
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen fondsstyre 
Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams.  
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt: 11:40 – 11:45.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Helge Jensen MEDL SP 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Hanne Wiesener MEDL KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen MEDL H/FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Oddvar Seppola Ronald Jenssen H/FRP 
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Anne Berit Bæhr Nærings og planrådgiver 
  

 
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.  
 
                          
 
 
 
             
                 _____________________                                _____________________ 

Jan Helge Jensen          Hanne Wiesener 
 

                                        Saksliste 
 



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 3/20 Føringstilskudd for fisk transportert fra 
mottaksanlegg til produksjonsanlegg 

 2015/458 

 
 

PS 3/20 Føringstilskudd for fisk transportert fra mottaksanlegg til 
produksjonsanlegg 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 

1. Kvænangen kommune viderefører støtteordningen til føringstilskudd i samarbeid med 
Kåfjord kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune og Norges Råfisklag.  Formålet 
er å sikre gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av mottaksstasjonene i 
Kvænangen kommune og Nord-Troms.  

2. Det bevilges inntil kr. 150 000,- som ramme pr år for Kvænangen kommunes andel av 
føringstilskuddet til drift av mottaksstasjoner i kommunen. Tilskuddet dekkes over 
næringsfondet konto. 14722.411.325. Råfisklaget administrerer ordningen, og 
føringstilskuddet faktureres etterskuddsvis i henhold til leveringsmengde og Norges 
råfisklagets satser for føringstilskudd.  

3. Kvænangen kommune betaler inntil 50 % av Norges råfisklagets sats for transport. 
Kvænangen kommunes andel forbeholdes fisk levert av båter registret i Kvænangen 
kommune til mottaksanlegget T63 Burfjord.  

4. Kvænangen kommunes tilskudd forutsetter at Troms fylkeskommune og Råfisklaget 
bevilger tilskudd i hht. avtale og gjeldende reglement, samt at avtalene mellom 
fiskekjøper og fiskemottakene videreføres.  

5. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter.   

 


