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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/375 -5 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 15.11.2017 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/17 Fondsstyret 15.11.2017 

 

ENDRING AV VILKÅR FOR TILSAGN PS 21/16- UNGDOMMENS 
KULTUR OG NÆRINGSFOND 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om endring av vilkår 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Fondsstyret stryker vilkåret «Det forutsettes at de andre kommunene støtter fondet med 
tilsvarende beløp.» i sak PS 21/16.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nord Troms regionråd DA ungdomssatsing RUST fikk i PS 21/16 tildelt kr. 20 000,- til 
ungdommens nærings- og kulturfond «Prøv sjøl» fra næringsfondet i Kvænangen kommune. 
Vilkåret for tilsagnet var at alle eierkommunene støtter fondet med tilsvarende beløp. 
 
RUST søker om at Kvænangen kommune stryker dette vilkåret eller omformulerer det slik at det 
ikke forutsettes at alle kommunene går inn med tilsvarende beløp. Utfordringen er at 5 
kommuner har bevilget kr. 20 000,- som omsøkt, og en kommune har bevilget kr. 5 000,-.   

 

Vurdering 
Fondsstyret tildelte midler til Prøv-sjøl fondet på som et regionalt tiltak som skal dekke hele 
regionen, og forutsatte at fondet skal omfatte ungdom og ungdomsbedrifter i Kvænangen, og vil 
dermed komme til gode for unge entreprenører i Kvænangen. Ungdom er en målgruppe som 
prioriteres i det kommunale næringsfondets reglementet.  Siden det er regionalt prosjekt som 



skal dekke hele regionen, forutsatte Kvænangen kommune at alle eierkommunene skulle være 
likestilt. Det viser seg at 4 av de andre eierkommunene har bevilget tilsvarende beløp som 
Kvænangen kommune, og 1 kommune har bevilget kr. 5000,- til fondet. Dersom Kvænangen 
kommune velger å fastholde vilkåret om at alle eierkommuner skal gå inn med tilsvarende 
beløp, vil Prøv sjøl fondet få kr. 20 000,- mindre i inntekter, og det vil sannsynligvis få 
konsekvenser for søkere fra Kvænangen.  
 
Administrasjonssjefen vurderer at vilkåret om tilsvarende beløp kan strykes, og anbefaler at 
eierkommunene avklarer finansieringsandel på forhånd i slike regionale prosjekt som forutsetter 
deltakelse fra alle kommuner.  



1

Anne Berit Bæhr

Fra: Victoria Figenschou Mathiassen
Sendt: tirsdag 26. september 2017 15.57
Til: Anne Berit Bæhr
Kopi: Berit Fjellberg
Emne: Søknad om endring av vedtak

Hei! 
 
Viser til kontakt mellom saksbehandler og Silja Karlsen vedrørende Søknad om midler til ungdommens nærings- og 
kulturfond- Nord-Troms Regionråd AS,  
behandlet i Fondsstyret 26.10.2016. 
 
Søker om at Kvænangen kommune endrer punktet «Det forutsettes at de andre kommunene støtter fondet med 
tilsvarende beløp»,  
og enten stryker punktet eller omformulerer det slik at det ikke stilles krav om at alle de seks kommunene må innvilge 
samme beløp. 
 
 
 
På vegne av RUST 

VICTORIA FIGENSCHOU MATHIASSEN 
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT      
                      
Nord Troms Regionråd DA 
Hovedvegen 2, 9151 Storslett 
Tlf / 416 96 265 
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