
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 07.07.2020 
Tidspunkt: 09:30 – 11:20.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Ronald Jenssen MEDL H/FRP 
Jan Helge Jensen MEDL SP 
Hanne Wiesener MEDL KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Engebretsen Vera Eilertsen-Wassnes AP 
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Anne Berit Bæhr Utviklings og næringsrådgiver, alle sakene unntatt sak 4/20.  

 
 
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.  
 
 
 
 
                                      
                 _____________________                           _____________________ 
                         Hanne Wiesener                                         Jan Helge Jensen 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/20 Søknad om støtte - Kjækan Gård  2020/213 



PS 5/20 Søknad om støtte- Kjækan skoles venner  2020/213 
PS 6/20 Søknad om støtte - Anne Mones frisørsalong  2020/213 
PS 7/20 Søknad om midler - Josefsen Transport AS  2020/213 
PS 8/20 Søknad om støtte - Badderen Servicesenter AS  2020/213 
PS 9/20 Søknad om støtte - Møteplassen Kvænangen AS - 

Alteidet House 
 2020/213 

PS 10/20 Søknad om støtte Alteidet Camping  2020/213 
PS 11/20 Søknad om støtte Storeng Camping AS  2020/213 
PS 12/20 Søknad om støtte - Burfjord Autosenter AS  2020/213 
PS 13/20 Søknad om støtte - Synatur  2020/213 
PS 14/20 Søknad om støtte - Isbreen The Glacier AS  2020/213 
PS 15/20 Søknad om støtte - Spindaj AS  2020/213 
PS 16/20 Tilskudd til lag- foreninger fra kommunalt 

koronafond 
 2020/213 

PS 17/20 Ny behandling - søknad om lån Moonlight 
Mountain Gir AS 

 2019/199 

PS 18/20 Søknad om lån fra Kvænangen lånefond- 
Materialhandelen AS 

 2020/263 

 
 

PS 4/20 Søknad om støtte - Kjækan Gård 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Jan Helge Jensen ble enstemmig erklært inhabil iht Fvl § 6 til å behandle saken og han fratrådte 
behandlingen av saken.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 10 000,- i bagatellmessig støtte til Kjækan Gård.  Støtten 
skal dekke deler av faste kostnader, som selskapet har hatt i perioden mars - mai i 2020. Støtten 
belastes konto. 14722.411.325                           
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr. 10 000,- i bagatellmessig støtte til Kjækan Gård.  Støtten 
skal dekke deler av faste kostnader, som selskapet har hatt i perioden mars - mai i 2020. Støtten 
belastes konto. 14722.411.325                           
 



Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 
 

PS 5/20 Søknad om støtte- Kjækan skoles venner 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Forslag fra fondsstyret: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.  
Forslaget fra fondsstyret ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr. 10 000,- til Kjækan skolens venner. Støtten er et bidrag til 
dekning av faste utgifter i perioden juni til september 2020.  Tildelingene belastes kto. 
14722.411.325 

 
Støtten tildeles i henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig støtte 
 
 

PS 6/20 Søknad om støtte - Anne Mones frisørsalong 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  9 700,- i bagatellmessig støtte til Anne Mone’s frisørsalong. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars- april i 2020. 
Støtten belastes kto. 14722. 411.325                           
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr.  9 700,- i bagatellmessig støtte til Anne Mone’s frisørsalong. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars- april i 2020. 
Støtten belastes kto. 14722. 411.325                           
 
 



Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  

PS 7/20 Søknad om midler - Josefsen Transport AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til dekning av faste utgifter fra Josefsen 
Transport AS. Avslaget begrunnes med at søknaden faller utenfor formålet til koronafondet.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til dekning av faste utgifter fra Josefsen 
Transport AS. Avslaget begrunnes med at søknaden faller utenfor formålet til koronafondet.  
 
 

PS 8/20 Søknad om støtte - Badderen Servicesenter AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  22 000,- i bagatellmessig støtte til Badderen Servicestasjon 
AS. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars tom mai i 
2020. Støtten belastes kto. 14722. 411.325                           
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr.  22 000,- i bagatellmessig støtte til Badderen Servicestasjon 
AS. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars tom mai i 
2020. Støtten belastes kto. 14722. 411.325                           
 
 
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 



 
 

PS 9/20 Søknad om støtte - Møteplassen Kvænangen AS - Alteidet House 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 49 500,- i bagatellmessig støtte til Møteplassen Kvænangen 
AS - Alteidet House. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden 
april – juni i 2020. Støtten belastes kto. 14722.411.325.                   
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr.  49 500,- i bagatellmessig støtte til Møteplassen Kvænangen 
AS- Alteidet House. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden 
april – juni i 2020. Støtten belastes kto. 14722. 411. 325                           
 
 
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

PS 10/20 Søknad om støtte Alteidet Camping 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Fondsstyret utsetter behandling av denne sak, inntil etterspurt dokumentasjon er innsendt. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Fondsstyret utsetter behandling av denne sak, inntil etterspurt dokumentasjon er innsendt. 
 
