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PS 30/20 Delegerte saker Formannskap næring mai-august 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.09.2020  

Behandling: 
 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 

PS 31/20 Orientering - Status for næringsfondet i Kåfjord kommune 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.09.2020  

Behandling: 
Næringsstyret kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord næringsstyre ber administrasjonen lage en politisk sak til 
kommunestyremøtet 24/9, der rammen for næringsfond eventuelt økes. 

2. Det bes om en helhetlig sak for koronamidlene. 
3. Administrasjon bes informere næringslivet. 

 

Vedtak: 
1. Kåfjord næringsstyre ber administrasjonen lage en politisk sak til 

kommunestyremøtet 24/9, der rammen for næringsfond eventuelt økes. 
2. Det bes om en helhetlig sak for koronamidlene. 
3. Administrasjon bes informere næringslivet. 

 
 
 
 



 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rammene for bevilgningene fra næringsfondet økes for 2020. 
 
 
 

PS 32/20 Svar - Søknad om støtte til Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa 
2021 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.09.2020  

Behandling: 
Næringsstyret gjorde følgende endring på kommunedirektørens innstilling: 

1. Endres til kr.40.000,- 
2. kr.14.000,- bevilges over formannskapets reserve. 

 
Kommunedirektørens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 260.000 som godkjent 

kostnadsramme, og inntil kr.40.000,-. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten på kr.26.000,- bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14770.416.325 som 

bagatellmessig støtte. Kr.14.000,- bevilges over formannskapets reserve. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår i 

tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en slik 

bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 260.000 som godkjent 

kostnadsramme, og maksimalt 26.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14770.416.325 som bagatellmessig 

støtte.  
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår i 

tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  



4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en slik 
bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 
 

PS 33/20 Svar - Søknad om kompetansetilskudd Artic gasservice AS 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Arctic gasservice AS innvilges 75%, eller inntil kr. 30.000, i støtte til kompetanseheving for å bli 

sertifisert som Gasstekniker II.  
2. Støtten bevilges i henhold til innsendte søknad, og utbetales etter en anmodning som inneholder 

dokumentasjon av utgiftene som inngår i tiltaket og daterte timelister for eget arbeid. En slik 
anmodning må sendes inn via portalen www.regionalforvaltning.no innen 6 måneder etter 
dagens dato.  

3. Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk på søker – bedrift/person før 
tilskudd utbetales. Dette for å hindre at tilskudd blir trukket til sanering av gjeld.  

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en slik 
bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte.  

6. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Arctic gasservice AS innvilges 75%, eller inntil kr. 30.000, i støtte til kompetanseheving for 

å bli sertifisert som Gasstekniker II.  
2. Støtten bevilges i henhold til innsendte søknad, og utbetales etter en anmodning som 

inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår i tiltaket og daterte timelister for eget 
arbeid. En slik anmodning må sendes inn via portalen www.regionalforvaltning.no innen 6 
måneder etter dagens dato. 

3. Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk på søker – bedrift/person 
før tilskudd utbetales. Dette for å hindre at tilskudd blir trukket til sanering av gjeld. 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no
http://www.regionalforvaltning.no/


4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en 
slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte. 

6. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 

PS 34/20 Søknad fra Manndalen Maskin om tilleggstomt til gnr 29, bnr 141 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.09.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for befaring i området. 
 
Næringsstyret kom med følgende endringsforslag: 
1. Søknaden fra Manndalen Maskin AS om kjøp av tilleggsareal av kommunal eiendom, gnr 

29, bnr 75 på Løkvoll, innvilges. 
2. Prisen settes til kr.40,- pr. kvm. 
 
Næringsstyrets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknaden fra Manndalen Maskin AS om kjøp av tilleggsareal av kommunal eiendom, gnr 

29, bnr 75 på Løkvoll, innvilges. 
2. Prisen settes til kr.40,- pr. kvm. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Søknaden fra Manndalen Maskin AS om kjøp av tilleggsareal av kommunal eiendom, gnr 
29, bnr 75 på Løkvoll, avslås, da dette vil være til hinder for å gjennomføre tiltak i samsvar 
med reguleringsplan. 
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