
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 05.06.2020 
Tidspunkt: 12:21 – 13:42 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Svein Oddvar Leiros Medlem SPA 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Britt Pedersen NESTL AP 
Jimmy Blomli Medlem UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lisa Katrine Mo Britt Pedersen AP 
Kine Monsen Jimmy Blomli UR 

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Greta Larsen 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. 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.) Jens A. Butter Simonsen (s.)  Einar Eriksen (s.) 
 
Svein Oddvar Leiros (s.)  Lisa K. Mo (s.)   Kine Monsen (s.) 
 
 
 
 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 25/20 Delegerte saker Formannskap næring mars - mai 
2020 

 2020/130 

PS 26/20 Felles saksbehandling - Søknad støtteordning 
Korona - Ekstrabevilgning 

 2020/233 

PS 27/20 Svar - Søknad om tilskudd til etablering av 
pukk/grus utsalg 

 2020/290 

PS 28/20 Manndalen båtforening søker om festetomt i 
Løkvoll havn 

 2020/275 

PS 29/20 Svar - Søknad - Investering i stasjonærblander for 
bedre utnyttelse av grovforressurser 

 2020/268 

 
 
 
Møtestart: 12:21 
 
Ungdomsrådsrepresentant Kine Monsen ble permittert fra 13:30 (f.o.m. sak 29/20) og ut dagen.  
 
 
Møteslutt: 13:42 
  



 

PS 25/20 Delegerte saker Formannskap næring mars - mai 2020 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.06.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering.  

 

 

PS 26/20 Felles saksbehandling - Søknad støtteordning Korona - 
Ekstrabevilgning 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.06.2020  

Behandling: 
Søknadene ble behandlet hver for seg. 
 
Bertelsen: Svein O. Leiros inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 og fratrådte 

møtet. Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt.   Svein O. Leiros 
tiltrådte møtet. 

Dittis:    Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt. 
Manndalen husflidslag:  21 600,- 20%. Enstemmig vedtatt. 
Marthinsen Produkter:  Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt. 
Olderdalen skicamp: Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt. 
Birtavarre husflidslag: 2 708,- 20%. Enstemmig vedtatt. 
Berntsen ENK:   Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt. 
Manndalen sjøbuer:  Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt. 
Siam Catering:  Innstilling tilskudd ble enstemmig vedtatt. 
Birtavarre Røde Kors:  5 525,- 20%. Enstemmig vedtatt. 
 
Følgende bedrifter får tilskudd.  

1. Bedriftene får tilskudd i henhold til oversikt.  
2. Lag og foreninger med næringsdrift kan innvilges støtte med inntil 20%, det informeres 

til øvrige med lignende drift. 
3. Støtten utbetales etter at det er sendt inn en anmodning om utbetaling via 

regionalforvaltning.no som inneholder dokumentasjon på eventuelt medgåtte 
omstillingsmidler. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon i etterkant 
av utbetalingen.  



4. Støtten gis som bagatellmessig støtte. Det er bedriftene selv som er ansvarlige for å sørge for 
at de med støtten ikke overskrider grensebeløpet på 200.000 euro i statsstøtte over en 3 års 
periode.  

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325  
6. - Kommunedirektøren gis fullmakt å avgjøre innkomne søknader, på grunnlag av 

retningslinjene. 
 
Forslaget med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 

1. Bedriftene får tilskudd i henhold til oversikt.  
2. Lag og foreninger med næringsdrift kan innvilges støtte med inntil 20%, det informeres 

til øvrige med lignende drift. 
3. Støtten utbetales etter at det er sendt inn en anmodning om utbetaling via 

regionalforvaltning.no som inneholder dokumentasjon på eventuelt medgåtte 
omstillingsmidler. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon i 
etterkant av utbetalingen.  

4. Støtten gis som bagatellmessig støtte. Det er bedriftene selv som er ansvarlige for å sørge 
for at de med støtten ikke overskrider grensebeløpet på 200.000 euro i statsstøtte over en 
3 års periode.  

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325  
6. - Kommunedirektøren gis fullmakt å avgjøre innkomne søknader, på grunnlag av 

retningslinjene. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Bedriftene får tilskudd i henhold til nedenfor stående tabell. 
2. Støtten utbetales etter at det er sendt inn en anmodning om utbetaling via 

regionalforvaltning.no som inneholder dokumentasjon på eventuelt medgåtte 
omstillingsmidler. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon i 
etterkant av utbetalingen. 

3. Støtten gis som bagatellmessig støtte. Det er bedriftene selv som er ansvarlige for å sørge 
for at de med støtten ikke overskrider grensebeløpet på 200.000 euro i statsstøtte over en 
3 års periode. 