 



PS 11/20 Søknad om støtte Storeng Camping AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 50 000,- i bagatellmessig støtte til Storeng Camping AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars - mai i 2020.  
Støtten belastes kto. 14722.411.325.                            
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte. Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr.  50 000,- i bagatellmessig støtte til Storeng Camping AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars- mai i 2020. 
Støtten belastes kto. 14722.411.325                           
 
 
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 
 
 

PS 12/20 Søknad om støtte - Burfjord Autosenter AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune avslår Burfjord Autosenter AS søknad om støtte fra koronafondet.  I 
henhold til reglementet for ordningen, skal ordningen være et bidrag til foretak som er rammet 
av koronastenging enten pga pålegg fra staten eller andre smitteverntiltak. Omsetningstapet i 
mars og april er forholdsvis lavere enn kravet i den nasjonale kompensasjonsordningen for 
næringslivet og vil derfor ikke kvalifisere til støtte fra det kommunale koronafondet.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avslår Burfjord Autosenter AS søknad om støtte fra koronafondet.  I 
henhold til reglementet for ordningen, skal ordningen være et bidrag til foretak som er rammet 
av koronastenging enten pga pålegg fra staten eller andre smitteverntiltak.  Omsetningstapet i 
mars og april er forholdsvis lavere enn kravet i den nasjonale kompensasjonsordningen for 
næringslivet og vil derfor ikke kvalifisere til støtte fra det kommunale koronafondet.   



 
 

PS 13/20 Søknad om støtte - Synatur 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Fondsstyret utsetter behandling av denne sak, inntil etterspurt dokumentasjon er innsendt. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Fondsstyret utsetter behandling av denne sak, inntil etterspurt dokumentasjon er innsendt. 
 
 
 

PS 14/20 Søknad om støtte - Isbreen The Glacier AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Eirik L Mevik ble enstemmig erklært inhabil iht Fvl § 6 til å behandle saken og han fratrådte 
behandlingen av saken.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 50 000,- i bagatellmessig støtte til Isbreen The Glacier AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars - juni i 2020. 
Støtten belastes kto. 14722.411.325.                      
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte. Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune bevilger kr.  50 000,- i bagatellmessig støtte til Isbreen The Glacier AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars- juni i 2020. 
Støtten belastes kto. 14722.411. 325                          
 
 
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 



PS 15/20 Søknad om støtte - Spindaj AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 7 900,- i bagatellmessig støtte til Spindaj AS. Støtten skal 
dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mai i 2020. Støtten belastes kto. 
14722.411.325.                            
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte. Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 

PS 16/20 Tilskudd til lag- foreninger fra kommunalt koronafond 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra fondsstyret: Nytt punkt 3. Søknadene fra Burfjord idrettslag, Reinfjord 
bygdelag og Spildra skytterlag sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.  
Innstillingen endringsforslaget fra fondsstyret ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune bevilger følgende støtte til lag og foreninger:  

Treningshagen    kr. 11 700,-  
Alteidet ungdoms og idrettslag  kr. 16 200,- 
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden mars til juni 2020. Tildelingene 
belastes kto. 14722.411.325.  
Støtten tildeles i henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig støtte.  

2. Søknad fra Kvænangen Rideklubb avslås på grunn av manglende dokumentasjon i henhold 
til pkt. 7 i Retningslinjer for Kvænangen kommunes fond for støtte til bedrifter og 
lag/foreninger.  

3. Søknadene fra Burfjord idrettslag, Reinfjord bygdelag og Spildra skytterlag sendes tilbake til 
administrasjonen for ny behandling.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 



PS 17/20 Ny behandling - søknad om lån Moonlight Mountain Gir AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger kr. 1 500 000,- i lån fra Lånefondet til Moonlight Mountain 
Gear AS. 
Rentesats  
Rentesatsen for lånet tilsvarer markedsmessig rente  p.t. 7,24 % 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.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger kr. 1 500 000,- i lån fra Lånefondet til Moonlight Mountain 
Gear AS. 

  Rentesats  

Rentesatsen for lånet tilsvarer markedsmessig rente  p.t. 7,24 % 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.  

 
 
 



PS 18/20 Søknad om lån fra Kvænangen lånefond- Materialhandelen AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.07.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger kr. 500 000,- i lån fra Lånefondet til Materialhandelen AS, org 
nr 976 691 490 
Rentesats  

Rentesatsen for lån med sikkerhet er p.t. 4 % p.a. Rentesats for lån uten sikkerhet 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.  

Sikkerhet 

Det tas i sikkerhet i eiendommen 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. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger kr. 500 000,- i lån fra Lånefondet til Materialhandelen AS, org 
nr 976 691 490 

  Rentesats  

Rentesatsen for lån med sikkerhet er p.t. 4 % p.a. Rentesats for lån uten sikkerhet 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.  

Sikkerhet 

Det tas i sikkerhet i eiendommen 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 



 
 
 


