Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Næringsutvalg
Møterom 2, Storfjord rådhus
05.12.2011
09:00 -

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Det vil i møtet bli orientering ved:
- Lyngenfjord Adventure.
- A. Pedersen og Sønn
- Næringssjef John Egil Ottosen

Hatteng 25.11.2011

Sigmund Steinnes (s)
Ordfører

Merete Lockert
sekretær

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 46/11

Referatsaker næringsutvalget 05.12.2011

2011/4626

PS 47/11

Søknad tilskudd næringsfondet - kjøp av
melkekvote - Lotten Frydenlund

2011/4052

PS 48/11

Møteplan 2012 - næringsutvalget

2010/298

PS 49/11

Behandling av anke i forbindelse med søknad om
tilskudd til innkjøp av tømmervogn - Arngrim
Kiil Molberg.

2010/5218

PS 50/11

Behandling av klage i forbindelse med søknad om
tilskudd til innkjøp av vedmaskin - Odd-Bjørnar
Jensen.

2010/5218

PS 51/11

Håp i Havet

2009/9022

PS 52/11

Klage på vedtak - Folkets Hus Otertun

2011/2469

PS 53/11

Tilskudd fra regionalt næringsfond til Inn på tunet
prosjekt - Storfjord kommunes andel

2010/4107

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/4626 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Merete Solås Lockert
Dato:

24.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
46/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Referatsaker næringsutvalget 05.12.2011

Rådmannens innstilling
Saken er referert.

Saksopplysninger
1. Brev fra Lyngen kommune datert 30. juni 2011 – Prosjekt Kalottnettverk november
2011 – juni 2014.
2. Fra Utmarkskommunenes Sammenslutning datert 30. mai 2011 – Referat fra landsmøte i
Stjørdal 7. – 8. april 2011.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/4052 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

21.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
47/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Søknad tilskudd næringsfondet - kjøp av melkekvote - Lotten Frydenlund
Vedlegg
1 00011H.pdf
Rådmannens innstilling
Lotten Frydenlund innvilges kr. 64.900,- 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.

Saksopplysninger
Lotten Frydenlund søker om maksimalt tilskudd til kjøp av geitmelkekvoter. Hun har inngått
avtale om privat kjøp av 18.148 liter til en kjøpesum av 181.480 kr. I tillegg har hun fått kjøpe
1.087 liter gjennom Statens landbruksforvaltning til en sum av kr. 4.004,50.
Vurdering
I henhold til vedtektene for næringsfondet kan det gis inntil 35 % i tilskudd til kjøp av
melkekvote. Dette har vært et prioritert område og normalt har det vært gitt maks tilskudd til
denne typen søknader.
Denne søknaden kan derfor få inntil 64.900 kr avrundet.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/298 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

07.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
48/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møteplan 2012 - næringsutvalget
Henvisning til lovverk:

Ordførerens innstilling
Møteplan næringsutvalget 2012:
12. mars
18. juni
8. oktober
3. desember

Saksopplysninger
Møteplan for næringsutvalget 2012 må vedtas.

Møtedato
05.12.2011

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/5218 -31

Arkiv:

223

Saksbehandler: Kjetil Letto
Dato:

17.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Behandling av anke i forbindelse med søknad om tilskudd til innkjøp av
tømmervogn - Arngrim Kiil Molberg.
Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet – Arngrim Kiil Molberg.
Ordrebekreftelse på kjøp av tømmervogn.
Saksframlegg/vedtak knyttet til søknaden.
Anke på vedtak.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord Næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Arngrim Kiil Molberg og
enkeltmannsforetaket MOLBERG VED. Det innvilges kr. 30 000,- som tilskudd til kjøp av
tømmervogn.
2. Tilskuddet gis Jf. Jf. Regionalt næringsfond vedtekt punkt 14 – investeringstøtte.
3. Tilskudd gis under forutsetning av dokumentert produksjon på minst 500 m³ fyringsved i løpet
av de tre første produksjonsårene. Hogstforpliktelsene skal dokumenteres gjennom innmålt
kvantum VSOP (virkesdatabase for skogfond og måleopplysninger). Hvis forpliktelsene ikke
oppfylles, kan tilskuddet eller deler av dette kreves tilbakebetalt.
4. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a. Dokumentasjon av omsøkt investering.
b. Dersom utstyret det gis støtte til avhendes innen 3 år, eller det oppstår forhold som er i
strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet skal innløses
helt eller delvis. Krav om innløsning kan ikke framstilles senere enn fem år etter
utbetaling.
c. Tilsagnet er gyldig et år fram i tid fra dato vedtak er fattet.

