Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
28.05.2015
09:00 - 14:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Ordfører
Arvid Lilleng
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem

Representerer
AP
FJ
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Inger Heiskel
NESTL
Hanne Braathen
MEDL

Representerer
AP
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Solveig Sommerseth
Inger Heiskel
Inga-Pirita Viik
Hanne Braathen

Representerer
SP

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Konst. rådmann
Klara Steinnes
Sekretær
Willy Ørnebakk
Nærings- og utviklingsrådgiver
Torbjørg Leirbakken
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede
-

Årsmøtet i Storfjord frivilligsentral ble utsatt til neste formannskapsmøte 18.06.15

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 28.05.2015

Inga-Pirita Viik

Hallgeir Naimak

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 35/15

Referatsaker Formannskapet 28. mai 2015

2015/497

PS 36/15

Kommunereformen: Statusbilde Storfjord
kommune

2015/30

PS 37/15

Barnehagesituasjon 2015-16 - status

2015/849

PS 38/15

Godkjenning av statutter for tildeling av
Ungdommens kulturpris

2015/994

PS 39/15

Bosetting av flyktninger

2015/398

PS 40/15

Boligutvikling i Storfjord - Hamarøymodellen

2015/906

PS 41/15

Turistinformasjon Storfjord 2015

2015/23

PS 42/15

Søknad om tilskudd til Lavkarittet - Skibotn
idrettslag

2015/872

PS 43/15

Søknad om tilskudd tilrettelegging for fiske- og
næringsfartøy - Skibotn båtforening

2015/932

PS 44/15

Søknad om tilskudd - Skibotn Stifestival

2015/702

PS 45/15

Søknad om tilskudd til ungdomsarrangement Storfjord ungdomsråd

2015/854

PS 46/15

Søknad om tilskudd - M.Siikavuopio

2015/948

PS 47/15

Søknad om støtte til forprosjekt for etablering av
turistanlegg - Juha Seppola

2015/902

PS 35/15 Referatsaker Formannskapet 28. mai 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 36/15 Kommunereformen: Statusbilde Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015

Behandling:
Tillegg til innstillingen fra rådmannen:
.... for Storfjord, med de synspunkter og endringer foretatt i dagens møte. Rådmannen foretar en
justering av dokumentet basert på dette.
Rådmannens innstilling med tilleggsinnstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med tilleggsinnstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsgruppa for kommunereformen godkjenner det vedlagte statusbilde for Storfjord,
med de synspunkter og endringer foretatt i dagens møte. Rådmannen foretar en justering av
dokumentet basert på dette.

PS 37/15 Barnehagesituasjon 2015-16 - status
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Barnehagesituasjonen pr. mai 2015 tas som orientering

Formannskapet ønsker en ny orientering om status i første møte etter sommerferien.

PS 38/15 Godkjenning av statutter for tildeling av Ungdommens kulturpris
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune oppretter Ungdommens kulturpris.
2. Prisen deles ut fra og med inneværende år, 2015.
3. Det vedtas følgende statutter for prisen:
§ 1. Formål
Storfjord kommunes kulturpris for unge - Ungdommens kulturpris - er ment som
en støtte og motivasjon for unge kulturarbeidere i kommunen.
§ 2. Utforming
Kulturprisen består av et diplom med kommunevåpen, mottakerens navn og
prisens tildelingsår, samt et pengebeløp på kr 5.000,-.
§ 3. Mottakere
Ungdommens kulturpris kan tildeles utøvere, en gruppe av utøvere (inkl.
lag/foreninger), eller ungdomsledere som gjennom sitt frivillige virke har
oppnådd en prestasjon, et resultat eller et nivå som er utenom det vanlige innen
kulturlivet i kommunen.
Kandidater til Ungdommen kulturpris må være under 25 år. For grupper må
gjennomsnittsalderen ikke være over 25 år.
Kulturprisen kan ikke deles.
§ 4. Utlysning og nominasjon
Ungdommens kulturpris tildeles annethvert år i oddetallsår.
Kulturprisen utlyses etter første kvartal av tildelingsåret, med forslagsfrist 1.
november.
Alle innbyggere og organisasjoner i Storfjord har forslagsrett.
§ 5. Tildeling
Det er det til enhver tid sittende politiske fagstyre for kultur i Storfjord som gjør
vedtak om hvem som skal tildeles Ungdommens kulturpris.
Kulturprisen tildeles fortrinnsvis i forbindelse med et kulturarrangement i
kommunal regi, eller ved en annen passende anledning.
Inntil prisen er tildelt er forslag og vedtak unntatt offentlighet i hht. off.l.

