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PS 31/19 Delegerte vedtak Formannskap næring april-mai 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering.  
 
 

PS 32/19 Orientering - Bevilgning kommunale næringsfond 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Næringsstyret kom med følgende utsettelsesforslag: 
Det bes om en gjennomgang på faste trekk av næringsfondet, og evt. konsekvensene å flytte 
disse faste utgiftene. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det bes om en gjennomgang på faste trekk av næringsfondet, og evt. konsekvensene å flytte 
disse faste utgiftene. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. I prinsippene og retningslinjene for næringsfondet endres maksimal sum for tilskudd og 

lån fra kr. 150.000 til kr. 50.000 og maksimal sum for kun utlån til kr. 100.000. Støtten 
til nydyrking i landbruket reduseres fra kr. 1000 pr. dekar til kr. 500 pr. dekar.  

2. Formannskapet må diskutere bruken av næringsfondet med hensyn til bruk til andre 
formål en drift av næringskontoret og til utlån og tilskudd. 
 

 
 
 



PS 33/19 Søknad om støtte til forprosjekt cruisetrafikk Lyngenfjordregionen 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % eller inntil kr. 23 000,- av godkjent 

kostnadsramme på kr. 230 000,-. Utgiftene må dokumenteres i prosjektregnskap.  
2. Støtten bevilges over kontostreng 14770.417.325.  
3. Støtten utbetales etter skriftlig anmodning om utbetaling jfr. dokumenterte utgifter. 
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 1 mnd. etter at vedtaksdato. Hvis en 

slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innenfor denne 
fristen, vil tilsagnet bli annullert (slettet). Merk bekreftelsen med saksnummer og ref. 
2019/121.  

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

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % eller inntil kr. 23 000,- av godkjent 

kostnadsramme på kr. 230 000,-. Utgiftene må dokumenteres i prosjektregnskap.  
2. Støtten bevilges over kontostreng 14770.417.325.  
3. Støtten utbetales etter skriftlig anmodning om utbetaling jfr. dokumenterte utgifter. 
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 1 mnd. etter at vedtaksdato. Hvis en 

slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innenfor denne 
fristen, vil tilsagnet bli annullert (slettet). Merk bekreftelsen med saksnummer og ref. 
2019/121.  

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

 
 

PS 34/19 Svar på - Prosjektsøknad Yonaspizza og Arbeidslivsdagen UiT 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Næringsstyret endret på pkt.1, inntil kr.10.000,-, og endrer pkt. 2. Næringsstyret ber om at det 
sendes en egen invitasjon til alle Kåfjordstudenter. 
 
Rådmannens innstilling med endringer fra næringsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no
mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


Vedtak: 

1. Halti næringshage innvilges inntil kr. 10.000 til arrangering av pizzakveld og deltakelse på 
arbeidslivsdagen ved UiT, med vedlagte budsjett som godkjent kostnadsramme. 

2. Næringsstyret ber om at det sendes en egen invitasjon til alle Kåfjordstudenter.  
3. Støtten forutsetter at de kommunene som ikke deltar med finansiering ikke får invitere 

sine studenter på kveldsarrangementet på Yonas eller på arbeidslivsdagen ved UiT.  
4. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 15. november 2019.  
5. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325  
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter at dette vedtaket er 

mottatt av søkeren. Hvis en slik bekreftelse ikke blir sendt til 
postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. 
Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

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

Rådmannens innstilling 
 
  

1. Halti næringshage innvilges inntil kr. 5.000 til arrangering av pizzakveld og deltakelse på 
arbeidslivsdagen ved UiT, med vedlagte budsjett som godkjent kostnadsramme. 

2. 5.000 blir satt av til å arrangere en pizzakveld og et møte med studenter og elever fra 
Kåfjord. Her blir lærer- og helsestudenter fra kommunen invitert spesielt. Kåfjord 
kommune står selv for arrangementet.  

3. Støtten forutsetter at de kommunene som ikke deltar med finansiering ikke får invitere 
sine studenter på kveldsarrangementet på Yonas eller på arbeidslivsdagen ved UiT.  

4. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 
inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 15. november 2019.  

5. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325  
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter at dette vedtaket er 

mottatt av søkeren. Hvis en slik bekreftelse ikke blir sendt til 
postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. 
Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

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

 
 
 
 



PS 35/19 Svar på - Søknad om forlengelse tilsagn "Regional strategi for 
infrastruktur..." 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknaden om forlengelse av prosjektperioden innvilges frem til 31.08.2019 som omsøkt.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden om forlengelse av prosjektperioden innvilges frem til 31.08.2019 som omsøkt.  
 