Saksopplysninger
Arngrim Molberg anker i brev av 31.08.11 på vedtak i sak gjeldende søknad om tilskudd til innkjøp av
tømmervogn. Anken begrunnes med at kommunen ikke kan vurdere tilskudd til vedmaskiner og
tømmervogner på like vilkår og ønsker derfor en ny behandling av søknaden.

Vurdering
I den opprinnelige søknaden informerer Molberg om at han har til hensikt å produsere ved for salg og at
hensikten med investeringen er å ha nødvendig utstyr tilgjengelig for uttransport av ved fra egen skog,
slik at produksjonen kan foregå hele året. Søknaden ble vurdert ut fra informasjonen om at
tømmervognen skulle brukes i forbindelse med produksjon av fyringsved for salg, en produksjon som pr.
i dag er på 150 – 200 m³, men som han ønsker å øke til 200 – 250 m³ pr. år. Kommunen har tidligere gitt
tilskudd til innkjøp av produksjonsutstyr for fyringsved, uten at dette har blitt synlig i lokalmarkedet.
Næringsutvalget besluttet derfor i møte av 26.04.11 at det ikke skal ytes støtte til slikt utstyr lenger.
I anken opplyser Molberg om at han ved å investere i denne tømmervogna vil få muligheten til å utvikle
skogsdrifta og øke ressursuttaket. Investeringen vil gi grunnlag for økt vedproduksjon og muligheten til å
levere virke til flisproduksjon for fyring med energiflis. Det har de senere årene vært ytt støtte til uttak av
energiflis, noe som har ført til at flere grunneiere i Storfjord har levert virke til slike formål. Statens
Landbruksforvaltning (SLF) informerer om at denne ordningen vil bli videreført også i 2012.
Molberg gir i anken et bilde av at han ønsker å utvikle skogsdrifta MOLBERG VED til å omfatte både
vedproduksjon og salg av energiflis. Salg av fyringsved og energiflis vil skje både lokalt og regionalt.
Dette gir et helt annet bilde av skogsdriften han planlegger enn det som kom fram i den opprinnelige
søknaden, noe som gjør at saken må sees i et annet lys. Et større uttak av virke vil også gi grunnlag for
nyplanting, et område det har vært liten aktivitet på i de senere årene.
Tilskudd gis under forutsetning av dokumentert produksjon på minst 500 m³ fyringsved i løpet av de tre
første produksjonsårene. Hogstforpliktelsene skal dokumenteres gjennom innmålt kvantum VSOP
(virkesdatabase for skogfond og måleopplysninger). Hvis forpliktelsene ikke oppfylles, kan tilskuddet
eller deler av dette kreves tilbakebetalt.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/5218 -32

Arkiv:

223

Saksbehandler: Kjetil Letto
Dato:

17.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
50/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Behandling av klage i forbindelse med søknad om tilskudd til innkjøp av
vedmaskin - Odd-Bjørnar Jensen.
Vedlegg
1. Søknad om tilskudd til kjøp av vedmaskin – Odd-Bjørnar Jensen.
2. Saksframlegg/vedtak knyttet til søknad.
3. Klage på vedtak.
Rådmannens innstilling
I klagen framkommer det ingen vesentlige nye momenter. Avslag av 26.04.11 i Næringsutvalget
opprettholdes.

Saksopplysninger
Odd Bjørnar Jensen klager i brev av 19.05.11 på vedtak i sak om tilskudd til kjøp av vedmaskin.
I klagen påpeker Jensen at søknaden ligger innenfor gitte rammer for tildeling fra næringsfondet
gjennom bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget, arbeidsplasser for barn og unge, og
arbeidsplasser som bedrer kjønnsbalansen. Han opplyser at investeringen vil gi arbeid til sin
kone som er hjemmeværende med gårdsbruket og til deres barn, og at det som var
utslagsgivende for at de valgte å satse på vedproduksjon, var at kommunen har gitt tilskudd til
slike investeringer tidligere.
Vurdering
Jensens søknad ble behandlet i henhold til vedtektene for næringsfondet i Storfjord kommune og
Rådmannens innstilling til Næringsutvalget var positiv. Det ble innstilt på innvilging av
investeringstilskudd med kr. 17 000,-. jfr. kommunale næringsvedtekter, pkt. E.
Rådmannens innstilling ble forkastet med fem mot en stemme.
Jensen begrunner klagen med at søknaden ligger innenfor vedtektene for næringsfondet i
Storfjord kommune og viser til punkt C, næringsfondets formål; satsingsområder og hvilke tiltak
som skal vektlegges. Jensen mener videre at hans investering vil støtte oppunder en bærekraftig

