Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
15.03.2017
09:30 - 15:00

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
Rådmann
Klara Steinnes
Sekretær
Hilde Johnsen
Næringsrådgiver
Anne-Marie Nilen
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 15.03.2017

Hanne Braathen

Solveig Sommerseth

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 12/17

Referatsaker formannskapet 15. mars

2017/53

PS 13/17

Etablererstøtte, Hilde Aarskog Samtaler & Terapi

2017/98

PS 14/17

Søknad PNS Utvikling - maskinførerkurs mv

2016/898

PS 15/17

Byregionprogrammet: Utarbeidelse av regional
strategisk næringsplan

2015/313

PS 16/17

Indre Troms Service AS, nyetablering
drosjenæring

2017/22

PS 17/17

Søknad/tjenesteavtale Visit Lyngenfjord 2017

2015/20

PS 18/17

Søknad om tildeling av industriareal - Geotex
Engineering AS

2017/29

PS 19/17

Welcome Inn Hotel Lyngskroa - brudd på
alkoholloven etter befaringsrapport 29.10.16 tildeling av prikk etter alkoholforskriftens kap.
10. Brudd på vilkår gitt i forbindelse med fornyet
skjenkebevilling 2016-2020

2015/1577

PS 20/17

Hatteng Grillbar - brudd på alkoholloven etter
befaringsrapport 29.10.16 - tildeling av prikk
etter alkoholforskriftens kap. 10. Brudd på vilkår
gitt i forbindelse med fornyet skjenkebevilling
2016-2020

2016/323

PS 21/17

Broen Pub - brudd på vilkår gitt i forbindelse med
fornyet skjenkebevilling 2016-2020

2016/121

PS 22/17

ARN Arctic Race of Norway

2017/162

PS 12/17 Referatsaker formannskapet 15. mars
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Sakene ble referert
Vedtak:
Sakene ble referert

PS 13/17 Etablererstøtte, Hilde Aarskog Samtaler & Terapi
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det gis innstilling om inntil kr 30 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til Hilde
Aarskog Samtale & Terapi. Tilskuddet gis som utviklingstilskudd.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen.
Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales.

PS 14/17 Søknad PNS Utvikling - maskinførerkurs mv
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017

Behandling:
Sten Nystad ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Knut Jentoft:
Saken utsettes.

Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sten Nystad tiltrådte møtet.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 15/17 Byregionprogrammet: Utarbeidelse av regional strategisk
næringsplan
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Storfjord kommune vil delta i arbeidet med en ny «Regional strategisk næringsplan for
Tromsøregionen» som innbefatter kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og
Tromsø.
Den regionale strategisk næringsplan skal holdes på et overordnet regionalt nivå, og den
enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og
økonomiplaner.
Arbeidet med en «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» finansieres
gjennom egeninnsats med administrativ representant i arbeidsgruppen, og ellers gjennom
«Byregionprogrammet».
Styringsgruppen i «Byregionprogrammet» blir styringsgruppe for arbeidet med
«Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen».
«Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» legges frem for kommunestyrene
i nevnte kommuner i løpet av 2017.

PS 16/17 Indre Troms Service AS, nyetablering drosjenæring
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Møtet ble lukket under orientering om saken.
Forslag fra Knut Jentoft:
Saken utsettes.
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 17/17 Søknad/tjenesteavtale Visit Lyngenfjord 2017
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hallgeir Naimak tiltrådte møtet.

Vedtak:
1. Storfjord kommune v/formannskapet bidrar med driftsmidler for 2017 med inntil kr.
200.000,-. Det forutsettes at øvrige eierkommuner og samarbeidende kommuner bidrar med
samme beløp.
2. Midlene bevilges fra kommunens næringsfond.
3. Vedlagte tjenesteavtale godkjennes for 2017.
4. Storfjord kommune ber selskapet beholde fokus på å komme frem til alternative
driftsformer, slik at behovet for kommunal driftsstøtte for fremtidige tjenesteavtaler
ytterligere reduseres.

PS 18/17 Søknad om tildeling av industriareal - Geotex Engineering AS
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Trond Arne Hoe og Joakim S. Nilsen orienterte om saken.
Forslag fra formannskapet:
Endring til punkt 1:
Endelig størrelse og utforming av tomta fastsettes av Rådmannen.
Forslag fra Sten Nystad:
Nytt punkt 4:

Samme priser som ble vedtatt i Formannskapet 28.11.12 ang. samme reguleringsplan,
dvs. 15,50 kr/m2 i tillegg til 40.000 pr. tomt. Tomtekjøper opparbeider vei selv på de aktuelle
tomter, og står selv for kostander til opparbeidelse av vei.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Nytt punkt 5:
Administrasjonen bes sette av en forholdsmessig del av kjøpesummen til fond for vann og avløp

Rådmannens innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra formannskapet.
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sten Nystad.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 5 mot 1 stemme.

