Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
08.06.2016
09:00 - 16:20

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

Representerer
TPL
SP
FRP
TPL
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
MEDL
Hallgeir Naimak
MEDL

Representerer
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Silja Skjelnes-Mattila
Hallgeir Naimak

Representerer
MDG

Merknader: Ingen
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Konst. rådmann
Klara Steinnes
Sekretær
May-Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef
Viggo Døhl
Økonomisjef
Anne-Lena Dreyer
Avd.leder Forebyggende avdeling
Anne Rasmussen
Avd.leder Behandlende avdeling
Det ble enstemmig vedtatt å ta opp to ekstrasaker:
- Søknad næringsfond - Lyngsalpan Vekst, støtte til rullebord
- Søknad næringsfond - sommerarbeidsplasser turistinformasjon, Nordkalottsenteret
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 08.06.2016
Silja Skjelnes-Mattila

Geir Varvik
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PS 39/16 Referatsaker formannskapet 8. juni
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 40/16 Regnskap 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig
overskudd på kr 4.203.966,82 etter avsetning til selvkostfond avløp med kr 184.110,- og
selvkostfond feiing med kr 87.506,2. Overskuddet fra 2015 på kr 4.203.966,82 avsettes til disposisjonsfond.
3. Investeringsregnskapet for 2015 er gjort opp i balanse.

PS 41/16 Årsberetning 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsberetning 2015 godkjennes.

PS 42/16 Økonomirapport 1. kvartal 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2016 tas til orientering.

PS 43/16 Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmann endret følgende punkter i sin innstilling:
Driftsbudsjettet
Ekstra deltaker på
Kvalifiseringsprogram
Bruk av disposisjonsfond

10891.342.276
19400.990.880

227 127
2 171 281

430 484
-3 450 978

203 357
-1 279 697

2 320 976

100 000
-19 720 976

0
-17 400 000

Investeringsbudsjettet:
02000.720.221.721
09100.990.880.999

Inventar Oteren barnehage
Bruk av ubrukte lånemidler

100 000

Rådmannens innstilling med endringer ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og
investeringsbudsjettet for 2016:

Budsjettregulering
KONTO

TEKST

Driftsbudsjettet
17100.001.100
12705.122.100
10203.310.241

tap sykepengerefusjon
Økt utgift taksering og
klagebehandling
Vikarlønn kommuneoverlege

ØKTE
UTG./
RED.
INNT.

RED.
UTG./
ØKTE
INNT.

REV.

BUDSJETT

BUDSJETT

FØR

214 034

214 034

0

200 000
100 000

400 000
134 854

200 000
34 854

10202.310.241
11706.314.241
11204.314.241
10891.342.276
10302.374.254
10307.374.254
10900.374.254
17002.378.254
11900.379.254
11151.379.254
12100.379.254
12100.310.241
12100.312.232
11954.447.360
11500.650.339
16511.672.333
12300.752.244
12705.600.302
12705.620.303
10100.600.120
10900.600.120
10100.620.303
10900.620.303
10100.703.121
10100.703.121
19400.990.880

ferievikar helsesekretærer
kjøring hjemmebehandling
fysioterapi
Betaling av utenlandsbehandling
fysioterapi
Ekstra deltaker på
Kvalifiseringsprogram
Lønn aktiv nattevakt
tillegg aktiv nattevakt
pensjon aktiv nattevakt
Redusert refusjon
ressurskrevende tj.
Økt husleie Elvevoll
matpenger Elvevoll
innsparing leasing ved kjøp av bil
innsparing leasing ved kjøp av bil
innsparing leasing ved kjøp av bil
kontingent friluftsråd
Kurs konstabler og brannbefal fra
2015
reduksjon salg av stein
Ombygging dør og rømningsveg
barnevern 2015
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
lønn ny ingeniørressurs oppmåling
pensjon ny ingeniørressurs
oppmåling
lønn ny ingeniørressurs
kommunale bygg
pensjon ny ingeniørressurs
kommunale bygg
Bruk av disposisjonsfond
BALANSE

KONTO

TEKST

Investeringsbudsjettet
Lydanlegg/orgel Storfjord kirke,
overført fra 2015
Skibotn skole. Vannskade
02351.712.222.729 sløydsal ovf fra 2015
02350.711.381.1006 Svømmebasseng Hatteng
02350.730.265.171 oppgradering boliger
02350.720.221.721 Utvidelse Oteren barnehage
02000.720.221.721 Inventar Oteren barnehage
02350.730.261.732 Utvidelse vaktrom Elvevoll
04709.260.390.260

95 000

95 000

0

10 000

11 500

1 500

15 000

15 000

0

227 127
317 000
97 000
67 000

430 484
529 127
120 227
827 601

203 357
212 127
23 227
760 601

300 000
58 292
20 000

30 000

-1 800 151
58 292
20 000
268 404
26 054
-1 958
30 000

-2 100 151
0
0
285 000
52 034
14 638
0

330 000
100 000

550 000
0

220 000
-100 000

50 000

50 000

0

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

150 000

143 471

293 471

27 500
250 000

19 558
734 888

47 058
484 888

38 750

104 851

66 101

250 000

250 000

0

38 750
-3 450 978
0

0
-1 279 697

16 596
25 980
16 596

38 750
2 171 281
2 807 953
ØKTE
UTG./
RED.
INNT.