PS 39/15 Bosetting av flyktninger
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Avd.leder Forebyggende avdeling Anne-Lena Dreyer og flyktningekonsulent Trond Seppola
møtte under behandling av saken.
Forslag fra Arvid Lilleng:
Fjordfolket foreslår at staten bidrar med 100 plasser ved gamle Brennfjell militærleir.
Forslag fra Sigmund Steinnes:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til å ta imot 50 til 70 kvoteflyktninger.
Administrasjonen bes utrede følgende:
A: Det avklares med eierne av Brennfjell som tidligere var militærforlegning om
muligheten til å ta dette bygget i bruk til formålet.
B: Hva kreves av kommunale ressurser og tjenester for å iverksette dette tiltaket.
2. Storfjord kommune stiller seg positiv til å bosette 10 nye flyktninger utover de 10 som er
bosatt i 2012-2014. Da er ikke familiegjenforening en del av de tallene.
Administrasjonen bes utrede følgende:
A: Hva kreves av kommunale ressurser og tjenester for å kunne ta imot 10 nye
flyktninger, 5 stykker i 2015 og 5 stykker i 2016.
B: Utrede hvilke muligheter det er for bolig for å bosette 10 nye flyktninger.
3. Staten oppfordres til å sette kommunen økonomisk i stand til å kunne bidra i den
utfordrende situasjonen.
4. Saken legges frem for kommunestyret på bakgrunn av utredning fra administrasjonen.

Forslaget fra Sigmund Steinnes ble satt opp mot forslaget fra Arvid Lilleng.
Forslaget fra Sigmund Steinnes ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til å ta imot 50 til 70 kvoteflyktninger.
Administrasjonen bes utrede følgende:
A: Det avklares med eierne av Brennfjell som tidligere var militærforlegning om
muligheten til å ta dette bygget i bruk til formålet.
B: Hva kreves av kommunale ressurser og tjenester for å iverksette dette tiltaket.
2. Storfjord kommune stiller seg positiv til å bosette 10 nye flyktninger utover de 10 som er
bosatt i 2012-2014. Da er ikke familiegjenforening en del av de tallene.
Administrasjonen bes utrede følgende:
A: Hva kreves av kommunale ressurser og tjenester for å kunne ta imot 10 nye
flyktninger, 5 stykker i 2015 og 5 stykker i 2016.
B: Utrede hvilke muligheter det er for bolig for å bosette 10 nye flyktninger.
3. Staten oppfordres til å sette kommunen økonomisk i stand til å kunne bidra i den
utfordrende situasjonen.

4. Saken legges frem for kommunestyret på bakgrunn av utredning fra administrasjonen.

PS 40/15 Boligutvikling i Storfjord - Hamarøymodellen
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord formannskap vedtar at planlegging og utlysing av neste trinn i boligutviklingen i
Storfjord styres mot to ledige boligtomter på Oteren, samt mot inntil 3 tomter tilsammen på
Hatteng og i Skibotn hvor sanering av kommunale boliger med dårlig standard inngår som
en del av prosjektet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre evt. kompensasjon for tomtene.

PS 41/15 Turistinformasjon Storfjord 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Visit Lyngenfjord engasjeres for å administrere turistinformasjonen i Storfjord
sommeren 2015 for kr 90.000,- som belastes kommunalt næringsfond.
2. Det forutsettes at det gjennomføres offentlig utlysing av stillingene.

PS 42/15 Søknad om tilskudd til Lavkarittet - Skibotn idrettslag
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Sigmund Steinnes erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Arvid Lilleng overtok som setteordfører.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sigmund Steinnes tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Skibotn idrettslag gis tilsagn om tilskudd på 25 % av dokumenterte kostnader, inntil kr
100.000,-, fra regionalt næringsfond til utbedring av løypetrasé og markedsføring av
Lavkarittet 2015.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.

PS 43/15 Søknad om tilskudd tilrettelegging for fiske- og næringsfartøy Skibotn båtforening
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015

Behandling:
Rådmann endret under punkt 1 i innstillingen:
fra «regionalt næringsfond» til «kommunalt næringsfond»
Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skibotn båtforening gis tilsagn om tilskudd på 25 % av dokumenterte kostnader, inntil kr
300.000,-, fra kommunalt næringsfond.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
7. Storfjord kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom
støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er
utbetalt.

PS 44/15 Søknad om tilskudd - Skibotn Stifestival
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skibotn Stifestival 2015 gis tilsagn om tilskudd på 25 % av dokumenterte kostnader,
inntil kr 16.000,-, fra regionalt næringsfond.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.

PS 45/15 Søknad om tilskudd til ungdomsarrangement - Storfjord
ungdomsråd
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord ungdomsråd gis tilsagn om tilskudd på kr 80.000,- fra regionalt næringsfond til
arrangementet «Sensommer i Storfjord».
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.

PS 46/15 Søknad om tilskudd - M.Siikavuopio
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. M. Siikavuopio gis tilsagn om tilskudd på inntil kr 49.000,-, fra kommunalt næringsfond.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.

PS 47/15 Søknad om støtte til forprosjekt for etablering av turistanlegg Juha Seppola
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 28.05.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Juha Seppola gis tilsagn om 25 % av dokumenterte kostnader, inntil kr 60.000,-, fra
regionalt næringsfond, til forprosjekt for etablering av turistanlegg.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
7. Storfjord kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom
støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er
utbetalt.

