
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Møterom  

Møtedato: 10.03.2011 Tid: ca. kl.0930 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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NÆRINGSFONDET TIL LIFT  
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Side 3  

SØKNAD FRA JAN NYLUND & SØNNER OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

TIL TRANSPORTFLAK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/413   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/10 Formannskapet 25.08.2010 

7/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknad fra Jan Nylund og Sønner AS om tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av 

transportflak avslås. Avslaget begrunnes med at støtte vil virke konkurransevridende eller er lik 

eksisterende næringsliv, samt at det ikke er nyskapende. 

 

Innstilling: 

Søknad fra Jan Nylund og Sønner AS om tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av 

transportflak avslås. Avslaget begrunnes med at støtte vil virke konkurransevridende eller er lik 

eksisterende næringsliv, samt at det ikke er nyskapende. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2010 sak 36/10 

 

Behandling: 

Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad 

kan sendes januar 2011. 

 

Vedtak: 

Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad 

kan sendes januar 2011. 

 

Saksutredning: 

Jan Nylund § Sønner AS (JNS) har søkt næringsfondet om tilskudd til anskaffelse av 

transportflak. Se vedlagte søknad. Søknaden ble ikke innvilget sist høst da næringsfondet var 

tomt og fremmes på nytt nå. 

 

Etter nærmere vurdering finner jeg ikke grunnlag for at investeringen kan betegnes som 

utviding av bedriftens arbeidsområde eller nyskaping. Et slikt transportflak faller naturlig 

innenfor en transportbedrift sitt materiell. Jeg skal også vurdere følgende bestemelse i 

næringsfondets vedtekter (§ 4, siste ledd): 

  

Det skal i saksbehandlingen gjøres en vurdering og kartlegging av om støtten vil virke 

konkurransevridende eller er lik eksisterende næringsliv. Om så skal ikke støtten 

innvilges. 

 

Søknaden avslås begrunnet med denne bestemmelsen, samt at tiltaket ikke kan anses som 

nyskaping. 



  Sak  8/11 

 

Side 4  

SØKNAD FRA JAN NYLUND & SØNNER AS OM TILSKUDD FRA 

NÆRINGSFONDET TIL LIFT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/414   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/10 Formannskapet 25.08.2010 

8/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknad fra Jan Nylund og Sønner AS om tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av lift avslås. 

Avslaget begrunnes med at støtte vil virke konkurransevridende eller er lik eksisterende 

næringsliv. 

 

Innstilling: 

Søknad fra Jan Nylund og Sønner AS om tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av lift avslås. 

Avslaget begrunnes med at støtte vil virke konkurransevridende eller er lik eksisterende 

næringsliv. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2010 sak 35/10 

 

Behandling: 

Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad 

kan sendes januar 2011. 

 

Vedtak: 

Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad 

kan sendes januar 2011. 

 

Saksutredning: 

Jan Nylund § Sønner AS (JNS) har søkt næringsfondet om tilskudd til anskaffelse av lift. 

Denne skal bl.a. leies ut til bedrifter og private. Se vedlagte søknad. Søknaden ble ikke 

innvilget sist høst da næringsfondet var tomt og fremmes på nytt nå. 

 

I saksframlegget til behandling sist høst vurderte jeg tiltaket som en utvidelse av bedriftens 

virksomhet og at den således kommer inn under næringsfondets bestemmelser om 

videreutvikling av eksisterende bedrifter (vedtektenes § 2, 1. avsnitt) og nyskaping. Imidlertid 

viser det seg at andre bedrifter i Båtsfjord har lignende lift til utleie. Ingen av disse har mottatt 

tilskudd fra næringsfondet. I vedtektene til næringsfondet står det følgende i § 4, siste ledd: 

 

Det skal i saksbehandlingen gjøres en vurdering og kartlegging av om støtten vil virke 

konkurransevridende eller er lik eksisterende næringsliv. Om så skal ikke støtten 

innvilges. 

 

Søknaden avslås begrunnet med denne bestemmelsen. 
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Side 5  

SØKNAD FRA BÅTSFJORD BILSENTER OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

TIL SERTIFISERING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/36   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord bilsenter AS innvilges 50 % av inntil kr. 100.000,- i tilskudd fra næringsfondet for å 

sertifisere en ansatt til å kjøre rutebuss. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord bilsenter AS innvilges 50 % av inntil kr. 100.000,- i tilskudd fra næringsfondet for å 

sertifisere en ansatt til å kjøre rutebuss. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord bilsenter AS. De søker om støtte fra næringsfondet i 

forbindelse med utgifter knyttet til at en ansatt tar sertifikat for å kunne kjøre rutebuss. 

