
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset 
Dato: 26.08.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Ludvig Rognli Nestleder MSNBL 
Britt Pedersen Medlem AP 
Einar Eriksen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Inge Mo MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Mathias Nilsen UR meldt forfall rett før møtet. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Håkon Jørgensen 
Greta Larsen 

Fung. Rådmann 
Møtesekretær 

  
 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 

      
  



  Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 40/19 Delegerte vedtak Formannskap næring  juni-
august 2019 

 2019/30 

PS 41/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 
139 

 2019/61 

PS 42/19 Overføring av oppgaver fra fylkesmannen til 
kommunen fra 01.01.2020 

 2015/12 

PS 43/19 Søknad om rentefritt lån/tilskudd til kjøp av 
livdyr 

 2019/169 

PS 44/19 Svar på - Søknad om 
etablererstøtte/utviklingsstøtte 

 2019/219 

PS 45/19 Avtale om kjøp av tjenester fra Visit Lyngenfjord  2015/148 
PS 46/19 Svar på - Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - 

Parelius Forlag 
 2019/210 

PS 47/19 Bevilgning til toalett for besøkende ved 
kirkegården i Djupvik 

 2018/252 

 
Vedlegg til PS 46/19 vil bli utdelt på møtet. 
 
 
Møtestart: 10:14 
 
Ordfører Svein Leiros orienterte om sak toalett ved kirkegård Djupvik. Næringsstyret vedtok å 
behandlet dette som egen sak (47/19). 
Det ble foreslått en turistskatt på 20-30 kr. Pr døgn, betaling for tjenester via vips. Tilbudet bør 
være gratis for innbyggere.  
 
Møteslutt: 11:15 
 
  



 

PS 40/19 Delegerte vedtak Formannskap næring  juni-august 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 

PS 41/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 139 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Tom – Gunnar Isaksen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 
139, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at eiendommen egner seg for uttak av brensel til søkers bolig, og at den 
også nyttes til oppholdssted og beite for hester.   
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tom – Gunnar Isaksen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 
139, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at eiendommen egner seg for uttak av brensel til søkers bolig, og at den 
også nyttes til oppholdssted og beite for hester.   
 



PS 42/19 Overføring av oppgaver fra fylkesmannen til kommunen fra 
01.01.2020 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein Leiros redegjorde for sak.  
Næringsstyret kom med nytt punkt 2: Det forutsettes ekstern finansiering av 
administrasjons kostnader.  
Rådmannens innstilling med nytt punkt 2. ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Leder for drift og utvikling, avklarer arbeidsfordeling og innarbeider i Kåfjord 

kommunes budsjett 2020 ca. 0,3 årsverk nye oppgaver, i forbindelse med 
forvaltning av UKL-midler (Utvalgt kulturlandskap) i nasjonalt Utvalgt 
kulturlandskap i Skardalen. Ny nasjonal forskrift trer i kraft fra 01.01.2020. For 
større aktiv deltakelse fra kommunen, er det en stor fordel om lokalpolisk 
nivå/andre også er involvert i samarbeidet.          

 
2. Det forutsettes ekstern finansiering av administrasjons kostnader. 

 
 
 
 

Høringsnotat - UKL og verdensarv 

Rådmannens innstilling 
Leder for drift og utvikling, avklarer arbeidsfordeling og innarbeider i Kåfjord kommunes 
budsjett 2020 ca. 0,3 årsverk nye oppgaver, i forbindelse med forvaltning av UKL-midler 
(Utvalgt kulturlandskap) i nasjonalt Utvalgt kulturlandskap i Skardalen. Ny nasjonal forskrift 
trer i kraft fra 01.01.2020. 
 
For større aktiv deltakelse fra kommunen, er det en stor fordel om lokalpolisk nivå/andre også er 
involvert i samarbeidet.          
 

PS 43/19 Søknad om rentefritt lån/tilskudd til kjøp av livdyr 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Alternativ 1 



1. Steffen Blomstereng, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, innvilges for innkjøp av 80 
drektige sauer som livdyr, et rentefritt lån på 30 % av kostnadene, med inntil 
kr. 60 000,- 

2. Nedbetaling over 3 år, med start av nedbetaling fra 01.01.2020.    
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng: 15200.415.325  

Eller 
Alternativ 2 

1. Steffen Blomstereng, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, innvilges for innkjøp av 80 
drektige sauer som livdyr, et tilskudd på 10 % av kostnadene, med inntil  
kr. 20 000,- i tilskudd.   

2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng: 14770.417.325  
 

Felles for begge 
1. Støtteberettigede kostnader er kr. 200 000,- (eks. mva). Utgiftene må 

dokumenteres 
2. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene. 

En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
3. 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. 

