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Medl
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Medl

Representerer
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Navn
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Navn
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Lena Nilsen
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Birger Storaas
Landbrukssjef, møtte til sak 39/11
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.
Hatteng, 3. oktober 2011
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2011/3095
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Næringslivsdagen i Tromsø - 2011

2011/3778

PS 38/11 Referatsaker Næringsutvalget 3. oktober 2011
Rådmannens innstilling
Sakene er referert.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene er referert.

PS 39/11 Søknad tilskudd fra næringsfondet til kjøp av melkekvote - Atle
Aronsen
Rådmannens innstilling
Atle Aronsen sin søknad innvilges med kr. 72.000,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av
geitmelkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvota før det er gått 3
år fra tilsagnsdato

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Atle Aronsen sin søknad innvilges med kr. 72.000,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av
geitmelkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvota før det er gått 3
år fra tilsagnsdato

PS 40/11 Lyngsfjord Geotur AS - søknad om tilskudd
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg er positiv til utviklingen i bedriften av Lyngsfjord Geotur AS.

Søknaden fra Lyngsfjord Geotur AS avslås med begrunnelse i at søker har fått innvilget tilskudd
til investeringer på denne etableringen tidligere.
Jf. vedtektene fra næringsfondet gis det ikke støtte til samme prosjektet to ganger. Søkeren kan
derimot komme med søknad på markedsføring til sin etablering av Lyngsfjord Geotur AS.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Malvin Nygård meldte seg inhabil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord næringsutvalg er positiv til utviklingen i bedriften av Lyngsfjord Geotur AS.
Søknaden fra Lyngsfjord Geotur AS avslås med begrunnelse i at søker har fått innvilget tilskudd
til investeringer på denne etableringen tidligere.
Jf. vedtektene fra næringsfondet gis det ikke støtte til samme prosjektet to ganger. Søkeren kan
derimot komme med søknad på markedsføring til sin etablering av Lyngsfjord Geotur AS.

PS 41/11 Søknad fra Folkets Hus Otertun om oppgradering av
ventilasjonsanlegget
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Folkets Hus Otertun om oppgradering
av ventilasjonsanlegget.
1. Jf. de regionale vedtektene punkt. 14 investeringsstøtte, innvilges tilskudd på kr. 60 000,- til
oppgradering av ventilasjonsanlegget Folkets Hus Otertun.
2. Det stilles krav til dokumentasjon på innvilget tilskudd på kr 350 162,- Tilsagn har en
varighet på 12 måneder fra tilsagnsdato. Om tilsagnet ikke blir anmodet utbetalt av søker i
perioden tilfaller tilskuddet næringsfondet.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet v/Malvin Nygård:
3. Søkeren oppfordres å søke Enova om tilskudd til enøk tiltak.
Forslag fra Hanne Braathen og Birger Sommerseth:
Storfjord Næringsutvalg synes det er positivt at Folkets hus Otertun ønsker å oppgradere sitt
ventilasjonsanlegg, for å kunne bruke mindre strøm og dermed minske utgiftene. Storfjord
Næringsutvalg/kommunestyret har vedtatt en strategisk næringsplan. Det er turisme/reiseliv vårt
hovedsatsingsområde. Vi kan ikke se at oppgradering av ventilasjonsanlegget er i samsvar med
vår strategi. Det kan også gi presidens i forhold til andre lag og foreninger som ønsker å

oppgradere sine bygg. Derfor kan vi ikke gi tilskudd til oppgradering av ventilasjonsanlegget på
Otertun. Søkeren oppfordres å søke Enova om tilskudd til enøk tiltak.
Rådmannens innstilling samt tilleggsforslag fra Malvin Nygård settes opp mot forslag fra Hanne
Braathen/Birger Sommerseth.
Forslag fra Hanne Braathen/Birger Sommerseth ble vedtatt med 2 mot 2 stemmer, leder stemte
for forslaget.
Vedtak:
Storfjord Næringsutvalg synes det er positivt at Folkets hus Otertun ønsker å oppgradere sitt
ventilasjonsanlegg, for å kunne bruke mindre strøm og dermed minske utgiftene. Storfjord
Næringsutvalg/kommunestyret har vedtatt en strategisk næringsplan. Det er turisme/reiseliv vårt
hovedsatsingsområde. Vi kan ikke se at oppgradering av ventilasjonsanlegget er i samsvar med
vår strategi. Det kan også gi presidens i forhold til andre lag og foreninger som ønsker å
oppgradere sine bygg. Derfor kan vi ikke gi tilskudd til oppgradering av ventilasjonsanlegget på
Otertun. Søkeren oppfordres å søke Enova om tilskudd til enøk tiltak.

