

og belastes post 14722.411.325.  

 

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap /bekreftet næringsoppgave innen 31.07. til 

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

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

endres vesentlig. 

 

Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 

til prosjektet/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 

egenart og størrelse.  

 

 

 

PS 12/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

 

RS 3/16 Status næringsfond pr. 21.04.2016 

 