4. 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 
Alternativ 1 

1. Steffen Blomstereng, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, innvilges for innkjøp av 80 
drektige sauer som livdyr, et rentefritt lån på 30 % av kostnadene, med inntil 
kr. 60 000,- 

2. Nedbetaling over 3 år, med start av nedbetaling fra 01.01.2020.    
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng: 15200.415.325  

Eller 
Alternativ 2 

1. Steffen Blomstereng, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, innvilges for innkjøp av 80 
drektige sauer som livdyr, et tilskudd på 10 % av kostnadene, med inntil  
kr. 20 000,- i tilskudd.   

2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng: 14770.417.325  
 

Felles for begge 
1. Støtteberettigede kostnader er kr. 200 000,- (eks. mva). Utgiftene må dokumenteres 
2. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene. 

En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
3. 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. 

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



 
 
 

PS 44/19 Svar på - Søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein Leiros stiller spørsmål om sin inhabilitet. Erklæres habil av et enstemmig 
formannskap.  
Nytt pkt 8. Det anmodes at restfinansiering søkes fra Sametinget. 
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd for bedriftsutvikling på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 62.500 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 25.000 kroner. 
2. Søknaden innvilges med et tilskudd til kompetanseheving på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 40.000 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 15.000 kroner. 
3. Utgiftene må dokumenteres. Det skal føres detaljerte1 timelister for interne timer. 
4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 

bagatellmessig støtte. 
5. 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.  

6. 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. 

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

8. Det anmodes at restfinansiering søkes fra Sametinget. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd for bedriftsutvikling på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 62.500 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 25.000 kroner. 
2. Søknaden innvilges med et tilskudd til kompetanseheving på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 40.000 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 15.000 kroner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Detaljerte timelister skal inneholde aktivitet, utførende, dato, varighet og sted. 



3. Utgiftene må dokumenteres. Det skal føres detaljerte2 timelister for interne timer. 
4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 

bagatellmessig støtte. 
5. 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.  

6. 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. 

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 45/19 Avtale om kjøp av tjenester fra Visit Lyngenfjord 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kr. 250 000,- innarbeides årlig og øremerkes Visit Lyngenfjord AS, i kommunalt budsjett.    
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kr. 250 000,- innarbeides årlig og øremerkes Visit Lyngenfjord AS, i kommunalt budsjett.    
 
 

PS 46/19 Svar på - Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - Parelius Forlag 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedtak: 
1. Parelius forlag (SUS) innvilges tilskudd på kr. 20.000 til produksjon- og utgivelse av 

bok om Ankerlia. Utgiftene må dokumenteres. 
2. Støtten regnes om etablererstøtte til forlaget og som kommunens bidrag til 

bokutgivelsen. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene 

som inngår i tiltaket. Det må også legges ved en dokumentasjon på at prosjektet er 
fullfinansiert. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato. 
Anmodningen må sendes inn via regionalforvaltning.no. 

4. Støtten ytes som bagatellmessig støtte. 
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 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Parelius forlag (SUS) innvilges tilskudd på kr. 20.000 til produksjon- og utgivelse av 

bok om Ankerlia. Utgiftene må dokumenteres. 
2. Støtten regnes om etablererstøtte til forlaget og som kommunens bidrag til 

bokutgivelsen. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene 

som inngår i tiltaket. Det må også legges ved en dokumentasjon på at prosjektet er 
fullfinansiert. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato. 
Anmodningen må sendes inn via regionalforvaltning.no. 

4. Støtten ytes som bagatellmessig støtte. 
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 47/19 Bevilgning til toalett for besøkende ved kirkegården i Djupvik 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling 
Næringsstyret besluttet å behandle sak 47/19 Toalett ved Kirkegård i Djupvik. 



Næringsstyret kom med følgende forslag: 
 

1. Kåfjord næringsstyre bevilger inntil kr. 100 000,- til toalett ved graverhuset som står ved 
kirkegården i Djupvik. Beløpet belastes av Formannskapets reserve.  

 
2. Det inngås avtale med Kåfjord Menighetsråd for felles strøm og avløpsutgifter. 

 
3. Det inngås avtale med eventuelt lag og foreninger for renhold av toalettet i Ytre Kåfjord. 
 
Næringsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Kåfjord næringsstyre bevilger inntil kr. 100 000,- til toalett ved graverhuset som står ved 

kirkegården i Djupvik. Beløpet belastes av Formannskapets reserve.  
 

2. Det inngås avtale med Kåfjord Menighetsråd for felles strøm og avløpsutgifter. 
 

3. Det inngås avtale med eventuelt lag og foreninger for renhold av toalettet i Ytre Kåfjord. 
 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 


