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PS 64/18 Referatsaker formannskapet 21. november
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 65/18 Nordkalottsenteret AS: Restsøknad byggeprosjekt, orientering
status og strategi fremover
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Punkt 2 og 3 endres til:
Kommunen kan ikke låne ut midler til drift eller tilskudd.
Forskuttert MVA-refusjon må dermed betales tilbake i sin helhet til Storfjord kommune snarest.
Forslag fra Knut Jentoft:
2. Storfjord kommune utvider aksjekapitalen i Nordkalottsenteret AS med kr. 400.000.
Dekning: Formannskapets disposisjonsfond.
3. Nordkalottsenteret AS betaler tilbake mva-refusjon til Storfjord kommune
Det ble først votert over forslaget fra Solveig Sommerseth.
Forslaget falt med 5 mot 1 stemme.
Rådmannens innstilling punkt 1 ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble satt opp mot forslaget fra Knut Jentoft.
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Overforbruk byggeprosjekt kr 685.385 dekkes fra næringsfond
2. Storfjord kommune utvider aksjekapitalen i Nordkalottsenteret AS med kr. 400.000.
Dekning: Formannskapets disposisjonsfond.
3. Nordkalottsenteret AS betaler tilbake mva-refusjon til Storfjord kommune

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.11.2018
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Faktum og bakgrunn for forslag fra Solveig Sommerseth:
ICA-butikken i Skibotn ble kjøpt for kr 3,9 millioner i 2012. Det kan stilles spørsmål om det
manglet tilstandsrapport før kjøpet. Det må det trolig ha gjort, ettersom det under ombygging
oppdages svakheter i yttervegger, gulv, med isoleringen, samt nødvendige utbedringer av rør,
vann- og avløp og det elektriske. I et saksframlegg fra 2015 framkommer det at markedsverdien
utrolig nok er knapt halvparten av kjøpesummen.
I tillegg har kommunen brukt 1,2 millioner ekstra til realiseringen av senteret, kr 267000 til
ferdigstillelse av bygget og nå overskridelse på 1.577 millioner (ja, fordi i tillegg til de oppgitte
1.485 er det brukt 90 tusen av MVA-refusjonen). Til fradrag kommer heldigvis MVA-refusjon
på nesten kr 800000. Det ligger an til underskudd på kr 80000 for 2018, til tross for kafedrift
store deler av året. Det ligger videre an til underskudd også for 2019, med mindre det blir
kafedrift. Kommunen har i tillegg hatt ordinære driftskostnader på bygget, fra det ble kjøpt i
2012 og fram til disse gikk inn i regnskapet til Nordkalottsenteret. I tillegg har vel kommunen
tapt leieinntekter fra eksempelvis Språksenteret, som nå går inn i Nordkalottsenterregnskapet,
istedenfor til kommunen selv.
Ut fra ovennevnte, har kommunen brukt/tapt (alt ettersom en ser det) bort imot 7 millioner på et
senter som ikke en gang er lovpålagt å ha. Det kan ikke være en fornuftig forvaltning av
kommunens midler. Det fremkommer videre at selskapet er insolvent dersom Storfjord
kommune krever å få utbetalt hele MVA-refusjonsbeløpet.
I realiteten har vel ikke senteret heller skapt nye arbeidsplasser. De som er i senteret, er vel
egentlig nå samlet på et sted – de var lokalisert andre steder før senteret ble etablert.
Forutsetningene for prosjekt Nordkalottsenter er ikke oppfylt. Senteret må derfor avvikles, og
bygget benyttes istedenfor til reell næring. Vi er alle kjent med Plamon-saken, hvor et godt
etablert firma med mange arbeidsplasser nylig så seg nødt til å flytte fra Storfjord. Ved å avvikle
Nordkalottsenteret, kan bygget fortrinnsvis benyttes til reetablering av Plamon til Skibotn,
sekundært til annen næring. Det må utredes hvordan bygget kan gjøres attraktivt for
Plamon/andre næringsdrivende, eksempelvis om ordningen «leie før eie» kan benyttes, eller om
bygget bør selges.
Eksisterende aktører i dagens Nordkalottsenter lokaliseres i hensiktsmessige kommunale bygg.
Det kan nevnes at det snart blir ledige lokaler i NAV-bygget på Hatteng, og det vil være en
fordel for Storfjord kommune å få leieinntekter der, eksempelvis via språksenteret.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse og faktum, avvikles Nordkalottsenteret snarest.
Bygget benyttes fortrinnsvis til reetablering av foretaket «Plamon AS» til Skibotn, sekundært til
annen næring.
Forslag fra Øistein Nilsen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Øistein Nilsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 66/18 Nordkalottsenteret, søknad profilering
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Knut Jentoft:
Søknad avslås.
Begrunnelse: Man ønsker først å sikre drifta av selskapet før man går inn på vurdering av
profilering av bygget.
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.
Vedtak:
Søknad avslås.
Begrunnelse: Man ønsker først å sikre drifta av selskapet før man går inn på vurdering av
profilering av bygget.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.11.2018
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Øistein Nilsen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Øistein Nilsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 67/18 Økonomirapport pr 3. kvartal 2018
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport pr 30.09.2018 tas til orientering.