4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 
  



 
 
 

Søknad Saksbehandling 
 

Dekning av 
utgifter 

Omstillings
-utgifter 

Søknads-
beløp sum 

Godkjente 
kostnader 

Innstilling 
tilskudd 

Bertelsenfoto    -    19 000       19 000  19 000  19 000  
Dittis AS    -    300 000    300 000  400 000  100 000  
Manndalen Husflidslag    108 100  -      108 100  108 000  0 
Marthinsen Produkter    -    180 658    180 658  49 500  49 500  
Olderdalen Ski Camp 
ENK 

     28 327  -         28 327    9 982    9 982  

Birtavarre husflidslag      10 000  -         10 000  13 544  0 
Berntsen ENK      80 651  -         80 651  18 399  18 399  
Manndalen Sjøbuer AS    142 860  20 000    162 860  162 860  162 860  
Siam Catering AS    116 190  -      116 190  116 190  116 190  
Birtavarre Røde Kors      52 501  -         52 501  27 626  0 

Sum    637 758  633 106  1 270 864 1 024 230  475 931  
 

 

 

PS 27/20 Svar - Søknad om tilskudd til etablering av pukk/grus utsalg 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.06.2020  

Behandling: 
Lisa K. Mo ba om å få vurdert egen habilitet pga. tilknytning til konkurrerende virksomhet (jf. 
Fvl. § 6, 2.ledd). Medlemmet fratrådte møtet for behandling av habilitet, og næringssyret vedtok 
enstemmig at hun var inhabil og ikke kunne være med å behandle denne saken.  
 
Forslag på endring: 

1. Næringsstyret innvilger 150.000,- i tilskudd. 
2. Det bevilges et rentefritt lån på 50.000,-. 
3. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti 

for lånet med pant i eiendom. 
4. Lånet og tilskuddet bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng for lånet er 

15200.415.325. 
5. Tilbudet er gyldig til 31.07.2020 
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 31.juli 2019. Hvis en slik 

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

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

 
Forslaget fra kommunedirektøren, med endringer fra næringsstyret, ble enstemmig vedtatt. 
 
Lisa K. Mo tiltrådte møtet. 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


 
 

Vedtak: 
1. Næringsstyret innvilger 150.000,- i tilskudd. 
2. Det bevilges et rentefritt lån på 50.000,-. 
3. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti 

for lånet med pant i eiendom. 
4. Lånet og tilskuddet bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng for lånet er 

15200.415.325. 
5. Tilbudet er gyldig til 31.07.2020 
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 31.juli 2019. Hvis en slik 

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

7. Lånet og tilskuddet 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. Søknad om tilskudd avslås. 
2. Det bevilges et rentefritt lån inntil 30% av finansieringsbehovet og maksimalt kr. 

200.000,- 
3. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti 

for lånet med pant i eiendom. 
4. Lånet bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng for lånet er 15200.415.325. 
5. Tilbudet er gyldig til 31.07.2020 
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 31.juli 2018. Hvis en slik 

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

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

 

 

 

PS 28/20 Manndalen båtforening søker om festetomt i Løkvoll havn 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune etablerer en festetomt på ca. 1,2 dekar på gnr 29, bnr 69, like øst for 

båtoppsettet i havna på Løkvoll. 

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


2. Tomta festes bort til Manndalen båtforening, org. nr. 920064515. 
3. Alle gebyr og kostnader ved oppmåling og tinglysing betales av Manndalen båtforening. 
4. Tomta måles opp og festekontrakt tinglyses så snart gebyr og kostnader er betalt. 
5. Festetida settes til 40 år. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune etablerer en festetomt på ca. 1,2 dekar på gnr 29, bnr 69, like øst for 

båtoppsettet i havna på Løkvoll. 
2. Tomta festes bort til Manndalen båtforening, org. nr. 920064515. 
3. Alle gebyr og kostnader ved oppmåling og tinglysing betales av Manndalen båtforening. 
4. Tomta måles opp og festekontrakt tinglyses så snart gebyr og kostnader er betalt. 
5. Festetida settes til 40 år.  

 

 

PS 29/20 Svar - Søknad - Investering i stasjonærblander for bedre utnyttelse 
av grovforressurser 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.06.2020  

Behandling: 
Møtet lukkes da saken er unntatt offentligheten jf. Offl § 13, jfr Fvl § 13, 2. 
Ungdomsrådsmedlemmet ble permittert resten av møtet.  
 
Det ble stilt spørsmål med grunnlag for at saken var unntatt offentligheten.  
Formannskapet valgte å behandle saken slik den var satt opp for å ikke usette behandlingen til 
høsten, men ber administrasjonen for ettertiden vurdere hvorvidt enkeltdeler eller setninger kan 
sladdes slik at saksdokumentene kan sendes politikerne i forkant.  
Kommunen bør legge til rette for mer offentlighet, og slike saker må tilpasses (sladde kun der 
det er nødvendig) slik at de kan være synlig i sakspapirene, både for politikere i forkant av 
møter, men også for innbyggerne via kommunens hjemmeside.  
Det ble også avgjort at aktuell sak skulle tilpasses og unntattparagraf fjernes, slik at hele 
sakslisten kunne settes på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil 9,5 % av kostnadene, med NOK 630.200 

som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 60.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres. 
2. 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 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. 

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 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil 9,5 % av kostnadene, med NOK 630.200 

som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 60.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres. 
2. 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 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 

 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no
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