Møte nr. 3/2019

MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 16.05.2019 klokka 11:00 på kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Randi Solli Pedersen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Ingar Eira

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

Medlem

Bente Israelsen

Medlem

Alf Sakshaug

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så snart
som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.
Kvalsund 09.05.2019
Terje Wikstrøm
Ordfører
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN
5/19

19/311
REFERATSAK - SVAR FRA SAMETINGET OM KVALSUND
KOMMUNESTYRETS UTTALELSE

6/19

19/386
REFERATSAK - PROSJEKTBESKRIVELSE
VILLMARKSKAPELL PÅ SKAIDI

7/19

19/321
REFERATSAK - MOBBEOMBUD I FINNMARK

14/19

19/448
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 28.03.2019

15/19

19/189
RAPPORT SPRÅKKOMMUNEN KVALSUND

16/19

18/877
NY SELSKAPSAVTALE FOR VEFIK IKS

17/19

19/309
NAV KVALSUND

18/19

19/340
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, TILSKUDD TIL KJØP AV BYGG

Sak 5/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/311

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

3/19

Formannskapet

07.05.2019

3/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

5/19

Kommunestyret

16.05.2019

REFERATSAK - SVAR FRA SAMETINGET OM KVALSUND
KOMMUNESTYRETS UTTALELSE

Formannskapets innstilling:
Saken referes formannskapet. Organet tar saken til orientering.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Saken refereres rådet for eldre og funksjonshemmede. Organet tar saken til etterretning.

VEDLEGG:
-

Brev med Sametingets svar på Kvalsund kommunestyrets uttalelse om Sametingets
bruk av PR-byrå for å stoppe Nussir

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommunestyret vedtok i sitt møte den 28.03.2019 følgende uttalelse om
Sametingets bruk av PR-byrå for å stoppe Nussir:
«Kvalsund kommunestyre reagerer sterkt på Sametingets bruk av fellesskapets midler for å
stanse næringsutvikling i Kvalsund kommune. Det internasjonale PR-byrået Burson-Marsteller

Sak 5/19
skal nå inn og påvirke politikere, faginstanser og næringslivsaktører for å stoppe å utvikling av
vårt lokalsamfunn. Kommunestyret ber Sametinget respektere demokratiske prosesser, og
revurdere bruken av PR-byrå. Oversendes regjeringen, departementene, sametingsrådet,
stortingsgruppene og de forskjellige gruppene på sametinget»

Kvalsund kommune mottok Sametingets svar på uttalelsen 9.april 2019. Se vedlagt brev
for å se svaret i sin helhet.

Rådmannens tilråding:
Saken referes kommunestyret. Organet tar saken til etterretning.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 6/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/386

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

2/19

Formannskapet

07.05.2019

4/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

6/19

Kommunestyret

16.05.2019

REFERATSAK - PROSJEKTBESKRIVELSE
VILLMARKSKAPELL PÅ SKAIDI
Formannskapets innstilling:
Saken referes formannskapet. Organet tar saken til etterretning.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
REF kan ikke se behovet for et nytt kapell. Dette er med bakgrunn i de nærliggende
eksisterende kapell.
REF ser behovet for å bruke midler til andre formål (eldre/funksjonshemmede).

VEDLEGG:
-

Prosjektbesrkivelse Villmarkskapell på Skaidi

SAKSOPPLYSNINGER:
Tom Kristian Hermo, Ap, og Vegard Loke Rønning, KrF og sogneprest i Kvalsund og
Kokelv sogn, fremmet i sist møte i Kirkelig Fellesnemnd forslag om et villmarkskapell
på Skaidi.
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Prosjektet med villmarkskapell er tiltenkt lokalisering i nærheten av Skaidkrysset,
villmarka og skuterløyper. Kapellet et tiltenkt å gi innbyggerne et økt tilbud og ønskes
at skal fungere som møteplass for hele bygda. Det også tenkt at kapellet skal sees i
sammenheng med reiselivs- og turistnæring og hotellet, og brukes som turistmål- og
besøk.
Initiativtakerne ser for seg en tredeling av utgiftene mellom Den norske kirke, nye
Hammerfest kommune og næringslivet.
For å få i gang prosessen ber initiativtakerne om midler fra Kvalsund kommunestyre på
kr. 500 000,- til et forprosjekt. Dette vil ta for seg utforming, prosjektramme og
lokasjon.
Ytterligere beskrivelse av prosjektet ligger i den vedlagte prosjektbeskrivelsen.