PS 68/18 Budsjettregulering investering
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:






Uavluttede tiltak kr 45.540.000 overføres til 2019 med den allerede vedtatte finansiering.
Kunstgressbanen tilføres 18.000 i kommunale midler for dekning i ubrukte lånemidler,
385.000 i mva-komp, 976.000 i økte spillemidler og 200.000 i økt innskudd fra SIL.
Pumptrackbanen etableres som nytt prosjekt kr 451.000 som finansieres med 225.000 i
spillemidler, 50.000 i dugnad SIL, 80.000 i mva-komp og 96.000 i ubrukte lånemidler.
Nettbrett skolene med 1.400.000 som dekkes av ubrukte lånemidler
Grunnundersøkelser Kvesmens kr 289.000 og Kitdalen kr 295.000 dekkes av ubrukte
lånemidler. Totalt kr 584.000

PS 69/18 Gebyrregulativ 2019
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas ihht vedlegg 2 «Gebyrregulativ og
betalingssatser»

PS 70/18 Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skattevedtak 2019
1.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav
1.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt
fastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom
eiendomsskattegrunnlaget i2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019
blir ansett som næringseiendom.
1.3. Det kommunale skatteøret for 2019 fastsettes til 11,55 % ved utskrivning av
forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats
2. Budsjettvedtak 2019
2.1. Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak:
Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr
600.000, Drift 240.000
2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang
2.2.1. Økning med 100 % hjemmel i hjemmetjenesten fra 1.1.2019
2.2.2. Økning med 40 % hjemmel i rus/psykiatri fra 1.1.2019
2.2.3. Vaktmester basseng 20 % fra 1.1.2019
2.2.4. Renhold basseng 20 % 1.1.2019
2.2.5. Vaktmester personalboliger 5 % fra 1.1.2019
2.2.6. Reduksjon renhold valmuen 20 % fra 1.1.2019
2.2.7. Vaktmester Åsen 20 % fra 1.1.2019
2.2.8. Lærlingehjemmel i driftsetaten fra 1.9.2019
2.3. Andre varige driftsendringer
2.3.1. Økning lørdags og søndagstillegg kr 543.000 innom turnustjenester i pleie og
omsorg
2.3.2. Økt egenandel ressurskrevende brukere kr 250.000 pr år
2.3.3. Økning betaling Nord-Troms Regionråd med kr 45.200 pr år
2.3.4. Lisenser fagsystem barnehagene kr 54.960 pr år fra 1.1.2019
2.3.5. To-faktorinnlogging skolesystem 10.600 i 2019 og 7.000 årlig fra 2020
2.3.6. Økt kostnad leirskole kr 30.000 årlig til sammen for begge skolene
2.3.7. Drift av lærebrett i skolene med 82.000 pr år fra 1.1.2019
2.3.8. Akuttberedskap barnevern kr 150.000 pr år fra 1.1.2019

