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Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 30.06.2014
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PS 93/14 Søknad til næringsfondet - Ishavskysten friluftsråd
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Ishavskysten friluftsråd og bevilger 70 000,- kroner for
turkartpakke. Denne bevilgningen er med forbehold at kommunen får regionale
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte» - regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
5. Halvveis i prosjektet skal Ishavskysten friluftsråd rapportere skriftlig status i
prosjektgjennomføringen til Storfjord kommune.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter Ishavskysten friluftsråd og bevilger 70 000,- kroner for
turkartpakke. Denne bevilgningen er med forbehold at kommunen får regionale
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte» - regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
5. Halvveis i prosjektet skal Ishavskysten friluftsråd rapportere skriftlig status i
prosjektgjennomføringen til Storfjord kommune.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 94/14 Søknad til næringsfondet - Nord-Troms Museum
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune fortsetter å støtte Nord-Troms Museum og bevilger kr. 30 000,- per år i
tilskudd til sommerarbeidsplasser med en varighet på 3 år med forbehold at kommunen får disse
midlene fra fylkeskommunen. Dette utgjør totalt en støtte med inntil kr. 90 000,- i perioden
2014 – 2016.
2. Årlig tilskudd utbetales når plan for sesongen foreligger.
3. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing, Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Tilleggsforslag fra Sigmund Steinnes:
Nytt punkt 6.
Bevilgningen gjøres under forutsetning av at bevilgningen brukes til å ansette ungdommer i
Storfjord.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Sigmund Steinnes ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune fortsetter å støtte Nord-Troms Museum og bevilger kr. 30 000,- per år i
tilskudd til sommerarbeidsplasser med en varighet på 3 år med forbehold at kommunen får
disse midlene fra fylkeskommunen. Dette utgjør totalt en støtte med inntil kr. 90 000,- i
perioden 2014 – 2016.
2. Årlig tilskudd utbetales når plan for sesongen foreligger.
3. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing, Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om
utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
6. Bevilgningen gjøres under forutsetning av at bevilgningen brukes til å ansette ungdommer i
Storfjord.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 95/14 Søknad til næringsfondet - Natur og Ungdom
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Natur og Ungdom og bevilger kr. 2 500,- som bidrag for
gjennomføring av Nordområdekonferansen. Midlene overføres med forbehold om at kommunen
får disse midlene fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing, Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Støtte til opplæring», når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling falt med 3 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Søknaden avslås.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 96/14 Søknad til næringsfondet - North Experience AS
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Thomas Seppola og bevilger 80 000,- kroner til nyetableringen
av North Experience AS. «Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen.
Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister.

2. Tilskuddet utbetales over kommunalt utviklingsfond når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter Thomas Seppola og bevilger 80 000,- kroner til nyetableringen
av North Experience AS. «Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen.
Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister.
2. Tilskuddet utbetales over kommunalt utviklingsfond når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 97/14 Søknad til næringsfondet - Nordkalottnettverket for bærekraftig
reiseliv
Rådmannens innstilling
Søknad om støtte til Kalottnettverket avslås. Dette med bakgrunn i at prosjektets lengde er
vurdert, og siden prosjektets oppstart var i 2011, er prosjektets varighet lagt til grunn (20112014) for avslaget. Prosjekt er en temporær organisasjonsform som har en avslutning.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Forslag fra Formannskapet:
Saken utsettes.
Forslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 98/14 Søknad til næringsfondet - Jan R. Olsen AS
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter utviklingen av en turbok for Nord-Troms og bevilger 27 500,kroner til Jan R Olsen Foto AS med forbehold at kommunen får disse midlene fra
fylkeskommunen. Storfjord kommune kjøper bøker ved behov.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av
omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter utviklingen av en turbok for Nord-Troms og bevilger 27 500,kroner til Jan R Olsen Foto AS med forbehold at kommunen får disse midlene fra
fylkeskommunen. Storfjord kommune kjøper bøker ved behov.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 99/14 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Grape Film
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter Bård Grape og bevilger kr. 30 000 til investering av ny
kamerateknologi. Tilskuddet tildeles med forbehold om at kommunen bevilges regionale
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte»- regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter Bård Grape og bevilger kr. 30 000 til investering av ny
kamerateknologi. Tilskuddet tildeles med forbehold om at kommunen bevilges regionale
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i
støtteklassen «Investeringsstøtte»- regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling
og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 100/14 Søknad til næringsfondet - Storfjord Skyttelag
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune støtter søknaden fra Storfjord skytterlag med kr 7 000 til markedsføring
i forbindelse med skytehelg i 2014 i Storfjord kommune, jf. de kommunale vedtektene under
punkt E. markedsføring.
2. I søknadens punkt om dataoppgradering bevilges det ikke midler til dette, da det er å anse
som driftsmidler ved oppgradering, samt at innkjøp av datautstyr ifm arrangement av
skytehelg ikke er satsningsområder i strategisk næringsplan.
3. Tilskuddet til markedsføring utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning
om utbetaling og dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter søknaden fra Storfjord skytterlag med kr 7 000 til markedsføring
i forbindelse med skytehelg i 2014 i Storfjord kommune, jf. de kommunale vedtektene under
punkt E. markedsføring.
2. I søknadens punkt om dataoppgradering bevilges det ikke midler til dette, da det er å anse
som driftsmidler ved oppgradering, samt at innkjøp av datautstyr ifm arrangement av
skytehelg ikke er satsningsområder i strategisk næringsplan.
3. Tilskuddet til markedsføring utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning
om utbetaling og dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 101/14 Søknad om tilskudd for el-sjekk for boliger -Skoglunds
Energiservice AS
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er rettet mot fokusområdene i kommunens
strategiske næringsplan.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Forslag fra Inger Heiskel:
1. Storfjord kommune støtter søknaden med kr. 4.000,2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel.
Forslaget fra Inger Heiskel ble vedtatt med 4 mot 1 stemme
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter søknaden med kr. 4.000,2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 102/14 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Skoglunds Energiservice
AS
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune støtter ikke selskapet Skoglunds Energiservice AS med bakgrunn i at
etableringen av selskapet skjedde i 2012 og regnes ikke som kvalifisert å få etableringsstøtte i
2014. Søknaden er å betrakte som driftstilskudd. Vedtektene for bruk av næringsfondet hjemler
ikke å gi driftsstøtte til bedrifter.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Forslag fra Inger Heiskel:
1. Storfjord kommune støtter søknaden med kr. 10.000,2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel.
Forslaget fra Inger Heiskel ble vedtatt med 3 mot 2 stemme.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter søknaden med kr. 10.000,2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 103/14 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Steinnes Snekkerservice
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er i henhold til satsingsområder i Storfjord
kommunes strategiske næringsplan.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Sigmund Steinnes erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Inger Heiskel:
1. Storfjord kommune støtter søknaden med kr. 30.000,2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel.
Forslaget fra Inger Heiskel ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.
Sigmund Steinnes tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Storfjord kommune støtter søknaden med kr. 30.000,2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og
dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.06.2014
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 104/14 Høringsinnspill: Prosjekt E8, parsell Skibotn kryss - Halsebakkan
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune ber om at veien langs Øvrevatnet i Skibotndalen blir hevet med minimum 1
meter fra dagens nivå, slik at det kan være mulig å tilbakeføre vannstanden i vannet til tidligere
nivå.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 30.06.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune ber om at veien langs Øvrevatnet i Skibotndalen blir hevet med minimum 1
meter fra dagens nivå, slik at det kan være mulig å tilbakeføre vannstanden i vannet til tidligere
nivå.