Vedtak:
Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Geotex Engineering AS datert 24.01.2017
innvilges med følgende underpunkter:
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato.
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i
industriområdet.
4. Pris: 40 kr/m2

PS 19/17 Welcome Inn Hotel Lyngskroa - brudd på alkoholloven etter
befaringsrapport 29.10.16 - tildeling av prikk etter alkoholforskriftens kap.
10. Brudd på vilkår gitt i forbindelse med fornyet skjenkebevilling 2016-2020
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Punkt 1 siste setning:
Dato forandres til 15.03.2017
Rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Welcome INN Hotel
Lyngskroa den 29.10.16. Det ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven
m/forskrifter – mangel på skjenkekart som viser oversikt over alkoholsvake/frie drikker som skal resultere i prikktildeling etter forskriftens kap. 10 - § 10-3. Skjenkestedets uttalelse
er vurdert og formannskapet finner årsaken til overtredelsen å ikke være tilstrekkelig for å
unngå tildeling prikk etter forskriftens bestemmelser. Hotel Lyngskroa tildeles derfor èn – 1
– prikk for denne overtredelsen. Denne tildelingen gjelder og løper fra vedtakets dato
15.03.2017
2. Formannskapet viser til vilkår i bevillingsvedtaket for 2016-2020 om at skjenkestedet skal
varsle kommunen om faktiske åpningstider med tanke på effektiv skjenkekontroll. Dette
vilkåret står fast. Formannskapet presiserer derfor igjen at skjenkestedet plikter å selv
informere kommunen om arrangement/faktisk åpningstid der det foregår skjenking. For å
unngå tvil om forståelsen av vilkåret i fremtiden, velger formannskapet denne gang å
presisere dette på nytt. Formannskapet tildeler denne gang ikke prikk for overtredelsen. Ved
gjentagen mangel av nødvendig informasjon om faktiske åpningstider og som da er i strid
med vilkåret, vil tildeling av prikk bli vurdert på nytt.
3. Formannskapet vil heretter ha større fokus på befaringsrapportene, og ellers holde seg
orientert om hvordan alkoholloven m/forskrifter, og kommunale salgs- og
skjenkebestemmelser overholdes.

PS 20/17 Hatteng Grillbar - brudd på alkoholloven etter befaringsrapport
29.10.16 - tildeling av prikk etter alkoholforskriftens kap. 10. Brudd på
vilkår gitt i forbindelse med fornyet skjenkebevilling 2016-2020
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017

Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Punkt 1 siste setning:
Dato forandres til 15.03.2017
Rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Hatteng Grill den 29.10.16.
Det ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter – mangel på
skjenkekart som viser oversikt over alkoholsvake/frie drikker - som skal resultere i
prikktildeling etter forskriftens kap. 10 - § 10-3. Hatteng Grill tildeles derfor èn – 1 – prikk
for denne overtredelsen. Denne tildelingen gjelder og løper fra vedtakets dato 15.03.2017

2. Formannskapet viser til vilkår i bevillingsvedtaket for 2016-2020 om at skjenkestedet skal
varsle kommunen om faktiske åpningstider med tanke på effektiv skjenkekontroll. Dette
vilkåret står fast. Formannskapet presiserer derfor igjen at skjenkestedet plikter å selv
informere kommunen om arrangement/faktisk åpningstid der det foregår skjenking. For å
unngå tvil om forståelsen av vilkåret i fremtiden, velger formannskapet denne gang å
presisere dette på nytt. Formannskapet tildeler denne gang ikke prikk for overtredelsen. Ved
gjentagen mangel av nødvendig informasjon om faktiske åpningstider og som da er i strid
med vilkåret, vil tildeling av prikk bli vurdert på nytt.
3. Formannskapet vil heretter ha større fokus på befaringsrapportene, og ellers holde seg
orientert om hvordan alkoholloven m/forskrifter, og kommunale salgs- og
skjenkebestemmelser overholdes.

PS 21/17 Broen Pub - brudd på vilkår gitt i forbindelse med fornyet
skjenkebevilling 2016-2020
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet viser til vilkår i bevillingsvedtaket for 2016-2020 om at skjenkestedet skal
varsle kommunen om faktiske åpningstider med tanke på effektiv skjenkekontroll. Dette
vilkåret står fast. Formannskapet presiserer derfor igjen at skjenkestedet plikter å selv
informere kommunen om arrangement/faktisk åpningstid der det foregår skjenking. For å
unngå tvil om forståelsen av vilkåret i fremtiden, velger formannskapet denne gang å
presisere dette på nytt. Formannskapet tildeler denne gang ikke prikk for overtredelsen. Ved
gjentagen mangel av nødvendig informasjon om faktiske åpningstider og som da er i strid
med vilkåret, vil tildeling av prikk bli vurdert på nytt.
2. Formannskapet vil heretter ha større fokus på befaringsrapportene, og ellers holde seg
orientert om hvordan alkoholloven m/forskrifter, og kommunale salgs- og
skjenkebestemmelser overholdes.

PS 22/17 ARN Arctic Race of Norway
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 15.03.2017

Behandling:
Forslag fra formannskapet:

Formannskapet setter av inntil 200.000,- til Arctic Race of Norway fra kommunens
næringsfond.
Knut Jentoft og Geir Varvik tiltrer som styringsgruppe sammen med næringsrådgiver Hilde
Johnsen, kulturkonsulent Maria Figenschau og Frivilligsentralen v/Jill Fagerli.
Disse gis fullmakt til disponering av disse midlene.
Forslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet setter av inntil 200.000,- til Arctic Race of Norway fra kommunens
næringsfond.
Knut Jentoft og Geir Varvik tiltrer som styringsgruppe sammen med næringsrådgiver Hilde
Johnsen, kulturkonsulent Maria Figenschau og Frivilligsentralen v/Jill Fagerli.
Disse gis fullmakt til disponering av disse midlene.