bruk av energi og utmark, og at vedproduksjonen vil kunne gi arbeid til sin kone og sine barn.
Han viser også til at kommunen tidligere har gitt tilskudd til liknende investeringer.
Dette er momenter som er tatt med i behandlingen av den opprinnelige søknaden. Undertegnede
fikk en grundig redegjørelse fra søker om bakgrunnen for satsingen og hvilke planer han hadde
for vedproduksjon som tilleggsdrift da søknaden ble levert. Med bakgrunn i dette ble det innstilt
positivt til Næringsutvalget.
Kommunen har imidlertid tidligere gitt tilskudd til innkjøp av produksjonsutstyr for fyringsved,
uten at dette har blitt synlig i lokalmarkedet. Næringsutvalget besluttet derfor i møte av 26.04.11
at det ikke skal ytes støtte til slikt utstyr lenger.
Med bakgrunn i Næringsutvalgets beslutning opprettholdes avslaget av 26.04.11.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/9022 -11

Arkiv:

223

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

21.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
51/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Håp i Havet
Vedlegg: søknad 2012
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg er positiv til Håp i Havet konferansen 2012. Storfjord næringsutvalg
kan likevel ikke støtte arrangementet Håp i Havet 2012 økonomiske med begrunnelse i at de
kommunale vedtekter ikke gir åpning for det.
Jf. de kommunale vedtekter punkt D) Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal
bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er
etablert i eller bor i Storfjord kommune.

Saksopplysninger
Håp i Havet 2012 – Kampen om ressursene
Datoen er satt for neste års Håp i Havet konferansen i Tromsø og avholdes torsdag 16. Februar
2012.
Norges enorme kyst- og havressurser har alltid vært tema for debatt. Årets konferanse har
derfor fått temaet «Kampen om ressursene»
Norges enorme kyst- og havressurser har alltid vært tema for debatt, og kampen om
nordområdene er i vinden som aldri før. En stadig utvikling og økt aktivitet innen akvakultur
presser frem en kamp om areal og andre ressurser i regionen. I tillegg kan en eventuell olje- og
gassutvinning stå i konflikt med det tradisjonelle fiskeriet. Hvis vi skal sikre en bærekraftig bruk
av våre enorme kyst- og havressurser i fremtiden må det tas viktige og riktige valg i dag.
Konferansen Håp i Havet ble arrangert første gang i 2000. Man så da et behovet for å skape en
møteplass for studenter og aktører fra næringslivet. Tidligere konferanser har blitt gjennomført
med stor suksess, og Håp i Havet har etter hvert etablert seg som et viktig årlig arrangement ved
Norges Fiskerihøgskole i Tromsø.

Vurdering
Håp i Havet arrangementet på Norges Fiskerihøgskole i Tromsø har alltid interessante tema på
sine seminar. Årets tema kampen om ressursene er av stor viktighet for vår fremtidige bosetning
og utvikling i Nordområde.
Storfjord kommune har ikke gitt støtte til dette arrangementet tidligere da vår vedtekter ikke gir
åpning for det.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/2469 -6

Arkiv:

223

Saksbehandler: John Egil Ottosen
Dato:

22.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
52/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Klage på vedtak - Folkets Hus Otertun
Vedlegg: søknad
Rådmannens innstilling
Storfjord næringsutvalg opprettholder sitt avslag på søknaden fra Folkets Hus Otertun. Storfjord
Næringsutvalg kan ikke se at oppgradering av ventilasjonsanlegget samsvarer med strategisk
næringsplan. Folkets Hus Otertun oppfordres til å søke Enova om tilskudd til enøk tiltaket.

