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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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Vera Eilertsen-Wassnes  Ronald Jenssen 
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PS 1/17 Ramme for tildelinger i næringsfondet 2017 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Fondsstyret vedtar at tilbakeførte midler til næringsfondet på kr. 503 469,-  brukes som 

ramme for tildelinger til søknadsbaserte tiltak/prosjekter fra næringsfondet i 2017, i 
henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter. Disse prosjektene belastes konto 14722, 
ansvarsområde 411. 

2. Fondsstyret bevilger inntil kr. 50 000,- til utarbeidelse av strategisk næringsplan for 
Kvænangen kommune. Tildelingen belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

3. Fondsstyret foreslår at inntil kr. 1 000 000,- bevilges fra næringsfondet (næringsfond II) 
til omstillingsprogram i Kvænangen i 2017, med forutsetning om at Troms 
Fylkeskommune godkjenner omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Tildelingen 
belastes konto 14725, ansvarsområde 411. 

4. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 
  
Konto  Post  Sum  
13550 Interkommunalt regionråd  252 000 
13750 Tilskudd VTA bedrift  490 000 
14709 Driftstilskudd Halti kvenkultursenter  47 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon / drift av rasteplass   110 000 
14728 Omdømmetilskudd/markedsføringstiltak (sak  50 000 
14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 439 969 
14725 Omstillingsprogrammet  1 000 000 
 Sum utgifter  3 488 969 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -30 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -40 000 



19500 Bruk av bundet driftsfond  -2 488 969 
 Sum inntekter  -3 488 969  
 
*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 503 469 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
936 500,- jmf. vedlegg 1. 
 
 
 

5. Fondsstyret vedtar at tilbakeførte midler til næringsfondet på kr. 503 469,-  brukes som 
ramme for tildelinger til søknadsbaserte tiltak/prosjekter fra næringsfondet i 2017, i 
henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter. Disse prosjektene belastes konto 14722, 
ansvarsområde 411. 

6. Fondsstyret bevilger inntil kr. 50 000,- til utarbeidelse av strategisk næringsplan for 
Kvænangen kommune. Tildelingen belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

7. Fondsstyret foreslår at inntil kr. 1 000 000,- bevilges fra næringsfondet (næringsfond II) 
til omstillingsprogram i Kvænangen i 2017, med forutsetning om at Troms 
Fylkeskommune godkjenner omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Tildelingen 
belastes konto 14725, ansvarsområde 411. 

8. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 
  
Konto  Post  Sum  
13550 Interkommunalt regionråd  252 000 
13750 Tilskudd VTA bedrift  490 000 
14709 Driftstilskudd Halti kvenkultursenter  47 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon / drift av rasteplass   110 000 
14728 Omdømmetilskudd/markedsføringstiltak (sak  50 000 
14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 439 969 
14725 Omstillingsprogrammet  1 000 000 
 Sum utgifter  3 488 969 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -30 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -40 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -2 488 969 
 Sum inntekter  -3 488 969  
 
*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 503 469 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
936 500,- jmf. vedlegg 1. 
 

PS 2/17 Søknad om midler til investeringer - Burfjord autosenter AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 7,5 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 
investeringstilskudd til Burfjord Autosenter AS. Midlene skal brukes til ombygging og 
oppussing av bensinstasjonen i Burfjord i forbindelse med skifte av oljeselskap. 
Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.  
 
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 kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når forprosjektet er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 7,5 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 
investeringstilskudd til Burfjord Autosenter AS. Midlene skal brukes til ombygging og 
oppussing av bensinstasjonen i Burfjord i forbindelse med skifte av oljeselskap. 
Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.  
 
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 kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når forprosjektet er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 
 
 

PS 3/17 Søknad om investeringsstøtte - Sørstraumen Handel AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 14 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 
investeringstilskudd til Sørstraumen Handel AS. Midlene skal brukes til ombygging av 
butikklokaler på Sørstraumen. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 
14722.411.325.  
 



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 kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når investeringene er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 14 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 
investeringstilskudd til Sørstraumen Handel AS. Midlene skal brukes til ombygging av 
butikklokaler på Sørstraumen. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 
14722.411.325.  
 
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 kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når investeringene er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 
 
 

PS 4/17 Søknad om midler til kompetanseheving- Synatur 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger inntil 40 % tilskudd oppad begrenset til kr. 31 000,- til Synatur 
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.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger inntil 40 % tilskudd oppad begrenset til kr. 31 000,- til Synatur 
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.  
 
 
 