Før større arbeid med prosjektet og politisk behandling av midler til et mulig
forprosjekt, har administrasjonen etterlyst ytterligere informasjon om blant annet
lokalisering, regulering av området, størrelse på kapellet, infrastruktur og strømtilførsel,
universell utforming, bygningsmateriale, utearel- og område, parkering og avkjøring
ved ulike årstider og tanker rundt kjøkken. Saken legges derfor fram som referatsak.

Rådmannens tilråding:
Saken referes kommunestyret. Organet tar saken til orientering.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 7/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/321

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/19

Ungdomsrådet

23.04.2019

7/19

Kommunestyret

16.05.2019

REFERATSAK - MOBBEOMBUD I FINNMARK

Ungdomsrådets uttalelse:
KUR ønsker at skoler i Kvalsund kommune skal informere elever om Mobbeombudet i
Finnmark.

VEDLEGG:
-

Informasjon om mobbeombud i Finnmark
Brosjyre om mobbeombudet i Finnmark

SAKSOPPLYSNINGER:
Den 1.februar 2019 ble Janne Sannes ansatt som mobbeombud i Finn mark.
Mobbeombudet skal fokusere på et trygt og godt barnehage- og skolemiljø i fylkets
barnehager, grunnskoler og vidergående opplæring.
Finnmark fylkeskommune har også fått midler til «Prosjekt Mobbeombud» for alle barn
i barnehager, og elever i grunn- og videregående skoler i fylket.
Alle elever, lærlinger, barn, foreldre eller andre kan kontakte mobbeombudet hvis de
eller andre de vet om har opplevd mobbing eller andre krenkelser. Mobbeombudet
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fungerer også som en ressursperson som skole- og barnehageeiere, barnehageledere,
skoleledere eller andre ansatte kan be om råd, veiledning og kompetanseheving hos.

SAKSVURDERING:
Et mobbeombud er en viktig ressursperson og instans for både elever, barn, lærlinger,
foreldre, ansatte ved skoler og barnehager og andre. Mobbeombudet setter utfordringer
og problemløsning i relasjon til mobbing på agendaen. Mobbeombudet kan også bidra
til å senke terskelen for å ta kontakt ved egenopplevd eller bekymring for at andre har
opplevd mobbing eller andre krenkelser.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre tar den vedlagte informasjonen om og fra mobbeombudet i
Finnmark til orientering.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 14/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/448

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/19

16.05.2019

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 28.03.2019

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 28.mars 2019 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll KST 28.03.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 28.mars 2019.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 28.mars 2019 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 15/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/189

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

9/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

08.04.2019

10/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

15/19

Kommunestyret

16.05.2019

RAPPORT SPRÅKKOMMUNEN KVALSUND

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Omsorg- og oppvekstutvalget tar den vedlagte rapporten «Språkkommunen Kvalsund» til
orientering.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede tar den vedlagte rapporten «Språkkommunen
Kvalsund» til orientering.

VEDLEGG:
-

Rapport språkkommunen Kvalsund

SAKSOPPLYSNINGER:
Språkkommuner er en del av den nasjonale strategien og satsningen for språk, skriving
og lesing. Landets kommuner og fylkeskommuner kan søke om økonomisk tilskudd for
å bli en språkkommune hos Utdanningsdirektoratet (Udir). Udir tilbyr også faglig støtte
til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving til språkkkommunene.
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Kvalsund kommune mottok i 2017 rundt kr. 521 000,- fra Udir til arbeid med Kvalsund
som språkkommune. Per dags dato gjenstår det rundt 245 000,- av de tidelte midlene.
Språkkommunene må innsende en rapport om bruk av midler og resultat knyttet til mål
og innsatsområder i sin lokale språk-, lese- og skrivestrategi. Kvalsund kommune
innsendte en slik rapport for kommunens arbeid 28.februar 2019.
Rapporten ligger vedlagt.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune har resterende midler å bruke som språkkommune. Kommunen vil
derfor fortsette arbeidet med satsning på språk, skriving og lesing for kommunens
innbyggere.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre tar den vedlagte rapporten «Språkkommunen Kvalsund» til
orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 16/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/877

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

35/18

Formannskapet

16.10.2018

2/19

Formannskapet

05.02.2019

2/19

Kommunestyret

14.02.2019

18/19

Formannskapet

07.05.2019

16/19

Kommunestyret

16.05.2019

NY SELSKAPSAVTALE FOR VEFIK IKS

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre godkjenner den vedlagte nye selskapsavtale for VEIK IKS av
30.april 2019.

VEDLEGG:
-

Forslag til saksfremlegg og endringer i selskapsavtalen sist vedtatt 20.04.2016.
Forslag til ny selskapsavtale for eierkommuner i VEFIK IKS av 30.04.2019.