Ut fra tidligere praksis innvilges søknaden med 50 % av inntil kr. 100.000,-, jfr. § 5 i 

næringsfondets vedtekter. 
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Side 6  

SØKNAD FRA TOPAS AS OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL 

OMBYGGING AV FISKEBÅT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/154   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Topas AS gis 50 % av inntil kr. 200.000,- i tilskudd til ombygging av fiskebåten ”Ingvaldson” 

for levendeføring av fisk og å ta vare på biprodukter. Søker kan ikke regne med ytterligere 

tilskudd fra næringsfondet til ombygging av ”Ingvaldson”. 

 

 

 

Innstilling: 

Topas AS gis 50 % av inntil kr. 200.000,- i tilskudd til ombygging av fiskebåten ”Ingvaldson” 

for levendeføring av fisk og å ta vare på biprodukter. Søker kan ikke regne med ytterligere 

tilskudd fra næringsfondet til ombygging av ”Ingvaldson”. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om tilskudd til investeringer for å kunne føre levende fangst og ta 

vare på biprodukter på ”Ingvaldson”.  

 

Søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter § 2: 

 

- Følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy:  

*Investeringer til føring av levende fisk  

*Investeringer til å ta vare på biprodukter 

 

Da denne søknaden omfatter investeringer både til levendeføring og å ta vare på biprodukter 

antar jeg at søker ikke kan motta ytterligere støtte til denne båten. 

 

Søknaden er på 50 % av totalinvesteringen på kr. 213.530,-. Vedtektenes investeringsramme i 

§ 5 er på kr. 200.000,-.. 
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Side 7  

SØKNAD FRA FRANTZEN AS OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV 

FISKEFARTØY 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/156   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Frantzen AS gis 50 % av inntil kr. 50.000,- i tilskudd til ombygging av fiskebåten ”Victoria” 

for levendeføring av fisk. Søker kan ikke regne med ytterligere tilskudd fra næringsfondet til 

ombygging av ”Victoria”. 

 

 

Innstilling: 

Frantzen AS gis 50 % av inntil kr. 50.000,- i tilskudd til ombygging av fiskebåten ”Victoria” 

for levendeføring av fisk. Søker kan ikke regne med ytterligere tilskudd fra næringsfondet til 

ombygging av ”Victoria”. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om tilskudd til investeringer for å kunne føre levende fangst på 

”Victoria”. Søknad ble avslått sist høst da næringsfondet var tømt. Søknaden fremmes derfor 

på nytt nå. 

 

Søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter § 2: 

 

- Følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy:  

*Investeringer til føring av levende fisk  

*Investeringer til å ta vare på biprodukter 

 

Søker har to ganger tidligere mottatt tilskudd fra næringsfondet til investeringer til å ta vare på 

biprodukter på ”Victoria”. Dersom også denne søknaden innvilges antar jeg at søker ikke kan 

regne med ytterligere tilskudd fra næringsfondet til båten ”Victoria”. 

 

Søknaden denne gangen er på kr. 85.500,- i tilskudd som er 50 % av investeringen. Tidligere 

har søker mottatt til sammen kr. 75.000,-. Vedtektenes rammer i § 5 er på 50 % av inntil kr. 

200.000,-. Jeg foreslår derfor nå et tilskudd på kr. 25.000,-. Da vil søker ha fått innvilget totalt 

kr. 100.000,-. 
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Side 8  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FRA BÅTSFJORD SVEISESERVICE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/189   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord sveiseservice v/ Petri Kuoppala innvilges 50 % av inntil kr. 30.200,- i støtte fra 

næringsfondet. Søknaden innvilges ikke fullt i forhold til vedtektenes maksimumsbeløp da det 

ikke er tilstrekkelig med tilgjengelige midler i næringsfondet. 

 

Innstilling: 

Båtsfjord sveiseservice v/ Petri Kuoppala innvilges 50 % av inntil kr. 30.200,- i støtte fra 

næringsfondet. Søknaden innvilges ikke fullt i forhold til vedtektenes maksimumsbeløp da det 

ikke er tilstrekkelig med tilgjengelige midler i næringsfondet. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra nyetablert bedrift Båtsfjord sveiseservice v/ Petri Kuoppala. 

Han søker om tilskudd til sveiseutstyr. Samlet innkjøp er på kr. 30.200,-. Da han er 34 år 

søker han om tilskudd med 75 %, jfr. næringsfondets vedtekter § 4. 

 

Søknaden er i samsvar med vedtektenes § 2 om nyetableringer. Det som kan tale mot 

søknaden er om den er konkurransevridende eller lik i forhold til etablerte bedrifter som driver 

med sveising, jfr. vedtektenes § 4 siste ledd. Søker oppgir selv at han er den eneste i Båtsfjord 

som for tiden er sertifisert for sveising av rør, noe som vil være bedriftens hovedoppgave. 

Dette har jeg fått bekreftet fra Linken næringshage. Under tvil velger jeg å innstille på at 

søknaden innvilges, og jeg legger da avgjørende vekt på at dette er en nyetablering som tilbyr 

sveisetjenester som ingen andre tilbyr i Båtsfjord. 

