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PS 5/17 Søknad om støtte til Landbruk i Nord 2017 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 22.05.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra fondsstyret: Saken oversendes til formannskapet som egen sak til videre 
behandling. 
 
Votering: Endringsforslaget fra fondsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken oversendes til formannskapet som egen sak til videre behandling. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til økt aktivitet til landbruket i 2017. 

Søknaden tilfredsstiller ikke næringsfondets krav om at tiltak skal være prosjektbasert 
med etterprøvbare/registrerbare målsettinger, prosjektplan og aktivitetsbasert 
kostnadsplan, jmf vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune pkt 4. I henhold 
til vedtektenes pkt 6 B) skal det ikke gis støtte fra næringsfondet til drift av bedrifter.   

2. Kvænangen kommune ønsker å legge til rette for å styrke og utvikle landbruksnæringen i 
kommunen, og i den ansees Landbruk i Nord som en viktig bidragsyter og 
samarbeidspartner for næringen i kommunen. Kvænangen kommune inviterer Landbruk 
i Nord til å drøfte mulige samarbeidsområder, samt samarbeidsform og finansiering om 
fremtidige prosesser og prosjekter som gjennomføres i Kvænangen. 

 
 
 

PS 6/17 Søknad om frigivelse av næringslån 

PS 7/17 Overføring av bindingstid på tilskudd til ny investering 


