Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Næringsutvalg
møterom 3, Storfjord Rådhus
17.12.2013
09:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Trond Bronken Seppola
Medlem
Hanne Braathen
Medlem

Representerer
STAP
STAP
STSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Nina Kristiansen
NESTL
Geir Varvik
MEDL

Representerer
STAP
STH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Aina Fagerli
Geir Varvik

Representerer

Merknader
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marie Kobro
Ellen-Beate Jensen Lundberg
Lena Nilsen

Stilling
Nærings- og utviklingsrådgiver
Rådmann
Sekretær

Trond Seppola tiltrådte møtet kl. 09.45 under behandling av sak 29/13.
Prosjekt turkartpakke ved Ishavskysten friluftsråd blir utsatt.
Følgende ekstrasaker ble tatt opp i møtet:
- Deltakelse på Barents reunion 3. – 4. juni 2014
- Bokprosjekt, støtte i form av bokkjøp av boka ”Lyngsalpan” av Jan R. Olsen
- Deltakelse – internasjonalt arbeid i Tornedalsrådet
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 17.12.13
Aina Fagerli

Sigmund Steinnes

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 27/13

Søknad om tilskudd fra næringsfondet Oljeseminar i Nord Troms – Nordreisa
Næringsforening

2013/2739

PS 28/13

Søknad om tilskudd fra næringsfondet Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

2012/466

PS 29/13

Søknad om tilskudd- Strandbu Camping AS

2012/466

PS 30/13

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Sanering
av driftsbygning - Nordli gård

2013/2739

PS 31/13

Søknad om utviklingsmidler til prosjektet
"Konseptutvikling Interpolar AS"

2010/1102

PS 32/13

Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Lillehjerte AS

2012/466

PS 33/13

Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Slettås
Eiendom- Innkjøp av mobil badstue og storlavo

2013/998

PS 34/13

Søknad om tilskudd - Reparasjon av Norddalen
bru

2013/2739

PS 35/13

Bidrag til bokprosjekt - Seilaser og havner i
Nord-Troms - Klage på vedtak i næringsutvalget
30.09.2013

2012/466

PS 36/13

Møteplan 2014 - Næringsutvalget

2013/3931

PS 37/13

Søknad om tilskudd fra næringsfondet til
pilotprosjektene "Entreprenørskap i skolen" og
"Næringslivsdagen i skolen"

2012/466

PS 38/13

Deltagelse på Barents Reunion 03-04 juni 2014

2013/3624

PS 39/13

Bokprosjekt, støtte i form av kjøp av boka
"Lyngsalpan" av Jan R. Olsen

2013/309

PS 40/13

Deltakelse - internasjonalt arbeid - Tornedalsrådet

2009/3908

PS 27/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Oljeseminar i Nord Troms
– Nordreisa Næringsforening
Rådmannens innstilling
1. Nordreisa næringsforening innvilges kr. 5 000 i tilskudd fra regionalt næringsfond til
arrangementet «Oljeseminar i Nord-Troms». Tilskuddet gis Jf. retningslinjer for bruk av
regionalt næringsfond punkt 3) Samarbeidsprosjekter.

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Hanne Braathen:
Kr 5.000,- i tilskudd fra regional satsing i hht regionalt næringsfond.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Hanne Braathen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Nordreisa næringsforening innvilges kr. 5 000 i tilskudd fra regionalt næringsfond til
arrangementet «Oljeseminar i Nord-Troms». Tilskuddet gis Jf. retningslinjer for bruk av
regionalt næringsfond punkt 3) Samarbeidsprosjekter.
Kr 5.000,- i tilskudd fra regional satsing i hht. regionalt næringsfond.

PS 28/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Tromskomiteen av
Landsutvalget for Jernbane
Rådmannens innstilling
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane innvilges støtte med kr. 5 000 fra regionalt
næringsfond til arbeidet med å bedre infrastruktur i nord.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Vedtak:
Søknad om økonomisk støtte fra Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane avslås.

PS 29/13 Søknad om tilskudd- Strandbu Camping AS
1

Elektronisk søknad om tilskudd- Strandbu
Camping AS

2

Søknad om tilskudd- Strandbu Camping AS

Rådmannens innstilling
1. Strandbu Camping innvilges kr. 100.000 i tilskudd fra regionalt næringsfond. Tilskuddet gis
Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt. Støtten gis i støtteklassen «Tekniske forstudier» og «Støtte
til konsulentbistand».
2. Følgende betingelser gjelder:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering må fremlegges før utbetaling.
b) Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
c) Tilsagnet er gyldig et år fram i tid fra dato vedtak er fattet.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013
Behandling:
Forslag fra Næringsutvalg:
- Rådmannens innstilling pkt 1 tilskudd endres til kr 60.000,- I pkt 1 føyes følgende til etter ”til konsulentbistand”: i forbindelse med reguleringsarbeid
og prosjektering av nytt el-anlegg.
Det ble først votert over kulepunkt 1 i næringsutvalgets forslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over kulepunkt 2 næringsutvalgets forslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over innstilling med endringsforslag i sin helhet.
Innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Strandbu Camping innvilges kr. 60.000 i tilskudd fra regionalt næringsfond. Tilskuddet gis
Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt. Støtten gis i støtteklassen «Tekniske forstudier» og «Støtte
til konsulentbistand» i forbindelse med reguleringsarbeid og prosjektering av nytt el-anlegg.
2. Følgende betingelser gjelder:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering må fremlegges før utbetaling.
b) Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
c) Tilsagnet er gyldig et år fram i tid fra dato vedtak er fattet.

