Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3, Otertind, Storfjord rådhus
11.11.2015
09:00 - 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Sten Nystad
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem

Representerer
TPL
SP
FRP
TPL
H
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
konst. rådmann
Klara Steinnes
sekretær
Torbjørg Leirbakken
fra råd for eldre og funksjonshemmede
-

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond ble utdelt på møtet.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 11.11.2015

Solveig Sommerseth

Geir Varvik
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PS 85/15 Søknad om tilskudd til innkjøp av ATW
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd fra Skoglund Energiservice AS om kr 30 000 til innkjøp av ATW avslås.
ATW anses som et driftsmiddel i selskapet, og hjemler ikke tilskudd etter vedtektene.

PS 86/15 Søknad om støtte til mulighetsstudie
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Tilsagnet tas primært fra regionalt næringsfond, sekundært fra kommunalt næringsfond.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Interpolar AS gis tilsagn om inntil kr 50 000,- som medfinansiering til mulighetsstudie i
forbindelse med energi- og infrastrukturutbygginger i Storfjord. Tilsagnet tas primært fra
regionalt næringsfond, sekundært fra kommunalt næringsfond. Det tas forbehold om at det
er tilgjengelige midler i næringsfondet for 2015, eventuelt at rammen utvides.
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 87/15 Søknad om tilskudd til profilmateriell - Skoglunds Energiservice As
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Tilsagnet tas primært fra regionalt næringsfond, sekundært fra kommunalt næringsfond.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skoglunds Energiservice AS gis tilsagn om inntil kr 8.000,- til profileringsmateriell.
Tilsagnet tas primært fra regionalt næringsfond, sekundært fra kommunalt næringsfond. Det
tas forbehold om at det er tilgjengelige midler i næringsfondet for 2015, eventuelt at rammen
utvides.
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 88/15 Søknad om tilskudd til kjøp av båt med fiskerettigheter samt båt
uten rettigheter
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Inge Koht innvilges inntil kr 70 000,- fra kommunalt næringsfond til innkjøp av fiskebåt.
Det tas forbehold om at det er tilgjengelige midler i næringsfondet for 2015, eventuelt at
rammen utvides.
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 89/15 Søknad om tilskudd til gjennomføring av konferanse
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015

Behandling:
Forslag fra Geir Varvik:
Søknad fra Nord-Troms Regionråd avslås.
Konferansen var dårlig kommunisert, slik at lokalt næringsliv i Storfjord ikke var kjent med den.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Geir Varvik.
Forslaget fra Geir Varvik ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Søknad fra Nord-Troms Regionråd avslås.
Konferansen var dårlig kommunisert, slik at lokalt næringsliv i Storfjord ikke var kjent med den.

PS 90/15 Søknad om midler til gjennomføring av miniseminar
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Intek Lyngen AS gis tilsagn om inntil kr 5000 fra kommunalt næringsfond som
medfinansiering til miniseminar Vekst og Innovasjon i «Industribeltet» i Troms. Det tas
forbehold om at det er tilgjengelige midler i næringsfondet for 2015, eventuelt at rammen
utvides.
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 91/15 Søknad om støtte til innkjøp av livdyr
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Sten Nystad erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sten Nystad tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Sten Nystad gis tilsagn om 25 % tilskudd pr. innkjøpt sau begrenset oppad til samlet kr.
30.000,-. Det tas forbehold om at det er tilgjengelige midler i næringsfondet for 2015,
eventuelt at rammen utvides.
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 92/15 Søknad om støtte til prosjekt forebyggende tiltak mot rovviltskade
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015

Behandling:
Forslag fra Knut Jentoft:
Saken utsettes.
Søker anmodes om å fremskaffe fyldigere opplysninger om prosjektet i 2015, og oversikt om
egne utlegg.
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Søker anmodes om å fremskaffe fyldigere opplysninger om prosjektet i 2015, og oversikt om
egne utlegg.

PS 93/15 Filmcamp AS - invitasjon til flere nye kommuner om aksjetegning
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Storfjord formannskap viser til tegningsinnbydelsen fra Filmcamp AS, men vil denne gang
takke nei til aksjetegning i selskapet.

PS 94/15 Tilleggsbevilgning tilskuddsmidler fra kommunalt næringsfond for
2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015

Behandling:
Rådmannen endret siste setning i sin innstilling:
Dersom vedtatte tilskudd ikke primært kan dekkes av det regionale næringsfondet, bevilger
kommunestyret ytterligere inntil kr. 64.000,Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre viser til formannskapets behandling av restsøknader om tilskudd fra
kommunens næringsfond for 2015 i møte 11.11.15.
Dersom vedtatte tilskudd ikke primært kan dekkes av det regionale næringsfondet, bevilger
kommunestyret ytterligere inntil kr. 64.000,- i tilskuddsmidler fra det kommunale næringsfondet
til behandling av tilskuddssøknader i kommunens næringsfond for 2015.

PS 95/15 Mobildekning Signaldalen
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015
Behandling:
Tilleggsinnstilling fra rådmannen:
Dekkes primært av det regionale næringsfondet med kr. 312.000,-, alternativt av det kommunale
næringsfondet.
Forutsetningen er at kommunestyret bevilger dette beløpet ved kommende
budsjettregulering/økt bevilgning.
Rådmannens innstilling med tillegg ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Storfjord kommunes andel av utbyggingen av mobilnettet i Signaldalen dekkes primært av det
regionale næringsfondet med kr. 312.000,-, alternativt av det kommunale næringsfondet.
Forutsetningen er at kommunestyret bevilger dette beløpet ved kommende
budsjettregulering/økt bevilgning.