2 807 953
0
RED.
UTG./
REV.
ØKTE
INNT.
BUDSJETT

BUDSJETT
FØR

65 976

65 976

0

255 000
1 000 000
200 000
300 000
100 000

255 000
3 000 000
600 000
2 000 000
100 000
400 000

0
2 000 000
400 000
1 700 000
0
600 000

200 000

02350.730.261.186
02100.300.254.305
09100.990.880.999

Ombygging avlastningsbolig
Skibotn
Kjøp av 3 leasingbiler
behandlende avdeling
Bruk av ubrukte lånemidler
BALANSE

300 000

300 000

0

-19 720 976
0

-17 400 000

300 000
2 320 976
2 520 976

2 520 976
0

PS 44/16 Rådmannens budsjettrundskriv budsjett 2017
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2017 tas til orientering.

PS 45/16 Søknad næringsfond - landbruksetablering Kirsten Josefine
Lockert
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Forslag fra Geir Varvik:
Beløpet endres til 200.000,-. Resten som innstillingen.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Geir Varvik.
Forslaget fra Geir Varvik ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
1. Kirsten Josefine Lockert gis tilsagn om inntil kr 200 000 fra kommunalt næringsfond for
etablering av driftsbygning.
2. Tilsagn for 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 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 46/16 Søknad om tilskudd til vertskaps- og lokalkunnskapskurs - Nord
Troms Studiesenter
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden avslås. Storfjord kommune har pr i dag ikke avklart driftsopplegg for
turistinformasjon for 2016 og ser det derfor ikke som relevant å bidra med egenandel for
personell knyttet til denne.

PS 47/16 Søknad næringsfond - Skibotn Sauebeitelag, støtte til radiobjeller
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skibotn Sauebeitelag gis tilsagn om inntil kr 10 250 som støtte til samarbeidstiltak
radiobjeller. Midlene tas 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. Tilskuddet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke e 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 48/16 Søknad om tilskudd Skibotn Stifestival
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skibotn Stifestival gis tilsagn om inntil kr 10 000. Midlene tas primært fra regionalt
næringsfond, sekundært fra lokalt 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. Tilskuddet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke e 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 49/16 Søknad Næringsfond - Skibotn Idrettslag/Lavkarittet
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmann endret i innstillingen:
fra Storfjord idrettslag til Skibotn idrettslag.
Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skibotn Idrettslag/Lavkarittet gis tilsagn om inntil kr 60 000 som bidrag til markedsføring
av arrangementet samt utbedring av trase. Midlene tas primært fra regionalt næringsfond,
sekundært fra lokalt 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. Tilskuddet 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 50/16 Søknad næringsfond - Storfjord Skytterlag, arrangement Norges
Cup i skyting
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Sten Nystad ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sten Nystad tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Storfjord Skytterlag gis tilsagn om inntil kr 30 000 som bidrag til markedsføring av
arrangementet. Midlene tas primært fra regionalt næringsfond, sekundært fra lokalt
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. Tilskuddet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke e 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 51/16 Søknad næringsfond - Storfjord Frivillighetssentral, Barne- og
Ungdomsfestival
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord Frivillighetssentral gis tilsagn om inntil kr 25 000 som bidrag til gjennomføring
av arrangementet. Midlene tas fra lokalt 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. Tilskuddet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke e 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 52/16 Søknad tilskudd til produktutvikling og markedsføring, North
Experience
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. North Experience gis tilsagn om inntil kr 20 000 for markedsføring og tilrettelegging av
området for innspilling av reklamefilm.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. 3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodningen 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 53/16 Coop Hatteng - søknad om fornyet bevilling for salg av
alkoholholdig drikk med høyst 4,7% alkohol
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Geir Varvik erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Geir Varvik tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Coop Hatteng gis bevilling for salg av øl/alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold
enn 4,7 % i 4 årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.20.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Gerd Wenche Kristiansen. Som
stedfortreder godkjennes Nancy Auka.

3. Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk i butikkens åpningstid, dog ikke utover kl.
20.00 på hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Det vises forøvrig til
alkohollovens bestemmelser for salg på øvrige dager, jfr. lovens § 3-7.
4. Salgsavgiften for 2016 fastsettes særskilt.

