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PS 8/17 Søknad om midler til føringstilskudd - 2017 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune støtter ordningen med føringstilskudd for året 2017, for å sikre 

gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms.  
2. Det bevilges inntil kr. 225.000,- i 2017 som Kvænangen kommunes andel av 

føringstilskuddet til drift av mottaksstasjoner i Kvænangen i 2017. Tilskuddet dekkes 
over næringsfondet konto. 14722.411.325. Råfisklaget administrerer ordningen. 

3. Kvænangen kommune betaler inntil 50 % av Norges råfisklagets grunntilskudd for frakt, 
maks kr. 1,50 pr. kg. for fisk hentet i Kvænangen. Føringstilskuddet forbeholdes fisk 
levert av båter registret i Kvænangen kommune og øvrige kommuner i Nord Troms.  

4. Det forutsetter at Troms fylkeskommune og Råfisklaget bevilger tilskudd i hht. 
saksframlegget nedenfor, samt at avtalene mellom fiskekjøper og fiskemottakene 
videreføres.  

5. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter, for 2017 senest i 
mars/april 2018.  

6. Det forutsettes av rammeavtalen for føringstilskudd i Nord Troms revideres før 
søknadsbehandling i 2018.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

PS 9/17 SØKNAD OM MIDLER TIL ARBEIDSSEMINAR - POLAR 
ARENA 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Fondsstyret avslår søknad om midler til arbeidsseminar Polar Arena fra Sandnes Camping.  
Kvænangen kommune kan ikke prioritere dette prosjektet da Kvænangen kommune ikke har fått 
midler til det ordinære næringsfondet fra Troms fylkeskommune i 2017, og rammen for årets 
søknadsbaserte tildelinger er nådd.  Kvænangen kommune oppfordrer søker om å søke på midler 
til prosjektet fra omstillingsprogrammet fom 2018.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Fondsstyret avslår søknad om midler til arbeidsseminar Polar Arena fra Sandnes Camping.  
Kvænangen kommune kan ikke prioritere dette prosjektet da Kvænangen kommune ikke har fått 
midler til det ordinære næringsfondet fra Troms fylkeskommune i 2017, og rammen for årets 
søknadsbaserte tildelinger er nådd.  Kvænangen kommune oppfordrer søker om å søke på midler 
til prosjektet fra omstillingsprogrammet fom 2018.  
 


