
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 14.08.2019 
Tidspunkt: 17:00 – 19:30.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tryggve Enoksen MEDL SV 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 
Ronald Jenssen NESTL H 
Jenny Fyhn Olsen MEDL H 
Børre Solheim MEDL SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Ivar-Henning Boberg MEDL AP 
Ole Johannes Engebretsen MEDL AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Kurt Solheim MEDL SP/KP 
Valter Olsen MEDL SP/KP 
Kristin Anita Hansen MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Aud Tove Tømmerbukt MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jarl Andreassen Mariann Larsen SP/KP 
Trine Kaasen Vera Eilertsen-Wassnes AP 
Oddvar Seppola Aud Tove Tømmerbukt FRP 

 
Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Sakslista ble endret slik at sak 64 behandles 
først. Det er ikke grunnlag for å unnta sak 63 fra offentlighet.  

 
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.  
 
  
     Ordfører Eirik L Mevik       Kurt Solheim            Jenny Fyhn Olsen 
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PS 63/19 Søknad om lån fra lånefondet - Moonlight Mountain Gear AS 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 14.08.2019  
Behandling: 
Habiliteten til Reidar Eilertsen-Wassnes ble vurdert jf Forvaltningslovens § 6 og han ble vurdert 
habil til å behandle saken med stemmetallene 7 for og 7 mot. Ved stemmelikhet vektes ordførers 
stemme dobbelt og stemmetallet ble 7 stemmer for inhabilitet og 8 stemmer mot.  
Forslag fra SV: Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen på grunn av 
mangelfullt beslutningsgrunnlag. Blant annet etterlyses revisjonsrapport for 2018, styrets 
årsberetning, at dokumentasjon for støtte fra Innovasjon Norge ikke er framlagt samt at 
administrasjonen ikke var i stand til å besvare representantenes spørsmål. For øvrig stiller 
kommunestyret seg positiv til bedriften og ser fram til å behandle en oppdatert søknad.  
Forslaget fra SV falt da det kun fikk 7 stemmer.  
Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.  
Vedtak: 
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 
 
 

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 64/19 Orientering om bekjempelse av ILA i Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 14.08.2019  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Kvænangen kommune ser alvorlig på utbruddet av ILA ved Mowis 
lokalitet på Fjellbukt. Det er svært viktig å bekjempe utbrudd av fiskesykdommer. Nå og i 
framtida.  
En brakklegging av fem av seks lokaliteter på Kvænangsfjorden gir store konsekvenser for 
lokalsamfunnet. Dette vil medføre at mellom 40 og 50 ansatte vil bli permittert inntil 15 
måneder.  
Etter vårt syn må disse konsekvensene tillegges betydelig vekt i en forholdsmessighetsvurdering 
av hvor strenge sanksjoner staten gjennomfører for å bekjempe ILA.  
Kvænangen kommune forventer at det foretas en ny vurdering av hvilke brakkleggings og 
overvåkningssoner staten ilegger selskapet i denne aktuelle saken. Herunder at vurderinga 
bygger på nyeste og mest oppdaterte kunnskap som foreligger på området.   
Kvænangen kommune, som arealmyndighet, må sammen med selskapet se om dagens 
lokalitetsstruktur er robust ved utbrudd av fiskesykdommer opp mot de samfunnsmessige 
konsekvensene man potensielt står overfor.  
Dersom vedtaket fra Mattilsynet blir stående slik at konsekvensene for sysselsetting og 
næringsliv blir så dramatisk som forespeilet ber Kvænangen kommunestyre om at Staten ved 
regjeringa finner bøtende tiltak i brakkleggingsperioden.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Uttalelse fra kommunestyret: 
Kvænangen kommune ser alvorlig på utbruddet av ILA ved Mowis lokalitet på Fjellbukt. Det er 
svært viktig å bekjempe utbrudd av fiskesykdommer. Nå og i framtida.  
En brakklegging av fem av seks lokaliteter på Kvænangsfjorden gir store konsekvenser for 
lokalsamfunnet. Dette vil medføre at mellom 40 og 50 ansatte vil bli permittert inntil 15 
måneder.  
Etter vårt syn må disse konsekvensene tillegges betydelig vekt i en forholdsmessighetsvurdering 
av hvor strenge sanksjoner staten gjennomfører for å bekjempe ILA.  
Kvænangen kommune forventer at det foretas en ny vurdering av hvilke brakkleggings og 
overvåkningssoner staten ilegger selskapet i denne aktuelle saken. Herunder at vurderinga 
bygger på nyeste og mest oppdaterte kunnskap som foreligger på området.   
Kvænangen kommune, som arealmyndighet, må sammen med selskapet se om dagens 
lokalitetsstruktur er robust ved utbrudd av.  
Dersom vedtaket fra Mattilsynet blir stående slik at konsekvensene for sysselsetting og 
næringsliv blir så dramatisk som forespeilet ber Kvænangen kommunestyre om at Staten ved 
regjeringa finner bøtende tiltak i brakkleggingsperioden.  
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  
 


