
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset - utsatt fra 28.06.2019 
Dato: 08.07.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 09:45.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Nestleder H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Reidar Eilertsen-Wassnes 
Kurt Solheim 

Eirik L Mevik 
Mariann Larsen 

AP 
SP/KP 
 

Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
  

 
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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
 
                                      
_____________________                                                             _______________________ 
  Vera Eilertsen-Wassnes             Jan Helge Jensen 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/19 Søknad om lån fra lånefondet - Moonlight 
Mountain Gear AS 

 2019/199 



PS 5/19 Søknad om lån fra Lånefondet - Solheim Villsau  2019/200 
 
 

PS 4/19 Søknad om lån fra lånefondet - Moonlight Mountain Gear AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 08.07.2019  
Behandling: 
Habiliteten til Vera Eilertsen-Wassnes og Reidar Eilertsen-Wassnes ble vurdert og begge ble 
enstemmig vurdert som inhabile jf Forvaltningsloven § 6 og fratrådte behandlingen av saken.  
Forslag fra Sp: 1) Kvænangen kommune ønsker å bidra til sunn næringsutvikling, gjennom å gi 
støtte til prosjekt som både har og ikke har tilknytning til omstillingsprosjektet. 2) Fondsstyret 
vil bemerke at Kvænangen kommune så langt har gitt vesentlig støtte til Moonlight Mountain 
Gear AS og at selskapet har og har hatt utfordringer med å oppfylle egen forretningsplan. 3) I 
forhold til lånets størrelse, sikkerhet for dette, samt den rekkevidden (presedens) et vedtak vil 
skape for andre næringsaktører med lignende søknader sendes saken til behandling i 
kommunestyret.  
Forslaget fra Sp ble vedtatt med 2 stemmer mot 1 stemme for innstillingen.  
 
Vedtak: 
1) Kvænangen kommune ønsker å bidra til sunn næringsutvikling, gjennom å gi støtte til 

prosjekt som både har og ikke har tilknytning til omstillingsprosjektet.  
2) Fondsstyret vil bemerke at Kvænangen kommune så langt har gitt vesentlig støtte til 

Moonlight Mountain Gear AS og at selskapet har og har hatt utfordringer med å oppfylle 
egen forretningsplan.  

3) I forhold til lånets størrelse, sikkerhet for dette, samt den rekkevidden (presedens) et vedtak 
vil skape for andre næringsaktører med lignende søknader sendes saken til behandling i 
kommunestyret. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 

Kvænangen kommune innvilger kr. 1 500 000,- i lån fra Lånefondet til Moonlight Mountain 
Gear AS, med forutsetning at prosjektet er fullfinansiert før det igangsettes. Finansieringsbevis 
fra Innovasjon Norge må fremlegges før lånet utbetales. 

  Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,- Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr.   termin.  

Nedbetalingsvilkår 

Lån nedbetales med månedlige avdrag. Løpetid 10 år.  



Låntakers plikter 

Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom   
prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

         Akseptfrist: 3 måneder 
 
 
 
 

PS 5/19 Søknad om lån fra Lånefondet - Solheim Villsau 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 08.07.2019  
Behandling: 
Habiliteten til Kurt Solheim ble vurdert og han ble enstemmig vurdert som inhabil jf 
Forvaltningsloven § 6 og fratrådte behandlingen av saken.  
Endringsforslag fra Fondsstyret: Kvænangen kommune innvilger inntil kr. 800 000,- i lån fra 
Lånefondet til Snekker Solheim, org 970426299. Kr 400 000 av dette er kortsiktig lån som 
tilbakebetales så snart behandlingen av lånesøknad hos Sametinget er avklart.  
Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger inntil kr. 800 000,- i lån fra Lånefondet til Snekker Solheim, 
org 970426299. Kr 400 000 av dette er kortsiktig lån som tilbakebetales så snart behandlingen 
av lånesøknad hos Sametinget er avklart. 
Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 4 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,- og debotgebyr kr. 500,- Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr. termin.  

Nedbetalingsvilkår 

Lån nedbetales med månedlige avdrag. Løpetid 10 år.  

Sikkerhet 

Det tas i sikkerhet i bygget for lånet. Låntaker forplikter å forsikre pantobjektet. Låntaker plikter å sørge 
for forsvarlig stell og vedlikehold av pantobjektet.  

Låntakers plikter 

Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom   
prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

Akseptfrist: 3 måneder 
 
 