PS 42/11 Søknad om markedsføringstilskudd - Vestersiadagan 2011
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg er positivt til søknaden fra Vestre Storfjord Lysløypelag om søknad om
tilskudd til Vestersiadagan 2011
1. Jf. de regionale vedtektene under punkt 14., innvilges kr. 5 000,- til Vestersiadagan 2011.
Det må dokumenteres utgifter på kr 134 000,- som er gått med under Vestersiadagan 2011.
2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot
dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer.
3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides. Før utbetaling kreves skatteattest.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Vedlegg til saken lagt fram i møtet:
Epost fra Kåre Eriksen, datert 21.09.11.
Tilleggsforslag fra Malvin Nygård:
Det kan ikke påregnes at det for framtidige arr. vil bli gitt ytterligere tilskudd.
Regnskap for Vestersiadagan 2011 framlegges før tilskudd utbetales.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Malvin Nygård enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord næringsutvalg er positivt til søknaden fra Vestre Storfjord Lysløypelag om søknad om
tilskudd til Vestersiadagan 2011

1. Jf. de regionale vedtektene under punkt 14., innvilges kr. 5 000,- til Vestersiadagan 2011.
Det må dokumenteres utgifter på kr 134 000,- som er gått med under Vestersiadagan 2011.
2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger
og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot
dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer.
3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides. Før utbetaling kreves skatteattest.
Det kan ikke påregnes at det for framtidige arr. vil bli gitt ytterligere tilskudd.
Regnskap for Vestersiadagan 2011 framlegges før tilskudd utbetales.

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 19.08.2011

Behandling:
Forslag fra Næringsutvalget:
Saken utsettes.
Behandles i følge ordinær søknadsfrist 01.09.11 dvs. neste møte i Næringsutvalget.
Regnskap 2010 ettersendes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Behandles i følge ordinær søknadsfrist 01.09.11 dvs. neste møte i Næringsutvalget.
Regnskap 2010 ettersendes.

PS 43/11 Søknad om tilskudd - Prosjekt Nordlysnatt
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Lyngsfjord Adventure AS om
oppbyggelse av” prosjektet Nordlysnatt”
1. Jf. vedtektene i det regionale fondet punkt 14. nettverk/samarbeidstiltak innvilges kr.
110 000,- til Lyngsfjord Adventure AS og oppbyggelse av prosjektet Nordlysnatt. Det stilles
krav til dokumenterte utgifter på kr 580 000,- i forhold til prosjektet Nordlysnatt.
2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra
tilsagnsdato. Det stilles krav til skatteattest.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Lyngsfjord Adventure AS om
oppbyggelse av” prosjektet Nordlysnatt”
1. Jf. vedtektene i det regionale fondet punkt 14. nettverk/samarbeidstiltak innvilges kr.
110 000,- til Lyngsfjord Adventure AS og oppbyggelse av prosjektet Nordlysnatt. Det stilles
krav til dokumenterte utgifter på kr 580 000,- i forhold til prosjektet Nordlysnatt.
2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra
tilsagnsdato. Det stilles krav til skatteattest.

PS 44/11 Søknad om støtte til kompetanseheving / utdanning
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune stiller seg positiv til søknaden om kompetanseheving fra Odd Geir Fagerli.
1. Jf. vedtektene fra regionalt fond punkt E. opplæring, innvilges kr. 13 000,- til utgifter som
beskrevet i finansieringsplan for kompetansehevingen.
2. Det stille krav til søker i form av dokumenterte utgifter på kr. 62 940,- samt bevitnelse av
eksamen i forbindelse med beskrevet NKI- kurs.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune stiller seg positiv til søknaden om kompetanseheving fra Odd Geir Fagerli.
1. Jf. vedtektene fra regionalt fond punkt E. opplæring, innvilges kr. 13 000,- til utgifter som
beskrevet i finansieringsplan for kompetansehevingen.
2. Det stille krav til søker i form av dokumenterte utgifter på kr. 62 940,- samt bevitnelse av
eksamen i forbindelse med beskrevet NKI- kurs.

PS 45/11 Næringslivsdagen i Tromsø - 2011
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til arrangementet “Arbeidslivsdagen i Tromsø 2011”
1. Jf. de regionale vedtektene i punkt 14. nettverk/samarbeidstiltak innvilges et tilskudd med
inntil kr. 5 000,- til deltakelse fra Storfjord kommune. Det stilles krav til bevilgningen i form
av rapportering til næringsutvalget fra arrangementet.
2. Storfjord kommune deltar på Arbeidslivsdagene i Tromsø for årene 2012 – 2016. I denne
perioden bevilges det årlig med inntil kr. 5 000,- fra regionalt fond til arrangementet
“Arbeidslivsdagen i Tromsø” før en evaluering av videre deltakelse i arrangementet.

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 03.10.2011

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til arrangementet “Arbeidslivsdagen i Tromsø 2011”
1. Jf. de regionale vedtektene i punkt 14. nettverk/samarbeidstiltak innvilges et tilskudd med
inntil kr. 5 000,- til deltakelse fra Storfjord kommune. Det stilles krav til bevilgningen i form
av rapportering til næringsutvalget fra arrangementet.
2. Storfjord kommune deltar på Arbeidslivsdagene i Tromsø for årene 2012 – 2016. I denne
perioden bevilges det årlig med inntil kr. 5 000,- fra regionalt fond til arrangementet
“Arbeidslivsdagen i Tromsø” før en evaluering av videre deltakelse i arrangementet.

