
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 09.09.2016 

Tidspunkt: 14:00 : 14:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Nestleder H 

Jan Helge Jensen Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mariann Larsen Medlem KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tryggve Enoksen Mariann Larsen SV 

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Anne Berit Bæhr Konsulent 

 

 

 

 

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  Vera Eilertsen-Wassnes 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/16 Søknad om investeringsstøtte  NOrdlysbygg  2016/215 

PS 14/16 Butikkstøtte - Spildra Landhandel As  2016/233 

PS 15/16 Søknad om midler til sommerarbeidsplasser- 

Nord Troms Museum 

 2016/186 

PS 16/16 Søknad om investeringsstøtte - Olsen 

Byggservice ENK 

 2015/349 

 

 

PS 13/16 Søknad om investeringsstøtte  NOrdlysbygg 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra KP og SV: Skogbruk er en bærekraftig næring som i fremtiden kan bidra til 

verdiskapning her i kommunen. Søknaden har mangler i forhold til forretningsplan og 

synliggjøring av hvordan prosjektet oppfyller målet for tilskuddsordningen. Dette er elementer 

som er helt avgjørende om søknaden skal realitetsbehandles. Vi oppfordrer søker om å 

framskaffe de manglene som framkommer i vurderingen, og deretter sende en ny søknad.  

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling: 5 stemmer. 

 

Tilleggsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. Administrasjonssjefens innstilling samt forslaget 

fra KP og SV ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til investeringer fra Nordlysbygg. Søknaden 

oppfyller ikke næringsfondet formål om at prosjektet skal sikre eller skape nye arbeidsplasser i 

bedriften.   

 

Skogbruk er en bærekraftig næring som i fremtiden kan bidra til verdiskapning her i kommunen. 

Søknaden har mangler i forhold til forretningsplan og synliggjøring av hvordan prosjektet 

oppfyller målet for tilskuddsordningen. Dette er elementer som er helt avgjørende om søknaden 

skal realitetsbehandles. Vi oppfordrer søker om å framskaffe de manglene som framkommer i 

vurderingen, og deretter sende en ny søknad.  

 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til investeringer fra Nordlysbygg. Søknaden 

oppfyller ikke næringsfondet formål om at prosjektet skal sikre eller skape nye arbeidsplasser i 

bedriften.   

 

 

PS 14/16 Butikkstøtte - Spildra Landhandel As 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger kr. 29 500,- i tilskudd til Spildra Landhandel i 

tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk. Tilskuddet dekkes over næringsfondet 

konto. 14722.411.325 

 

 

 

PS 15/16 Søknad om midler til sommerarbeidsplasser- Nord Troms Museum 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune innvilger kr. 30 000,- i året i tre år, 2016, 2017 og 2018 til Nord Troms 

Museum for sommerarbeidsplasser på museets anlegg i Burfjord. Tilskuddet tildeles fra 

næringsfondets øremerkede midler til regionale tiltak, post 14725.411.325. 

 

Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer og tilsagnsbrev. Tiltaket skal rapporteres årlig, 

og tilskuddet utbetales i henhold til innlevert rapport.  Kvænangen kommune kan be om 

tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og 

aktiviteter. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

PS 16/16 Søknad om investeringsstøtte - Olsen Byggservice ENK 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til investeringer i forbindelse med etablering av 

Olsen Byggservice ENK. Søknaden oppfyller ikke krav om at bedriften skal være lokalisert i 

Kvænangen for å få støtte.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til investeringer i forbindelse med etablering av 

Olsen Byggservice ENK. Søknaden oppfyller ikke krav om at bedriften skal være lokalisert i 

Kvænangen for å få støtte.  

 

 

 


