MØTE NR. 4/2019

HOVEDUTSKRIFT
Utviklingsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 06.06.2019
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:00
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Randi Solli Pedersen
Ingar Eira
Karl Nikodemussen
Jan Edvard Nilsen
Jorunn Mikkelsen
Tor Ottem
Ragnar Olsen
Yngve Nilsen

Forfall Møtt for
AN
AN
FO
AN
Karl Nikodemussen
Ingar Eira
Jorunn Mikkelsen

Forfallskoder:
AN= Annen deltager
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet
Organet var beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter.

Fra adm. (evt. andre):

Terje Wikstrøm, ordfører
Gunnar Lillebo, rådmann
Odd-Charles Karlsen, teknisk- og næringssjef
Sigmund J. Andersen, bygningssjef, Hammerfest kommune
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om:
- 6.juni
o 75 år siden D-dagen
o Sveriges nasjonaldag
- Periodisering av driftsbudsjett
- Regodkjenning skuterløyper
- Diverse
o Budsjettregulering
 utsatt til august
o Blå skilt – 6.juni kirke og Speinhuset
(Stallogargo) 15.30

o Nye Kvalsund menighetshus
Bygningssjef Hammerfest kommune, Sigmund J. Andersen,
orienterte om:
- Blå skilt og kulturvern
- Egersund Net og fiskebruket
Teknisk- og næringssjef, Odd-Charles Karlsen, orienterte om:
- Markopneset – økt interesse for området
- Egersund Net
o Kontrakt underskrevet 10.juni
o Tilbud til fiskere
- Fiskebruk
- Nussir - oppstart Q1 2020
o Leverandørmøte 28.mai 140 deltakere
o Etablere Mineralforum
- Mulig nyetablering i Kvalsund
- Teknisk
o Menighetshuset
o Kjøkken sykehjemmet – overtakelse 7.juni
o Nygginen – forprosjekt igangsatt
o ROS-analyse brann og uteseksjonen
samlokalisering
o Salg av kommunale boliger – tilbudsfrist frist
7.juni 12.00

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen
ble godkjent.

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 26/19 til og med sak 36/19.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,
kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,
media, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

26/19

19/500
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 02.05.2019

27/19

19/477
MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2.HALVÅR 2019

28/19

19/492
DELEGASJON SOMMEREN 2019

29/19

18/1105
GBNR: 17/8 - DISPENSASJON - FRADELING MED PLANKRAV

30/19

19/144
23/23 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV STØYSKJERMER

20/19

19/178
GBNR: 21/28 - DISPENSASJON - PLANKRAV

31/19

19/261
GBNR: 23/47 - DISPENSASJON - PLANFORMÅL

32/19

19/343
GBNR: 8/80 - DISPENSASJON - FORMÅL ARCTIC & GREEN AS

33/19

19/379
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/- ETABLERERSTØTTE ØYVIND
BJØRNÅ, BEDRIFTSUTVIKLING I KVALSUND KOMMUNE

34/19

19/385
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE, ØYVIND
BJØRNÅ, KONSULENTFIRMA I KVALSUND KOMMUNE

35/19

19/484
SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE JNCONSULTING

36/19

19/378
STØTTE TIL FORENING/FRIVILLIG ORGANISASJON

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
26/19

Mari Stevning Bekken
19/500
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
06.06.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 02.05.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 2.mai 2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 2.mai 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
27/19

Mari Stevning Bekken
19/477
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
06.06.2019

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2.HALVÅR 2019
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Aug

Sept

Kommunestyret

22.

26.

Formannskapet

13.

19.

Okt

Nov

Omsorg- og oppvekstutvalget

16.

Utviklingsutvalget

13.

3.

21.

25.

14.

22.

7.

13.

Naturforvaltningutvalget

30.

Rådet for eldre og
funksjonshemmede

17.

Ungdomsrådet

18.

Arbeidsmiljøutvalget

23.

Des

9.

5.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Følgende møteplan for politiske organer Kvalsund kommune 2.halvår 2019 vedtas:

Aug

Sept

Kommunestyret

22.

26.

Formannskapet

13.

19.

Okt

Nov

Omsorg- og oppvekstutvalget

16.

Utviklingsutvalget

13.

3.

21.

25.

14.

22.

7.

13.

Naturforvaltningutvalget

30.

Rådet for eldre og
funksjonshemmede

17.

Ungdomsrådet

18.

Arbeidsmiljøutvalget

23.

Des

9.

