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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/130 -13 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ann Karin Pedersen 

Dato:                 20.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/20 Formannskap -  Næringssaker 26.11.2020 

 

Delegerte saker Formannskap næring november 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Delegerte saker tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger: 
 
FSNÆR -DEL 24/20 DS 18.11.2020 Svar på søknad om støtte til prosjektet "Distriktsmobilisering" 
 
 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på kr 12 500 som omsøkt  
2. Støtteberettigede kostnader på totalt kr 150 000.  
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og regnes som 

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

tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter 
dagens dato.  

5. 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.  

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

 
 

Vurdering: 
 
 





 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/488 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

Dato:                 18.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/20 Formannskap -  Næringssaker 26.11.2020 

 

Søknad om kjøp av fiskebåt - Frank Martinsen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg:  Søknad datert 05.11.2020 via regionforvaltning 
  Søknad i brevs form datert 05.11.2020  
   
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 20 % av kostnadene, med NOK 160.000 som 

godkjent kostnadsramme, og maksimalt kr. 32 000 
2. Støtteberettigede kostnader er 160 000 eks. mva. Utgiftene må dokumenteres  
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og regnes som 

bagatellmessig støtte 
4. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår 

i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder 
etter dagens dato.  

5. 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger: 
Henvisning til regelverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
 
Frank Martinsen søker Kåfjord kommune om støtte til kjøp av fiskebåt.  
 
Kostandsplan 

Tittel 2020 2021 Sum 
Prosjektkostnader 200 000  200 000 
    
    
Sum kostnader 200 000  200 000 

 
Finansieringsplan- opprinnelig 

Tittel 2020 2021 Sum 
Tilskudd fra næringsfondet 40 000  40 000 
Lån i bank 160 000  160 000 
Egenkapital    
Eget arbeid    
Andre finansieringskilder    
Sum kostnader 200 000  200 000 

 

Vurdering: 
Kåfjord kommune vurderer tiltaket som bedriftsøkonomisk fornuftig. Det er positivt at en vil 
satse i Kåfjord kommune og da innen fiske. De arbeidsplassene som driften fører med seg er et 
kjært bidrag til sysselsettingen og verdiskapingen i kommunen.  
 
 



RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Fiskebåt

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Marthinsen, Frank

Kontaktperson:
Frank

Adresse:
Olderdalsveien 467

Postnr.:
 

Poststed:
 

Mobil:
40609229

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
FrankMarthinsen@hotmail.com

Bankkonto:
47475700720

Organisasjonsnummer: 
-

Antall årsverk (heltid/deltid):

1 / 1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Kystfiske

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 05.11.2020 Sluttdato: 01.01.2021
Kystfiske på gruppe 2 kvote

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Frank Marthinsen

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 200 000   200 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 200 000 200 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 40 000   40 000
02.Lån i bank 160 000   160 000
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 200 000 200 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Håper på rask behandling så jeg kan gå igang med fiskeriet snarest, søknad om ervervstillatelse sendes inn idag 

på Bpt t35n

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

1604574188862837705121817860859.jpg  4 188 386 05.11.2020
16045742276911074992727035547718.jpg  3 575 883 05.11.2020



 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/464 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

Dato:                 18.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Formannskap -  Næringssaker 26.11.2020 

 

Søknad om støtte til etablering av verkstedtjenester, journalistikk etc. 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.  
 
Vedlegg: Søknad fra Inge Hansen datert 15.10.2020 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Inge Hansen Kjerringdalsveien 525 9144 Samuelsberg innvilges etableringsstøtte på  

20 % av omsøkte prosjektkostnader på kr. 70 000. Dette utgjør da kr. 14 000.  
2. Støtteberettigede kostnader er 70.000. Utgiftene må dokumenteres.  
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og regnes 

som bagatellmessig støtte  
4. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 
måneder etter dagens dato.  

5. 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.  

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

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Inge Hansen søker om støtte til forretningside knytte til etablering av verksted tjenester for 
reparasjon av kjøretøy, bil, atv, snøscooter, snøfreser, plentraktor, gressklipper, motorsag osv. 
Inngår også journalistikk for snøscooter magasin og utleie av arbeidskraft til verkstedbransjen 
og Nve samt utleie av fritidskjøretøy. 
 