PS 54/16 Skibotn Varesenter AS - søknad om fornyet bevilling for salg av
alkoholholdig drikk mindre en 4,7 volumprosent
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016

Behandling:
Geir Varvik erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Geir Varvik tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Skibotn Varesenter AS gis bevilling for salg av øl/alkoholholdig drikk med lavere
alkoholinnhold enn 4,7 % i 4 årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.20.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Roald Varvik. Bevillingsstedet fritas for
krav til stedfortreder pga sin beskjedne størrelse, jfr. tidligere gitte fritak.
3. Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk i butikkens åpningstid, dog ikke utover kl.
20.00 på hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Det vises forøvrig til
alkohollovens bestemmelser for salg på øvrige dager, jfr. lovens § 3-7.
4. Salgsavgiften for 2016 fastsettes særskilt.

PS 55/16 Hatteng Grillbar & Camping AS - søknad om fornyet
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hatteng grillbar & Camping AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og
brennevin i 4 årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.20.

2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Lars Ingvald Bjørklund. Som
stedfortreder godkjennes Liv Jorun Bjørklund.
3. Skjenkingen følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal
kunne skje i tidsrommet fra kl. 14.00 - 02.30 i alle ukedagene, jfr. søknad. Ved sluttet lag
kan skjenking foregå til kl. 03.00. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i
søknad/saksfremlegg/tegninger.
4. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen, plikter
skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid for
enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
5. Skjenkeavgiften for 2016 fastsettes særskilt.

PS 56/16 Søknad om fornyet skjenkebevilling - Broen Pub
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Broen Pub gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i 4 årsperioden
2016-2020 med opphør senest 30.09.20.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Annette Ørnebakk. Som stedfortreder
godkjennes Gro Marit Hausmann.
3. Skjenkingen følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal
kunne skje i tidsrommet fra kl. 10.00 - 02.30 for øl og vin i alle ukedagene, jfr. søknad.
Skjenking av brennevin kan skje i tidsrommet fra kl. 13.00-02.30. Skjenking på
terrasse/uteplass skal være avsluttet kl. 21.00, jfr. lokal forskrift. Ved sluttet lag kan
skjenking foregå til kl. 03.00. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i
søknad/saksfremlegg/tegning.
4. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen, plikter
skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid for
enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
5. Skjenkeavgiften for 2016 fastsettes særskilt.

PS 57/16 Søknad om fornyet skjenkebevilling - IMA Tursenter AS
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ima Tursenter AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i 4
årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.20.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Rolf Steinvik. Som stedfortreder
godkjennes Eiolf Steinvik.
3. Skjenkingen følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal
kunne skje i tidsrommet fra kl. 11.00 - 02.00 for øl og vin i alle ukedagene, jfr. søknad.
Skjenking av brennevin kan skje i tidsrommet fra kl. 13.00-02.00. Ved sluttet lag kan
skjenking foregå til kl. 03.00. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i
søknad/saksfremlegg/tegning.
4. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen, plikter
skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid for
enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
5. Skjenkeavgiften for 2016 fastsettes særskilt.

PS 58/16 Søknad om fornyet skjenkebevilling - Welcome Inn Hotel
Lyngskroa AS
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Welcome Inn Hotel Lyngskroa AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og
brennevin i 4 årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.20.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Ewa Robertsen. Som stedfortreder
godkjennes Olav Robertsen.
3. Skjenkingen følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal
kunne skje i tidsrommet fra kl. 12.00 - 02.30 for øl og vin i alle ukedagene. Skjenking av
brennevin kan skje i tidsrommet fra kl. 13.00-02.30. I sluttet selskap kan skjenketiden
foregå frem til kl. 03.00. Skjenking i utearealer skal være avsluttet kl. 21.00, jfr. lokal
forskrift. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i søknad/-saksfremlegg/tegninger.
4. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen, plikter
skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid for
enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
5. Skjenkeavgiften for 2016 fastsettes særskilt.

PS 59/16 Søknad næringsfond - Lyngsalpan Vekst, støtte til rullebord
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Lyngsalpan Vekst gis tilsagn om inntil kr 20 000 som bidrag til innkjøp av rullebord.
Midlene tas primært fra lokalt 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. Tilskuddet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke e 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 60/16 Søknad næringsfond - sommerarbeidsplasser turistinformasjon,
Nordkalottsenteret
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannen endret innstilling:
Lønnsutgifter til sommerarbeidsplasser ved turistinformasjonen i Nordkalottsenteret med
inntil kr. 70.000,- dekkes av kommunalt næringsfond i 2016.
Rådmannens endrede innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Lønnsutgifter til sommerarbeidsplasser ved turistinformasjonen i Nordkalottsenteret med
inntil kr. 70.000,- dekkes av kommunalt næringsfond i 2016.