5.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:

Følgende møteplan for politiske organer Kvalsund kommune 2.halvår 2019 vedtas:

Aug

Sept

Kommunestyret

22.

26.

Formannskapet

13.

19.

Okt

Nov

Omsorg- og oppvekstutvalget

16.

Utviklingsutvalget

13.

3.

21.

25.

14.

22.

7.

13.

Naturforvaltningutvalget

30.

Rådet for eldre og
funksjonshemmede

17.

Ungdomsrådet

18.

Arbeidsmiljøutvalget

23.

Des

9.

5.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
28/19

Sigmund Andersen
19/492
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L4
Møtedato
06.06.2019

DELEGASJON SOMMEREN 2019
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende:
Utviklingsutvalget gir administrasjonen fullmakt til å behandle dispensasjonsvedtak for
generelle saker og saker som er spesifisert over i perioden 18.juni til 16. september 2019,
der forhold det søkes om begrenses til følgende:

Generell del:
- Bygningsmyndigheten ber om delegasjon fra Kommunestyret og
Utviklingsutvalget i Kvalsund kommune for behandling av dispensasjon fra
plankrav i hele LNF-området. Dette med bakgrunn i at Fylkesmannen har
konkludert at det stilles plankrav for hele området.

Spesifisert del:
- Utnyttelsesgrad for uthus i regulerte hytteområder over 25m2, men innenfor 150
m2 total utnyttelse.
- Fradeling av punktfeste for eiendommen 17/12 – saks.nr 18/939, der
Fylkeskommunen og Sametinget har varslet befaring før behandling kan gjøres av
kommunen.
- Fradeling av grunneiendom 17/3, fradeling av et mål tomt. I tillegg vil eiendommen
ligge innenfor 40 meter til sjø. (pb.l §1-8)
- Dispensasjon fra antall bygg på eiendommen 21/55 – Russelv 13 i Kokelv. Det
gjelder bygging av anneks til bolig.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
29/19

Ronny Pedersen
18/1105
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 17/8
Møtedato
06.06.2019

GBNR: 17/8 - DISPENSASJON - FRADELING MED
PLANKRAV
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, område B 28 for fradeling av en parsell på
19,4 m2 fra eiendom 17/8 innvilges.

Begrunnelse:
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, ikke
blir vesentlig tilsidesatt. Dette med bakgrunn i at fradeling utføres for å dele formålene
dyrket mark og annet markslag i ulike parseller.

Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Dette med hensyn til eiendommene ikke skal brukes til annet formål en
det den har vært brukt til tidligere samt at hele jordbruksarealet er ivaretatt ved
fradelingen, og det er ikke planlagt annen aktivitet på noen av eiendommene.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
30/19

Ronny Pedersen
19/144
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L65
Møtedato
06.06.2019

23/23 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV STØYSKJERMER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan RV94 Parsell 1 Skaidi – Arisberget for oppføring av
støyskjerme på eiendom 23/114 og 23/23 innvilges.
Det anses at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig
tilsidesatt». Begrunnelsen for dette er at kun avslutningene på hver side av støyskjermen
vil plasseres innenfor anlegg og riggområdet.
Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon er «klart større» enn ulempene etter en
samlet vurdering. Dette med bakgrunn i at avslutningene på støyskjermen spiller en viktig
rolle med hensyn til skjerming av støy til eiendom 23/23.

Det stilles følgende vilkår:
 Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger byggetillatelse fra
bygningsmyndigheten.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
20/19

Storheim Ørjan
19/178
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 21/28
Møtedato
06.06.2019

GBNR: 21/28 - DISPENSASJON - PLANKRAV
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel punkt 2.1.1. for oppføring av platt på mark
samt en Arctic Dome på 23 m2 for overnatting i område B 105 innvilges.
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra i
kommunedelplanens arealdel ikke blir «vesentlig tilsidesatt» ved at det tillates oppføring
av en Arctic Dome på 23 m2 med tilhørende platting. Bakgrunnen for dette er at tiltaket er
av begrenset størrelse, og er plassert i et område som ellers er uegnet for andre formål.
Det er videre vurdert at fordelene ved å gi dispensasjon er «klart større» enn ulempene
etter en samlet vurdering. Begrunnelsen for dette er at tiltaket medfører at areal uten
driftsverdi blir utnyttet, og ulempene er vurdert å være av mindre betydning.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
31/19

Hanne Åsli
19/261
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 23/47
Møtedato
06.06.2019