 
 



 
Kostnadsplan 
Tittel 2020 2021 Sum 
Prosjektkostnader 70 000  70 000 
    
    
Sum kostnad 70 000  70 000 

 
 
Finansieringsplan 
Tittel 2020 2021 Sum 
Tilskudd fra næringsfondet 50 000  50 000 
Lån i bank   0 
Egenkapital 10 000  10 000 
Eget arbeid 10 000  10 000 
Andre finansieringskilder   0 
Sum kostnad 70 000  70 000 

 
 

Vurdering: 
Kåfjord kommune vurderer søknaden positivt da tiltaket virker fornuftig, og ser potensialet med en 
slik en bedrift som kan satse innen ulike bransjer. Detter er også en trygghet og styrke for selskapet i 
tider vi opplever i dag.  Kommunen ser også at en slik etablering har et potensiale for utvikling og å 
skape flere arbeidsplasser. 



RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Etableringsstøtte

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Hansen, Inge

Kontaktperson:
Inge Hansen

Adresse:
Kjerringdalsveien 525

Postnr.:
9144

Poststed:
SAMUELSBERG

Mobil:
90745624

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
ingehansenmotor@gmail.com

Bankkonto:
46123524829

Organisasjonsnummer: 
925536261

Antall årsverk (heltid/deltid):

1 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

verkstedtjenester, Journalistikk, utleie

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.10.2020 Sluttdato: 01.02.2021
Verksted tjenester for reparasjon av kjøretøy, bil, atv, snøscooter, snøfreser, plentraktor, gressklipper, motorsag 

osv

Journalistikk for snøscooter magasin. Utleie av arbeidskraft til verkstedbransjen og Nve. 

Utleie fritidskjøretøy

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Inge Hansen

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 70 000   70 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 70 000 70 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 50 000   50 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 10 000   10 000
04.Eget arbeid 10 000   10 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 70 000 70 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
Verksted innredet garasje Kjerringdalsveien 525.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/497 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 18.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/20 Formannskap -  Næringssaker 26.11.2020 

 

Søknad om midler til oppring av sjark, Myrland fisk 

Vedlegg 
1 Kopi av Kristoffer.budsjett utstyr til sjark-1 
2 Søknad til båt 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 20 % av kostnadene, med NOK 267.000 som 

godkjent kostnadsramme, og maksimalt kr 53.400,-. 
2. Støtteberettigede kostander er 267.000,- inkl mva.  Utgiftene må dokumenteres. 
3. Støttes bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og regnes 

som bagatellmessig støtte. 
4. Støtten utbetales etter anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket og timelister for eget arbeid.  En slik anmodning må sendes innen 6 
mndr. etter dagens dato. 

5. 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 på saksnummeret. 

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

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Myrland fisk er et enkeltmannsforetak, eier er Kristoffer Myrland.  Myrland har kjøpt en 26 fot 
sjark (Grimsøy), båten er snart fiskeriregistrert. Da Myrland ikke får finansiert utstyr hos 
Sametinget, siden han allerede har kjøpt båten, søker Myrland Kåfjord kommune om tilskudd på 
kr. 92.000,- for rigging av båten. Rigging omfatter bl.a. som juksamaskin, redningsflåte, 
angelvinsj, redningsdrakt og aluminium til ombygging, samt utgifter til sertifisering som 
stabilitetsgodkjenning.  
 
Myrland har i sin søknad lagt ved følgende budsjett og finansieringsplan 
Flåte     15000,- Mørenot, Skjervøy 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


Aliminium    13000,-  Smith Stål Tromsø 
Angelvinsj m/slipp   31000,- Vestmark 
Autopilot    17000,-  Brommeland 
Juksa-maskin    28000,- Brommeland 
Lensepumpe    3500,- Maritim.no 
To batteri    2500,- Biltema 
Inverter    1700,- Maritim.no 
VHF     2500,- Maritim.no 
Rednigsdrakt    8000,- Mørenot, Skjervøy 
Brannslukknings apparat 2 stk. 1000,- Røde kors 
Nød rakketer    1500,- skibsogfiskeriutstyr.no 
Livbøye.    800,- Maritim.no 
Stabilitet godkjenning.  16000,- Cramaco Tromsø. 
Nødbluss    400,- skibsogfiskeriutstyr.no 
Arbeid    126000,- Arbeid med ombygging av båt: planlegging, innkjøp, 
sveising, montering med mer.  

SUM  267900,- 
Finansieringsplan 
Tilskudd Kåfjord kommune  92000,- 
Egenandel arbeid   126000,- 
Egenandel, kapital   40000,- 
Sponsorinntekter   9900,- Tilskudd eller rabatter ved kjøp fra bedrifter som støtter 
unge fiskere 
SUM     267900,- 

Vurdering: 
Myrland har lagt fram budsjett på kr 267.900,-.  I følge Kåfjord kommunes prinsipper og 
retningslinjer for bruk av næringsfondet, støttes fiskeri med på tilskudd og lån på inntil 20 % av 
budsjettet maksimalt kr 150.000,-.   
 