PS 30/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Sanering av driftsbygning Nordli gård
1

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Sanering av driftsbygning - Nordli gård

2

Brev til Nordli gård

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med bakgrunn i at søknaden ikke henviser til de enkelte kostnader og hvordan
de omsøkte utgiftene oppstår.
Storfjord næringsutvalg anbefaler om at det søkes om igjen innen neste søknadsfrist, den 1.
februar 2014, der finansieringsplanen er inkludert.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden avslås med bakgrunn i at søknaden ikke henviser til de enkelte kostnader og hvordan
de omsøkte utgiftene oppstår.
Storfjord næringsutvalg anbefaler om at det søkes om igjen innen neste søknadsfrist, den 1.
februar 2014, der finansieringsplanen er inkludert.

PS 31/13 Søknad om utviklingsmidler til prosjektet "Konseptutvikling
Interpolar AS"
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune ønsker å støtte prosjekt ”Konseptutvikling Interpolar AS”, og bevilger
totalt kr. 50.000,-fordelt med kr. 25.000,-på årene 2013 og 2014 til Interpolar AS, Statskog
Troms, 9321 Moen.
2. Tilskuddet utbetales over post 1.4715.440.325 – Regionalt Næringsfond, når skriftlig
anmodning om utbetaling, delprosjektrapport og sluttrapport foreligger.
3. Det settes som en forutsetning at alle eierne deltar i prosjektet.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 31.12.14.

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil til sak 31/13.
Tilleggs- og endringsforslag til innstilling fra rådmannen:
Pkt 3 blir som følgende:
Det settes som en forutsetning at alle eierne deltar i prosjektet, dersom finansieringen fra
Storfjord kommune skal utløses.
Nytt punkt 5:
Det forutsettes at Intek Lyngen - som eier/aksjonær – yter egeninnsats/arbeid i prosjektet
tilsvarende kr. 50.000,-, lik øvrige eieres finansiering i prosjektet.
Rådmannens innstilling med tilleggs- og endringsforslag fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune ønsker å støtte prosjekt ”Konseptutvikling Interpolar AS”, og bevilger
totalt kr. 50.000,-fordelt med kr. 25.000,-på årene 2013 og 2014 til Interpolar AS, Statskog
Troms, 9321 Moen.
2. Tilskuddet utbetales over post 1.4715.440.325 – Regionalt Næringsfond, når skriftlig
anmodning om utbetaling, delprosjektrapport og sluttrapport foreligger.
3. Det settes som en forutsetning at alle eierne deltar i prosjektet, dersom finansiering fra
Storfjord kommune skal utløses.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 31.12.14.
5. Det forutsettes at Intek Lyngen – som eier/aksjonær – yter egeninnsats/arbeid i prosjektet
tilsvarende kr. 50.000,-, lik øvrige eieres finansiering i prosjektet.

PS 32/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Lille-hjerte AS
Rådmannens innstilling
1. Lille-hjerte AS innvilges 30. 000 kr. i tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Tilskuddet
gis Jf. kommunalt næringsfond punkt E) Markedsføring.
2. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering fremlegges.
b) Tilsagnet er gyldig i ett år fram i tid fra dato vedtaket er fattet.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Lille-hjerte AS innvilges 30. 000 kr. i tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Tilskuddet
gis Jf. kommunalt næringsfond punkt E) Markedsføring.
2. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
c) Dokumentasjon av omsøkt investering fremlegges.

d) Tilsagnet er gyldig i ett år fram i tid fra dato vedtaket er fattet.

PS 33/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Slettås Eiendom- Innkjøp
av mobil badstue og storlavo
Rådmannens innstilling
1. Slettås Eiendom innvilges kr. 40.000 i tilskudd fra kommunalt næringsfond. Tilskuddet gis
Jf. kommunalt næringsfond punkt E) Produktutvikling og investering.
2. Før utbetalingen kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering må fremlegges.
b) Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
c) Tilskuddet overføres når punkt a) og b) er oppfylt og tiltakshaver anmoder om
utbetaling.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Endring i rådmannens innstilling:
Pkt 1 – tillegg:
Tilskuddet gis fra regionalt næringsfond som investeringsstøtte (jf støtteklasse
investeringsstøtte) til mobil strandbadstue og stor lavvo ifm utvikling av turisme i regionen (jf
Visit Lyngenfjord).
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
Slettnes eiendom innvilges kr. 30.000,- i tilskudd fra det regionale næringsfondet.
Det ble først votert over punkt 1 i rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra rådmannen.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes.
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.
Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling med endringer. Rådmannens innstilling med
endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Slettås Eiendom innvilges kr. 30.000 i tilskudd fra kommunalt næringsfond. Tilskuddet gis
Jf. kommunalt næringsfond punkt E) Produktutvikling og investering. Tilskuddet gis fra
regionalt næringsfond som investeringsstøtte (jf støtteklasse investeringsstøtte) til mobil
strandbadstue og stor lavvo ifm utvikling av turisme i regionen (jf Visit Lyngenfjord).
2. Før utbetalingen kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering må fremlegges.
b) Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
c) Tilskuddet overføres når punkt a) og b) er oppfylt og tiltakshaver anmoder om
utbetaling.