 

Søknaden innvilges ikke fullt ut da det ikke er tilstrekkelig med tilgjengelige midler i fondet. 
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Side 9  

SØKNAD FRA MYRENG FISK AS OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL 

OMBYGGING AV FARTØY 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/198   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Myreng Fisk AS gis 50 % av inntil kr. 85.215,- i tilskudd til ombygging av fiskebåten ”Jill-

Hege” for å ta vare på biprodukter.  

 

Innstilling: 

Myreng Fisk AS gis 50 % av inntil kr. 85.215,- i tilskudd til ombygging av fiskebåten ”Jill-

Hege” for å ta vare på biprodukter.  

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om tilskudd til investeringer for å kunne ta vare på biprodukter. 

 

Søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter § 2: 

 

- Følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy:  

*Investeringer til føring av levende fisk  

*Investeringer til å ta vare på biprodukter 

 

Søknaden er på kr. 42.607,- i tilskudd som er 50 % av investeringen. Dette er innenfor 

vedtektenes rammer i § 5. 
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Side 10  

SØKNAD FRA HVILEPULS SPINNING STUDIO SUS OM TILSKUDD FRA 

NÆRINGSFONDETTIL OPPSTART AV SPINNING STUDIO 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/204   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Hvilepuls spinning studio SUS v/ Eva Isaksen innvilges 50 % av inntil kr. 139.500,- i støtte 

fra næringsfondet. 

 

 

Innstilling: 

Hvilepuls spinning studio SUS v/ Eva Isaksen innvilges 50 % av inntil kr. 139.500,- i støtte 

fra næringsfondet. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad. Søknaden er i samsvar med næringsfondets bestemmelser om 

etablering av bedrifter hvor sysselsettingsmuligheter for kvinner skal prioriteres. Tilsvarende 

tjenester finns heller ikke i Båtsfjord selv om søker antyder et mulig samarbeid med Aktiv 

fysioterapi. Jeg anbefaler på denne bakgrunn at søknaden innvilges. 
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Side 11  

EIERMELDING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 037 &00  

Arkivsaksnr.: 11/205   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Kontrollutvalget behandlet i desember 2009 revisjonsrapport angående Øst-Finnmark 

Avfallsselskap ANS. I sitt vedtak anbefalte kontrollutvalget kommunestyret å vedta reglement 

for utøvelse av kommunens eierskap. Videre anbefalte de kommunestyret å foreta en 

gjennomgang av kommunens eierskapsstrategi for kommunens bedrifter/ foretak/ 

virksomheter, særlig med henblikk på: 

- Å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt 

- Å drøfte bedriftenes/ foretakenes/ virksomhetenes informasjonsplikt overfor 

kommunestyret 

- Å drøfte bedriftenes/ foretakenes/ virksomhetenes rutiner i forbindelse med 

budsjettering og regnskapsføring 

- Å drøfte bedriftenes/ foretakenes/ virksomhetenes rutiner i forbindelse med 

utarbeidelse av økonomiplaner 

- Å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i foretak/ 

bedrifter/ virksomheter med henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse av 

eierskap 

 

På bakgrunn av dette vedtok Formannskapet i januar 2010 følgende: 

 

Formannskapet oppnevner følgende arbeidsgruppe til å utarbeide et forslag til 

reglement for utøvelse av Båtsfjord kommunes eierskap. Den består av: 

- Ordfører 

- Rådmann 

- En representant fra opposisjonen 

Forslaget til reglement skal være ferdig til Formannskapets møte 4. Mars.  

 

Båtsfjord Arbeiderparti utnevnte siden Tor Åge Sund til opposisjonens representant. 

Arbeidsgruppen kom av forskjellige årsaker ikke i gang med sitt arbeid før i april/ mai. Vi ble 

da enige om å delta på eierstyringsseminar i Berlevåg kommune. Ordfører og rådmann deltok 

der i mai 2010. Seminaret ble holdt av Jan Lunder (Agendum AS) og advokat Vibeke Resch-
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 Side 12 av 13   

 

Knudsen. Dette førte til at vi engasjerte disse to til å gjennomføre samme opplegget i 

Båtsfjord kommune. Vi fikk tilskudd til dette fra KS OU-fond. Søknad følger vedlagt. 

 

Det har vært gjennomført to dagsseminarer på Skansen. Dette arbeidet har munnet ut i 

vedlagte utkast til eiermelding.  

 

Jan Lunder og/ eller Vibeke Resch-Knudsen vil presentere utkastet til eiermelding i 

Formannskapsmøtet 10.3. Vi tar sikte på at Kommunestyret skal vedta eiermeldingen i sitt 

aprilmøte. 
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Side 13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED 

FAGFORBUNDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 515   

Arkivsaksnr.: 11/206   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/11 Formannskapet 10.03.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Protokoll med vedlagt notat med nærmere begrunnelse er unntatt offentlighet. 

Formannskapets medlemmer kan lese disse dokumentene ved henvendelse hos servicetorget. 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 

 

 

 