Myrland har fisket med egen båt siden han var 13, og går nå på VG1 på Skjervøy videregående 
skole.  Selv om Myrland er ung så er det viktig at kommunen gir han støtte til å kunne drive 
fiske som næring.  Karls fisk og skalldyr som tar imot fisk v/Manndalen fiskemottak, de har en 
stor del av året kjøpt inn torsk over minstepris.  Mulighet for god fortjeneste på fiske er absolutt 
til stede, og som en ser av Myrlands’ søknad har han kjøpt båten for egne oppsparte midler. 
 
Myrland har søkt om tilskudd på kr 92.000,-.  Ut fra Kåfjord kommunes prinsipper og 
retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 3, kan maksimalt tilskudd og lån samlet utgjøre  
20 % av andel budsjett.  For Myrlands’ tilfelle utgjør dette en samlet sum på kr 53.400,-. 
 
Med ovenstående som bakteppe innstilles det på at det gis tilskudd til Kristoffer Myrland for 
innkjøp av utstyr til sjark på kr 53.400,-. 
 



Budsjett, innkjøp utstyr til sjark. Kristoffer Myrland
Flåte 15000 Mørenot, Skjervøy
Aliminium 13000 Smith Stål Tromsø
Angelvinsj m/slipp 31000 Vestmark
Autopilot 17000 Brommeland
Juksa-maskin 28000 Brommeland
Lensepumpe 3500 Maritim.no
To batteri 2500 Biltema
Inverter 1700 Maritim.no
VHF 2500 Maritim.no
Rednigsdrakt 8000 Mørenot, Skjervøy
Brannslukknings apparat 2 stk. 1000 Røde kors
Nød rakketer 1500 skibsogfiskeriutstyr.no
Livbøye. 800 Maritim.no
Stabilitet godkjenning. 16000 Cramaco Tromsø.
Nødbluss 400 skibsogfiskeriutstyr.no

Arbeid 126000 Arbeid med ombygging av båt : planlegging, innkjøp, sveising, montering med mer. Ved Kristoffer, Per S. Isaksen og Kjetil H.Nilsen. 260 timer. (600 i timelønn for Per og Kjetil. 300 kr i timelønn for Kristoffer)
SUM 267900

Finansieringsplan
Tilskudd Kåfjord kommune 92000
Egenandel arbeid 126000
Egenandel, kapital 40000
Sponsorinntekter 9900 Tilskudd eller rabatter ved kjøp fra bedrifter som støtter unge fiskere
SUM 267900

NB: prisene er inkl MVA og det er forbehold om små endringer i pris. 



Arbeid med ombygging av båt : planlegging, innkjøp, sveising, montering med mer. Ved Kristoffer, Per S. Isaksen og Kjetil H.Nilsen. 260 timer. (600 i timelønn for Per og Kjetil. 300 kr i timelønn for Kristoffer)

Tilskudd eller rabatter ved kjøp fra bedrifter som støtter unge fiskere



Arbeid med ombygging av båt : planlegging, innkjøp, sveising, montering med mer. Ved Kristoffer, Per S. Isaksen og Kjetil H.Nilsen. 260 timer. (600 i timelønn for Per og Kjetil. 300 kr i timelønn for Kristoffer)



Søknad om midler til å opprigging av sjark. 92000,-. 

 

Eg heite Kristoffer Myrland og er 16 år, Eg er ifra Manndalen og går blå linje VG1 på Skjervøy. 

Eg har fisket med egen båt siden eg var 13 år. I høst kjøpte eg meg min egen sjark (Grimsøy 
26 fot). 

Eg har startet enkeltmannsforetak (Myrland Fisk) og båten er snart fiskeri registrert. 

For å kunne fiske med båten så har eg behov for en del utstyr f.eks Juksa maskin, Rednings- 
flåte, angelvinsj, containere, redningsdrakt og Aluminium til ombygging. Det krever også en 
del utstyr og avgifter for og få båten sertifisert til fiske. F.eks Stabilitets godkjenning og 
diverse rednings utstyr. 

Per Steinar Isaksen og Kjetil Hugo Nilsen hjelper meg med bygge opp båten og bidrar med 
faglige råd. 

Eg vil ha en stor andel på arbeid og egenkapital som utgjør 166000,- utav de totale kostnader 
på 267900,-. 

Eg får ikke finansiert utstyr hos Sametinget fordi eg allerede har kjøpt båt. Den har eg kjøpt 
med egne oppsparte midler. 

Eg skal spørre bedrifter som gir støtte til fiskere for innkjøp av utstyr i tillegg at eg søker 
kommunen om 92000,-. 

Se vedlegg for budsjett og finansierings plan. 

 

Håper på et positivt svar. Mvh: Kristoffer Myrland.
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