PS 34/13 Søknad om tilskudd - Reparasjon av Norddalen bru
Rådmannens innstilling
Det disponeres kr. 15 000 fra kommunalt næringsfond som bidrag fra kommunen til utbedring
av Norddalen bru i regi av Forsvaret.

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det disponeres kr. 15 000 fra kommunalt næringsfond som bidrag fra kommunen til utbedring
av Norddalen bru i regi av Forsvaret.

PS 35/13 Bidrag til bokprosjekt - Seilaser og havner i Nord-Troms - Klage på
vedtak i næringsutvalget 30.09.2013
Rådmannens innstilling
1.) Næringsutvalgets vedtak i møte den 30.09.2013, sak 2012/466 opprettholdes.
2.) Næringsutvalget prioriterer ikke å tildele midler til bokprosjektet «Seilaser og havner i
Nord-Troms.

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.) Næringsutvalgets vedtak i møte den 30.09.2013, sak 2012/466 opprettholdes.
2.) Næringsutvalget prioriterer ikke å tildele midler til bokprosjektet «Seilaser og havner i
Nord-Troms.

PS 36/13 Møteplan 2014 - Næringsutvalget
Ordførerens innstilling
Møteplan næringsutvalget 2014
18. mars
17. juni
7. oktober
9. desember
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Saken utgår, ref. vedtak i kommunestyret om politisk organisering.
Vedtak:
Saken utgår, ref. vedtak i kommunestyret om politisk organisering.

PS 37/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet til pilotprosjektene
"Entreprenørskap i skolen" og "Næringslivsdagen i skolen"
Rådmannens innstilling
Det innvilges kr. 70 000 fra regionalt næringsfond til pilotprosjektene «Entreprenørskap i
skolen» og «Næringslivsdagen i skolen».

Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
Det innvilges kr. 40.000,- fra regionalt næringsfond, regional satsing, til pilotprosjektene
”Entreprenørskap i skolen” og ”Næringslivsdagen i skolen”.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det innvilges kr. 40.000,- fra regionalt næringsfond, regional satsing, til pilotprosjektene
”Entreprenørskap i skolen” og ”Næringslivsdagen i skolen”.

PS 38/13 Deltagelse på Barents Reunion 03-04 juni 2014
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Saken ble tatt opp som ekstrasak i møtet.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
Storfjord næringsutvalg deltar på Barents Reunion 03. – 04. juni 2014. Det avsettes kr. 26.000,i forbindelse med seminaret jf regionalt næringsfond.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord næringsutvalg deltar på Barents Reunion 03. – 04. juni 2014. Det avsettes kr. 26.000,i forbindelse med seminaret jf regionalt næringsfond.

PS 39/13 Bokprosjekt, støtte i form av kjøp av boka "Lyngsalpan" av Jan R.
Olsen
Rådmannens innstilling
Saken ble tatt opp i møtet.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Saken ble tatt opp som ekstrasak i møtet.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
Næringsutvalget støtter bokprosjekt – som inneholder bilder/presentasjon fra Lyngenområdet
inkl. Storfjord kommune. Dette kan ses i sammenheng med turisme, Visit Lyngenfjord og en
måte å vise fram vårt fantastiske område. Prosjektets initiativtaker er Jan R. Olsen.
Storfjord næringsutvalg støtter prosjektet i form av bokkjøp med kr. 10.800,- fra regionalt
næringsfond (reg. utviklingsmidler).
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Næringsutvalget støtter bokprosjekt – som inneholder bilder/presentasjon fra Lyngenområdet
inkl. Storfjord kommune. Dette kan ses i sammenheng med turisme, Visit Lyngenfjord og en
måte å vise fram vårt fantastiske område. Prosjektets initiativtaker er Jan R. Olsen.
Storfjord næringsutvalg støtter prosjektet i form av bokkjøp med kr. 10.800,- fra regionalt
næringsfond (reg. utviklingsmidler).

PS 40/13 Deltakelse - internasjonalt arbeid - Tornedalsrådet
Rådmannens innstilling
Saken ble tatt opp i møtet.
Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg - 17.12.2013

Behandling:
Saken ble tatt opp som ekstrasak i møtet.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
For årene 2014, 2015 og 2016 bevilges kr. 38.000,- fra regionalt næringsfond til internasjonalt
arbeid gjennom medlemskap i Tornedalsrådet.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
For årene 2014, 2015 og 2016 bevilges kr. 38.000,- fra regionalt næringsfond til internasjonalt
arbeid gjennom medlemskap i Tornedalsrådet.

