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Kielland Torkildsens gate 1, 
9900 Kirkenes 

kenneth@svu.as                           
+47 95 82 22 36 

Styreprotokoll 
Sør-Varanger Utvikling AS 
 

Dato:    19. desember 2018  
Sted:   Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 13.00 
 
Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Lise Flø, Bjørn Johansen, 

Bernt Nilsen og Trine Skårvik. Marie J. Sommernes var tilstede for å 
skrive notater på vegne av administrasjonen 

Meldt forfall:  Ulrik-Jakob Lund, Ingrid Mathisen og Nina Bordi Øvergaard 
Observatører:    
Ikke møtt:    Rune Rafaelsen 
 

Sak SVU-44-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 

 

Sak SVU-45-18 Signering av styreprotokoll 

Styreprotokoll fra 25. oktober 2018 signert. 

 

Sak SVU- 46-18 Orientering om økonomi fra SVK 

Orientering ved Inger B. Fremstad. Orientering tatt til etterretning.  

 

Sak SVU- 47-18 Orientering om vedtak av «Handlingsplan for 2019» 

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning. 

 

Sak SVU 48-18 Orientering av eksterne prosjekter 

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning. 
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Sak SVU-49-18 Orientering om postvedtak «Kompetanseprogram for rekruttering 

av fiskere» 

Orientering tatt til etterretning. 

 

Sak SVU-50-18 Orientering om administrative vedtak av tilskudd 

a) Forstudie med søknad om tilskudd på kr. 74.000,- for «Opplevelser i Neiden» av 

Davvin Eiendom AS . 

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning. 

b) Idefasestudie med søknad om tilskudd på kr. 20.000,- for «Smaken på Neiden» av 

Alexa-Kristin Camire (SUS). 

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning. 

 

Sak SVU-51-18 Eksterne prosjekter, behandling av søknader. 

a)  «Utvikling av fullskala produksjon av røye i Ropelv» av Finnmarksrøya AS.  

Forstudie med søknad om tilskudd på kr. 120 000,-. 

Vedtak: SVU innvilger et tilskudd på inntil kr. 120.000,- til forstudiet. Vedtaket er 

enstemmig.  

 

b) «Kirkenes Outdoor AS» av Kirkenes Outdoor AS.  

Forstudie med søknad om tilskudd på kr. 200.000,- 

Vedtak: SVU innvilger et tilskudd på inntil kr. 190.000,- i til forstudiet. Vedtaket er 

enstemmig.  
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Sak SVU-52-18 Orientering om interne prosjekter 

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning. 

 

Sak SVU-53-18 Behandling og vedtak av interne prosjekter 

Vedtak: Det avsettes en ramme til pilotprosjekt for gründerarrangement med en øvre 

ramme på kr. 350.000,-. Vedtaket er enstemmig. 

 

Sak SVU-54-18 Orientering om administrative rutiner 

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning. 

 

Sak SVU-55-18 Endring av praksis for størrelse på prosjekttilskudd 

Vedtak: Insentivet for å samarbeide videreføres i 2019, mens insentivet for deltagelse i 

kurs og programmer avsluttes. Det tilføres to nye insentiver for å bygge opp under 

satsning på samarbeid mellom utdanning og næringsliv: 

1) Strukturert samarbeid eller involvering av en FoU-institusjon vil tildeles 10 % 

ekstra. 

2) Strukturert samarbeid eller involvering av elever ved ungdoms- og videregående 

skole vil tildeles 10% ekstra.  

Dersom søker har et eller flere av disse kriteriene oppfylt, vil søker få opptil 20 % ekstra 

støtte. Det blir til sammen opptil 60 % støtte. De praktiske hensyn ivaretas av 

administrasjon. 

 

Sak SVU-56-18 Annet 

a) Datoer for styremøter i 2019 

Styremøtet 12. juni flyttes til 11. juni 2019. 
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Møtet ble hevet kl. 13.00 

 

 

________________________        ___________________________        _______________________ 

      

 

      

___________________________        ________________________           

                               

   

Bernt Nilsen 

Trine Skårvik 

 

Svein W. Sundquist Bjørn Johansen 

 

Lise Flø 

 