SAKSOPPLYSNINGER:
Vest-Finnmark kommunerevisjon (VEFIK) IKS leverer revisjonstjenester til
eierkommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige
fellesråd i Finnmark. I 2016 utvidet VEFIK IKS antall eiere i selskapet. Kvalsund
kommune (KK) er per april 2019, 1 av 15 eierkommuner i tillegg til Finnmark
fylkeskommune.
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Representantskapet i VEFIK IKS vedtok enstemmig i sitt møte 30.april 2019 nye endringer
i selskapsavtalen. Den reviderte selskapsavtalen må vedtas likelydende av alle 15
eierskapskommunene, jf. § 4 i lov om interkommunale selskaper.

Vedlagt ligger forslag til saksfremlegg, endringer i selskapsavtalen sist vedtatt 20.april
2016 og forslag til ny selskapsavtale for eierkommunene i VEFIK IKS av 30.04.2019.

SAKSVURDERING:

Den reviderte selskapsavtalen må vedtas likelydende av alle 15 eierskapskommunene, eller
blir den ikke gyldig.
For å få en ryddig og effektiv behandling av den reviderte selskapsavtalen, vil det være
gunstig for Kvalsund kommunestyre å vedta det fremlagte forslaget til ny selskapsavtale
som helhet

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre godkjenner den vedlagte nye selskapsavtale for VEIK IKS av
30.april 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 17/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/309

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

08.04.2019

14/19

Formannskapet

07.05.2019

11/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

17/19

Kommunestyret

16.05.2019

NAV KVALSUND

Formannskapets innstilling:
Stillingen lyses ut og det kjøres en rekrutteringsforslag.
Kvalsund kommune kan gi sin tilslutning til at en framskyndet samordning av NAV
kontoret i Kvalsund med Hammerfest, dersom det ikke finnes et bedre alternativ. Det
forutsettes at NAV/Hammerfest og Hammerfest kommune gir sin tilslutning til en slik
løsning og at innbyggerne i Kvalsund får et tilfredsstillende tilbud og likeverdig
behandling av sine saker.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune kan gi sin tilslutning til at en framskyndet samordning av NAV
kontoret i Kvalsund med Hammerfest, dersom det ikke finnes et bedre alternativ. Det
forutsettes at NAV/Hammerfest og Hammerfest kommune gir sin tilslutning til en slik
løsning og at innbyggerne i Kvalsund får et tilfredsstillende tilbud og likeverdig
behandling av sine saker.
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Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
En samordning av NAV kontorene før formell dato for kommunesammenslåing vil kunne
ivareta behovene for NAV/Kvalsund. Dette kan løses ved at NAV kontoret i Kvalsund
forblir en egen resultatenhet frem til kommunesammenslåingen 01.01.2020, men ledes av
NAV Hammerfest. Ved en slik løsning vil kontoret i Kvalsund bemannes 3 dager fra
klokken 10 – 14 av medarbeidere fra NAV Hammerfest. Saksbehandling på kommunale
tjenester skjer hos NAV Hammerfest, i Kvalsund kommunes fagsystem Socio.
I forhold til akutt økonomisk sosialhjelp, eller akutt boligmangel ivaretas dette ved
oppmøte hos NAV Hammerfest, og gjennom et mobiltelefonnummer som er gjort kjent for
innbyggerne i Kvalsund kommune. Henvendelser besvares av NAV/Hammerfest.
Medarbeiderne fra NAV/Hammerfest som skal være hos NAV/Kvalsund på tirsdager og
torsdager skal ha kompetanse på veiledning og saksbehandling på kommunale tjenester.
Dette begrunnes med at det i hovedsak er denne tjenesten som etterspørres ved fremmøte
på NAV-kontoret. Planlagte samtaler gjennomføres i Kvalsund dersom brukere ønsker det.

SAKSOPPLYSNINGER:
Hilde Cecilie Svendsen har sagt opp sin 100% faste stilling i Kvalsund kommune. Hun har
tjenestested NAV Kvalsund. Slik det ser ut vil Hilde fratre sin stilling i midten av mai
2019. Endelig sluttdato for Hilde må imidlertid personalavdelingen i Kvalsund kommune
ta stilling til.
NAV-kontoret i Kvalsund har 2,5 årsverk. Det er to ansatte med fysisk kontorsted i
Kvalsund, mens vi har 0,5 årsverk hos NAV Hammerfest. NAV Hammerfest har derfor
oppfølgingen av sykmeldte og saksbehandlingen av søknader om arbeidsavklaringspenger
for NAV Kvalsund. Denne ressursen er ikke knyttet opp mot en enkeltansatt, men ligger i
teamet som følger opp sykmeldte.