Saksopplysninger
Folkets-hus Otertun (FH Otertun) klager på vedtaket gjort i næringsutvalgsmøte PS 41/11 - 03.10.2011
hvor næringsutvalget avslår søknad om tilskudd på kr. 100 000,- til oppgradering av ventilasjonsanlegg
fra FH Otertun.
FH Otertun kommer med flere begrunnelser for at søknaden bør innvilges på kr. 100 000,- I sin klage til
Storfjord kommune og næringsutvalget, begrunnes det at FH Otertun som et samfunnshus vil styrke
området Oteren av flere gode grunner. Området vil gi muligheter og styrking av reiselivet i kommunen,
og med nærliggende scooterløype, (akebakke, alpinbakke under etablering), skiløyper og kulturstier. FH
Otertun har også kinotilbud, kurs og opplæringslokaler, barn og ungdomsarbeid og kulturarrangementer
som vil få et bedre inneklima.
FH Otertun opplyser at også Storfjord Motorsykkelklubb er blitt medeier i bygget og vil dermed bidra til
mange flere vil besøke samfunnshuset i og med at Storfjordtreffet flyttes til Oteren.
Under de mange forskjellige arrangementer kan det være mange personer som oppholder seg i
samfunnshuset. Et godt inneklima med oppgradering av ventilasjonsanlegget er avgjørende for et
bekvemmelig opphold under arrangementene.
Det påpekes fra FH Otertun at oppgraderingen koster mer en det som ble sendt inn i den forrige
søknaden, og at arbeidet med oppgraderingen er i gang.

Ny og oppgradert finansieringsplan:
Kostnader
1
2

Oppgave
Skibotn Blikkenslager
Troms kraft

Detaljer
Montering ventilasjon
Varmepumpe

Kostnad
255 172
206 900

Totalt

4.2 Finansiering

Aktør
Storfjord kommune
Egenkapital: arbeidstimer
Folkets Hus Fond
STUI midler
Sum

Kost
100 000
113 072
50 000
199 000
462 072

462 072

% fordeling
22 %
24 %
11 %
43 %
100 %

Politisk vedtak
I sitt tidligere vedtak i næringsutvalget gjort 03.10.2011 ga næringsutvalget utrykk for at oppgraderingen
av ventilasjon var positivt for samfunnshuset i og med at FH Otertun forbedrer sine utgifter med mindre
strømutgifter. Sitat: Storfjord næringsutvalg/kommunestyret har vedtatt en strategisk næringsplan, hvor
det er turisme/reiseliv som er kommunens hovedsatsingsområde. Næringsutvalget kan ikke se at
oppgradering av ventilasjonsanlegget er i samsvar med kommunens strategiske næringsplan. Det kan
også gi presedens i forhold til andre lag og foreninger som ønsker å oppgradere sine bygg. Derfor kan
Storfjord næringsutvalg ikke gi tilskudd til oppgradering av ventilasjonsanlegget på Otertun. Søkeren
oppfordres å søke Enova om tilskudd til enøk tiltak.

Vurdering
FH Otertun kommer med flere argumenter som er positiv for oppgraderingen av ventilasjonsanlegg på
samfunnshuset.
Næringsutvalget har i sitt avslag gitt utrykk for at næringsfondet ønskes brukt direkte til bedrifter som
ønsker å satse på reiseliv/turisme jf. vedtatt strategisk næringsplan. Det vil også gi presedens i forhold til
andre lag og foreninger for liknende søknader.
Ut fra sin nye søknad jf. finansieringsplan har ikke FH Otertun sendt søknad til Enova som de var
oppfordret til.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/4107 -6

Arkiv:
Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

21.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
53/11

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
05.12.2011

Tilskudd fra regionalt næringsfond til Inn på tunet prosjekt - Storfjord
kommunes andel
Vedlegg
1 Søknad grønt arbeid
2 00089H.pdf
Rådmannens innstilling
Det innvilges kr. 50.000,- i tilskudd til fra regionalt næringsfond til prosjektet Inn på tunet løftet
2011.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har fått innvilget 245.000 kr i tilskudd fra Innovasjon Norge til Inn på tunet
løftet 2011. Det forutsettes at Storfjord kommune bidrar med et tilsvarende beløp i egenandel.
Det vil være nødvendig at ca. 50.000 kr av dette er tilskuddsmidler. Siden prosjektet har et
regionalt dekningsområde hvor tilbydere kan være fra nabokommuner, forsvarer dette å kunne
bruke tilskuddsmidler fra det regionale næringsfondet.

