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Møtestart 09:09. 
 
Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte om forespørsel om tomt og Olderdalen utvikling 
sine planer om oppsett av hall. 
Næringsstyret ønsker mer informasjon om planene, kommunedirektør har dialog med part om 
planene. 
 
 
Møteslutt 10:01. 
 
  



PS 49/20 Delegerte saker Formannskap næring november 2020 

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 26.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte saker tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegerte saker tas til orientering. 

 

PS 50/20 Søknad om kjøp av fiskebåt - Frank Martinsen 

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 26.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 

 

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 

 

PS 51/20 Søknad om støtte til etablering av verkstedtjenester, journalistikk 
etc. 

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 26.11.2020  

Behandling: 
Næringsstyret er positiv til søknad. 
Pkt.1. endres: Inge Hansen Kjerringdalsveien 525 9144 Samuelsberg innvilges etableringsstøtte 
på kr. 30 000.  
 
Pkt. 1, med næringsstyrets endring, ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2-6 ble enstemmig vedtatt. 
 

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

kr. 30 000.  
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  

 

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  

 

PS 52/20 Søknad om midler til oppring av sjark, Myrland fisk 

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 26.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 

 

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 
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