GBNR: 23/47 - DISPENSASJON - PLANFORMÅL
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for Repparfjord golf for å bruksendre fritidsbolig til
bolig på eiendom 23/47 i Kvalsund kommune innvilges.
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene i reguleringsplanen ikke blir
vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å dispensere er klart større enn ulempene.
Begrunnelsen for dette er at området er regulert både for fritidsboliger og boliger, og det
er ikke noe klart skille mellom hvor boligene og fritidsboligene skal ligge. I tillegg vil en
bruksendring fra fritidsbolig til bolig gi en mer fleksibel bruk av boligen.
Det stilles følgende vilkår:

-

-

Frist for uttalelse til nabovarsel vil i medhold av pbl. 20-1 være 30.05.2019.
Dersom det mottas innvendinger mot at dispensasjon skal gis vil kommunen måtte
vurdere å trekke saken fra sakskartet.
Det tas forbehold om innvilgelse av reell bruksendring av fritidsbolig i egen
administrativ behandling.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
32/19

Ronny Pedersen
19/343
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 8/80
Møtedato
06.06.2019

GBNR: 8/80 - DISPENSASJON - FORMÅL
ARCTIC & GREEN AS
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder Randi Pedersen fremmet følgende nytt forslag på vegne av Ap/SV:
«I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 innvilger Utviklingsutvalget søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for Kvalsund sentrum for å bruksendre offentlig bygg
til næringsbygg på eiendom 8/80 i Kvalsund kommune.
Utviklingsutvalget er av den oppfatning at hensynet bak bestemmelsene i
reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Dette med bakgrunn i at omsøkte bruk av
eiendommen er noenlunde sammenfallende med hva planformålet tillater.
Etter en samlet vurdering fra utvalgets side anses det at fordelene ved å dispensere fra
gjeldende regulering av bygget er større enn ulempene.
Begrunnelsen for dette er ønsket om aktivitet og bruk av et bygg som har stått tomt i mer
enn 10 år. Den planlagte aktivitet er ønsket, og vil tilføre samfunnet et tilbud som er
etterspurt bla. med kafe og utleie av lokaliteter, som er mangelvare i bygda. Det er heller
ikke anført noen innsigelser eller klager mot planlagt bruk av bygningen.
Det stilles følgende vilkår ved innvilgelse av dispensasjon:

 Det tas forbehold om innvilgelse av reell bruksendring av offentlig bygg i egen
administrativ behandling.»

VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 innvilger Utviklingsutvalget søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen for Kvalsund sentrum for å bruksendre offentlig bygg
til næringsbygg på eiendom 8/80 i Kvalsund kommune.
Utviklingsutvalget er av den oppfatning at hensynet bak bestemmelsene i
reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Dette med bakgrunn i at omsøkte bruk av
eiendommen er noenlunde sammenfallende med hva planformålet tillater.
Etter en samlet vurdering fra utvalgets side anses det at fordelene ved å dispensere fra
gjeldende regulering av bygget er større enn ulempene.
Begrunnelsen for dette er ønsket om aktivitet og bruk av et bygg som har stått tomt i mer
enn 10 år. Den planlagte aktivitet er ønsket, og vil tilføre samfunnet et tilbud som er
etterspurt bla. med kafe og utleie av lokaliteter, som er mangelvare i bygda. Det er heller
ikke anført noen innsigelser eller klager mot planlagt bruk av bygningen.
Det stilles følgende vilkår ved innvilgelse av dispensasjon:
Det tas forbehold om innvilgelse av reell bruksendring av offentlig bygg i egen
administrativ behandling.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
33/19

Kine Urbrott Svendsen
19/379
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
06.06.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/- ETABLERERSTØTTE
ØYVIND BJØRNÅ, BEDRIFTSUTVIKLING I KVALSUND
KOMMUNE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Øyvind Bjørnå gis tilsagn om tilskudd på 50 000,2. 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.
 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.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
34/19

Kine Urbrott Svendsen
19/385
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
06.06.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE,
ØYVIND BJØRNÅ, KONSULENTFIRMA I KVALSUND
KOMMUNE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Øyvind Bjørnå 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.
 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.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
35/19

Kine Urbrott Svendsen
19/484
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
06.06.2019

SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE
JNCONSULTING
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leders fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. JNConsulting 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.
 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.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
36/19

Kine Urbrott Svendsen
19/378
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
06.06.2019

STØTTE TIL FORENING/FRIVILLIG ORGANISASJON
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kvalsund kommune gis tilsagn om tilskudd på 100 000,2. 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