SAKSVURDERING:
Slik NAV/Kvalsund ser dette kan det være 3 løsninger på dette. Enten kan stillingen lyses
ut på ordinær måte, kjøpe tjenester hos NAV/Hammerfest eller starte en samordning av
NAV kontorene tidligere. Løsningene krever aksept på forskjellige nivå, da myndighet for
beslutning enten ligger administrativt eller politisk. En samordning av kontorene før
sammenslåingen krever en politisk behandling.
Løsningene kan ses slik:
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1. Stillingen kan lyses ut, og det kjøres en rekrutteringsprosess. Dette er ikke en
optimal løsning. Det må forventes 6 – 12 måneders opplæringstid, med de
konsekvensene dette vil ha for effektivitet og gjennomføring. Innen den tid vil
Kvalsund og Hammerfest være en ny kommune.
2. Kjøpe tjenester hos NAV Hammerfest. Dette kan være en tilfredsstillende løsning
som ivaretar NAV/Kvalsund. En forespørsel er sendt til rådmannen i Hammerfest.
Det foreligger ennå ikke et svar på henvendelsen.
3. En samordning av NAV kontorene før formell dato for kommunesammenslåing vil
kunne ivareta behovene for NAV/Kvalsund. Dette kan løses ved at NAV kontoret i
Kvalsund forblir en egen resultatenhet frem til kommunesammenslåingen
01.01.2020, men ledes av NAV Hammerfest. Ved en slik løsning vil kontoret i
Kvalsund bemannes tirsdager og torsdager fra klokken 10 – 13 av medarbeidere fra
NAV Hammerfest. Saksbehandling på kommunale tjenester skjer hos NAV
Hammerfest, i Kvalsund kommunes fagsystem Socio.
I forhold til akutt økonomisk sosialhjelp, eller akutt boligmangel ivaretas dette ved
oppmøte hos NAV Hammerfest, og gjennom et mobiltelefonnummer som er gjort
kjent for innbyggerne i Kvalsund kommune. Henvendelser besvares av
NAV/Hammerfest. Medarbeiderne fra NAV/Hammerfest som skal være hos
NAV/Kvalsund på tirsdager og torsdager skal ha kompetanse på veiledning og
saksbehandling på kommunale tjenester. Dette begrunnes med at det i hovedsak er
denne tjenesten som etterspørres ved fremmøte på NAV-kontoret. Planlagte
samtaler gjennomføres i Kvalsund dersom brukere ønsker det.

Konklusjon:
Rådmannen vurderer at alle løsningene kan imøtekomme behovet i ved NAV kontoret i
Kvalsund. Likevel er en løsning hvor man framskynder en prosess med sammenslåing av
NAV kontoret i Kvalsund med Hammerfest, sannsynligvis den mest hensiktsmessige.
Dette sett opp mot det faktiske behovet. De fleste brukerne av NAV tjenestene i Kvalsund
gjør dette på nettbaserte løsninger. Tid er også en vesentlig faktor.
Anbefalingen fra NAV leder i Kvalsund er at en velger en løsning med samordning av
NAV kontorene før angitt dato for kommunesammenslåingen (løsning 3). Gjennom denne
løsningen vil forsvarlighet til tjenesten være godt ivaretatt. I forhold til fravær som
avspasering, ferie, sykdom o.l vil sårbarheten være marginal.
NAV-leders anbefaling til løsning er alternativ 3.
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune kan gi sin tilslutning til at en framskyndet samordning av NAV
kontoret i Kvalsund med Hammerfest, dersom det ikke finnes et bedre alternativ. Det
forutsettes at NAV/Hammerfest og Hammerfest kommune gir sin tilslutning til en slik
løsning og at innbyggerne i Kvalsund får et tilfredsstillende tilbud og likeverdig
behandling av sine saker.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 18/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Kine Urbrott Svendsen

Arkivsaksnr.:

19/340

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/19

Utviklingsutvalget

02.05.2019

17/19

Formannskapet

07.05.2019

18/19

Kommunestyret

16.05.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, TILSKUDD TIL KJØP AV BYGG

