Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Næringsutvalg
Møterom 1 Salmen, Storfjord rådhus
23.08.2013
09:00 - 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Nina Kristiansen
Nestleder
Trond Bronken Seppola
Medlem
Hanne Braathen
Medlem
Geir Varvik
Medlem

Representerer
STAP
STAP
STAP
STSP
STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ellen-Beate J. Lundberg
rådmann

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 23.08.2013

Trond Seppola

Hanne Braathen

Saksliste
Utv.saksnr
PS 20/13

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Søknad om tilskudd til utvidelse av drifta driftsbygning

2013/2015

PS 20/13 Søknad om tilskudd til utvidelse av drifta - driftsbygning
Rådmannens innstilling
1. Odd-Bjørnar Jensen innvilges kr. 59.000 i tilskudd fra næringsfondet til utvidelse av
driftsbygninga. Tilskuddet gis Jf. kommunalt næringsfond punkt F) III. Primærnæringene.
2. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering fremlegges.
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.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 23.08.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Odd-Bjørnar Jensen innvilges kr. 59.000 i tilskudd fra næringsfondet til utvidelse av
driftsbygninga. Tilskuddet gis Jf. kommunalt næringsfond punkt F) III. Primærnæringene.
2. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering fremlegges.
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.