 
 

PS 36/19 Nytt fremlegg av sak - Søknad støtte yrkes- og utdanningsmesse 
2019 Nord-Troms 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Næringsstyret endret på Pkt.1: et tilskudd på inntil kr.15.000,- 
 
Rådmannens innstilling med endring på pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Innstillingen fra forrige behandling beholdes: For arrangementet i 2019 bevilges et 

tilskudd på inntil kr.15.000,-. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 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.  

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



Rådmannens innstilling 
1. Innstillingen fra forrige behandling beholdes: For arrangementet i 2019 bevilges et 

tilskudd på 10 % av kostnadene, med 200.000 som godkjent kostnadsramme, og 
maksimalt 20.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  

2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 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 37/19 Ny sak - Støtte til yrkes- og utdanningsmessa 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Næringsstyret kom med endring i beløp på pkt.1, inntil kr.40.000,- og nytt pkt.5: 
Næringsstyret anmoder Halti Næringshage at en større andel kommer fra eksterne midler, og ber 
om redegjørelse av kostnadsramme. 
 
Rådmannens innstilling med endring fra næringsstyret i pkt.1 og nytt pkt.5, ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
1. For arrangementet i 2020 bevilges et tilskudd på inntil kr.40.000,-. Utgiftene må 

dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 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. Næringsstyret anmoder Halti Næringshage at en større andel kommer fra eksterne 
midler, og ber om redegjørelse av kostnadsramme. 

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



Rådmannens innstilling 
1. For arrangementet i 2020 bevilges et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 200.000 som 

godkjent kostnadsramme, og maksimalt 20.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 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 38/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 18, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 22 bnr. 51. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 0, 6 dekar av eiendommen gnr. 
22 bnr. 18 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 51.  Tillatelsen begrunnes med at 
fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre er det vektlagt erververs 
behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,6 dekar.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,6 daa dyrka mark til boligformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at dette dreier seg om et areal som ligger 
tett opp til bolighus og delvis allerede er tatt i bruk til omsøkte formål. Det vektlegges også 
søkers behov for tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for fradeling av et areal på ca. 0,6 dekar på eiendommen gnr. 22 bnr. 18. Omsøkte areal 
ligger i tilknytning til eksisterende bolig og er delvis tatt i bruk til omsøkte formål.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 22 bnr. 51 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 0, 6 dekar av eiendommen gnr. 
22 bnr. 18 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 51.  Tillatelsen begrunnes med at 



fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre er det vektlagt erververs 
behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,6 dekar.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,6 daa dyrka mark til boligformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at dette dreier seg om et areal som ligger 
tett opp til bolighus og delvis allerede er tatt i bruk til omsøkte formål. Det vektlegges også 
søkers behov for tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for fradeling av et areal på ca. 0,6 dekar på eiendommen gnr. 22 bnr. 18. Omsøkte areal 
ligger i tilknytning til eksisterende bolig og er delvis tatt i bruk til omsøkte formål.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 22 bnr. 51.  
 

PS 39/19 Søknad om fradeling av 2 boligtomter, eiendommen gnr. 34 bnr. 7. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 07.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 4 daa til 2 boligtomter på 
eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  Tillatelsen begrunnes med at fradelingen er forsvarlig ut i fra 
eiendommen ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med formålet med fradelingen er 
bosetting.  
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 4 dekar på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. Dispensasjon 
begrunnes med at fradeling til boligformål er prioritert fra kommunens side. Omsøkte tomter vil 
ligge i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Avsetting av et vegetasjonsbelte mot Vatne 
vil ivareta miljøverdiene her.  
 
Det forutsettes at tursti som ligger i den nordlige delen av området ikke blir stengt av omsøkte 
tiltak.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 4 daa til 2 boligtomter på 
eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  Tillatelsen begrunnes med at fradelingen er forsvarlig ut i fra 
eiendommen ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med formålet med fradelingen er 
bosetting.  
 



Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 4 dekar på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. Dispensasjon 
begrunnes med at fradeling til boligformål er prioritert fra kommunens side. Omsøkte tomter vil 
ligge i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Avsetting av et vegetasjonsbelte mot Vatne 
vil ivareta miljøverdiene her.  
 
Det forutsettes at tursti som ligger i den nordlige delen av området ikke blir stengt av omsøkte 
tiltak.  