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret dispenserer fra KK’s vedtekter til næringsfond om krav til 20 %
egenkapital.
1. Arctic & Green AS gis tilsagn om tilskudd på 150 000,2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 11.01.18
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan likevel gis på
grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter
vedlegges:
 Brev med anmodning om utbetaling.
 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for
prosjekter med en total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.
 Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt
før tilskudd utbetales.
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 Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i
bedriften.
 Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.
Andre vilkår
Hvis søkeren i søknadsperioden, eller på annen måte har gitt saksbehandler eller
kommunen uriktige eller manglende opplysninger som kan ha betydning for
saksutfallet, kan utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt i sin helhet. Er støtten ikke
utbetalt, vil innvilget støtte bortfalle.
Begrunnelse:
Kvalsund kommune mottar svært sjelden søknader om etablererstøtte til kjøp av bygg.
Kravet om minimum 20 % egenkapital, jf., vedtektene, er høyere enn den garanti om
egenkapital som bankene stiller. Dette slår heldig ut i de sakene hvor kjøpesum på bygg er
høye, og er etter UU’s mening ikke næringsvennlig. Vedtektene om egenkapital v/kjøp av
bygg må derfor spesifiseres som eget punkt i vedtektene. UU ber adm. om å utarbeide
dette.
Saken oversendes derfor til FSK og kommunestyre til avgjørelse, idet saken ansees som en
dispensasjon for gjeldende vedtekter.

Utviklingsutvalgets innstilling:
1. Arctic & Green AS gis tilsagn om tilskudd på 150 000,2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 11.01.18
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan likevel gis på
grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter
vedlegges:
 Brev med anmodning om utbetaling.
 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter
med en total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.
 Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt før
tilskudd utbetales.
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 Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i
bedriften.
 Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.
Andre vilkår Hvis søkeren i søknadsperioden, eller på annen måte har gitt saksbehandler
eller kommunen uriktige eller manglende opplysninger som kan ha betydning for
saksutfallet, kan utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt i sin helhet. Er støtten ikke utbetalt,
vil innvilget støtte bortfalle.
Begrunnelse:
Kvalsund kommune mottar svært sjelden søknader om etablererstøtte til kjøp av bygg.
Kravet om minimum 20 % egenkapital, jf., vedtektene, er høyere enn den garanti om
egenkapital som bankene stiller. Dette slår heldig ut i de sakene hvor kjøpesum på bygg er
høye, og er etter UU’s mening ikke næringsvennlig. Vedtektene om egenkapital v/kjøp av
bygg må derfor spesifiseres som eget punkt i vedtektene. UU ber adm. om å utarbeide
dette.
Saken oversendes derfor til FSK og kommunestyre til avgjørelse, idet saken ansees som en
dispensasjon for gjeldende vedtekter.

VEDLEGG:
Søknad Regional forvaltning

SAKSOPPLYSNINGER:
Arctic & Green AS søker om støtte til å etablere et event-selvskap i Kvalsund. Det
søkes om 150 000,Arctic & green AS skriver i sin forretningside :
«Bygge opp et selskap som driver med opplevelsesturisme og overnatting innenfor
aksen
Hammerfest-Kvalsund-Alta. Langsiktig ønsker foretaket å kjøpe eksisterende bygg for
lager,
kontor, kurs- og konferansevirksomhet, overnatting og opplevelser. Dette gjelder bygg i
Kvalsund sentrum. Herfra skal utleie av skuter, båt, ATV, overnatting og
opplevelser/arrangementer administreres. Bygget skal også inneholde industrikjøkken
for
bearbeiding av lokale råvarer, og et utsalgssted for disse.»
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Selvskapet eiersammensettning består av:
Jørn Stenersen,
Catharina Stenersen
Guro Hansen
Kim Are Hansen,
Jan Hansen
Judith Hansen
Alle er bosatt i Kvalsund kommune.

SAKSVURDERING:
Denne etableringen kan ses i sammenheng med næringsfondets vedtekter punkt. 2.2.1
tilskudd til investeringer.
Etableringen er også i tråd med de 4 hovedsatsningsområdene i strategisk næringsplan.
Søker oppfyller ikke kravet om minimum 20 % egenkapital, søker stiller med 12%
egenkapital. Dersom dette kravet er ufravikelig må søkanden avslås. Dersom en kan se
dette i en annen sammenheng med nyetablering og et foretak som har lokal forankring
med et arbeidstilbud for bl a kvinner, kan det vurderes noe annerledes.
Søknaden og tilrådning anses i tråd med Kvalsund kommunes vedtekter for Kvalsund
kommunes næringsfond, men oppfyller ikke kravet om minimum 20 % egenkaptial.

Rådmannens tilråding:
Søknad fra Arctic & Green om tilskudd på kr 150 000 til å etablere et event-selvskap i
Kvalsund ved kjøp av bygg må avslås.
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Begrunnelse:
Søknaden oppfyller ikke de kommunale vedtektene i det kommunale næringsfondet om
20 % egenkapital.

Gunnar Lillebo
rådmann