2.3.9. Etablering av Svar ut/inn og elektronisk arkiv barnevern kr 65.000 i 2019 og
24.000 fra 2020
2.3.10. Økt overførsel til kirka kr 200.000 fra 1.1.2019
2.3.11. Økning kostnad interkommunalt krisesenter med 50.000 pr år.
2.3.12. Driftsmidler dagsenter kr 191.000 i 2019 og 178.000 løpende fra 2020
2.3.13. Driftsmidler/egenandel ungdomskontakt. Kr 145.000 i 2019, kr 264.500 i 2020,
kr 374.500 i 2021 og kr 484.500 i 2022
2.3.14. Drift av basseng Hatteng til kr 445.500 pr år inkl. hjemmeløkning under pkt 2.2.3
og 2.2.4
2.3.15. Drift av idrettsanlegg (kunstgressbane) økes med kr 15.069 pr år
2.3.16. Drift av utleieboliger på Oteren økes med kr 55.700 pr år inklusiv
hjemmelsøkning pkr 2.2.5
2.3.17. Kjøp av renholdstjenester fra LAV til Valmuen kr 20.203 årlig inkl reduksjon av
hjemmel pkt 2.2.6
2.3.18. Økning driftskostnader bygg Åsen omsorgsenter med kr 260.000 årlig inkl
hjemmelsøkning pkt 2.2.7
2.3.19. Bruk av konsesjonskraftinntekter økes med kr 1.169.227
2.4. Andre midlertidige driftsendringer
2.4.1. Kjøp av personvernombud i 2019 for 40.000
2.4.2. Lærling i oppvekstsektoren i 2019 og 2020, Nettokostnad 110.000 i 2019 og
132.000 i 2020
2.4.3. 200 % midlertidig hjemmel i hjemmetjenesten for 2019
2.4.4. 60 % midlertidig stilling i rus/psykiatri for 2019, prosjektfinansiert. Netto
kostnad for 2019 kr 75.400
2.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2019 ihht vedlegg 6,
budsjettskjema 1 A. Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder
2019
Politisk aktivitet
2.282.308
Sentraladministrasjon
12.703.612
Oppvekst og kultur
49.161.493
Helse, pleie, omsorg og NAV
72.119.908
Næring
3.551.833
Kraftsalg
-6.698.380
Plan og drift
5.749.786
Drift – bygg
8.450.835
Finans
-3.615.286
3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 11 på 128.340.000
3.1. Investeringene for 2019 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 46.864.000, bruk
av tilskudd kr 27.061.000, bruk av mva komp kr 15.880.000. Det tas opp nytt lån kr
37.375.000 til finansiering av investeringsporteføljen
3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2019
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på
37.375.000 for 2019 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år
3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2019 ved
behov.
4. Økonomiplan 2018-2021
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under
som er i henhold med vedlegg

Rammeområder
Politisk aktivitet
Sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur
Helse, pleie, omsorg og
NAV
Næring
Kraftsalg
Plan og drift
Drift – bygg
Finans

2019
2020
2021
2022
2.282.308 2.760.108 2.760.108 2.760.108
12.703.612 12.663.612 12.663.612 12.663.612
49.161.493 49.138.893 49.007.017 49.007.017
72.119.908 71.914.205 72.610.705 72.975.105
3.551.833
-6.698.380
5.749.786
8.450.835
-3.615.286

3.551.833
-7.198.380
5.430.203
8.194.835
-3.615.286

3.551.833
-7.698.380
5.302.620
7.978.835
-3.615.286

3.551.833
-7.698.380
5.252.620
7.546.835
-3.615.286

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2020-2022 ihht vedlegg 11
4.2.1. 2020 kr 73.350.000
4.2.2. 2021 kr 31.670.000
4.2.3. 2020 kr 10.000.000
5. Enkelttiltak for 2019 fremmes som budsjettregulering til første kommunestyremøte i 2019
med forslag til finansiering

PS 71/18 Kulturprisen 2018
PS 72/18 Høringsuttalelse til "Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms
og Finnmark 2019-2022"
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Forslag til høringsuttalelse:
Utkast til høringsuttalelse til «Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark
2019-20022» (RBU)
Formannskapet i Storfjord kommune har behandlet «Regionalt bygdeutviklingsprogram for
Troms og Finnmark 2019-20022» (RBU). Vi har spesielt sett på næringsprogrammet og vil gi
følgende høringsuttalelse:
Den største og alvorligste trusselen mot sauenæringa i Storfjord og mange andre kommuner,
spesielt på innlandet er rovvilt. Dette er i svært liten grad omtalt i næringsprogrammet.
Der står det:
«For å få til en utvikling i saueproduksjonen fremover vil det være nødvendig å få til en
nedgang i tapstallene» Det er ikke gitt noen anvisning på hvordan en skal få ned tapstallene.
I Storfjord har vi store og svært gode utmarksbeiter. De store tapene sauenæringa lider på grunn
av fredet rovvilt har medført mange nedleggelser og er en alvorlig trussel mot gjenværende
sauebruk. En stor del av sauebrukene i Storfjord står foran generasjonsskifte de nærmeste årene.
Mange ungdommer er interessert i å satse på landbruk, men gir klart uttrykk for at dette ikke blir
aktuelt dersom vi ikke får ned rovvilttapene betydelig.

Rovviltets eksistens er avhengig av beitedyr som sau og rein. Når samfunnet ønsker rovvilt bør
også samfunnet betale prisen. Derfor bør bevisbyrden slik den der i dag snus. Så lenge
gårdbrukeren kan dokumentere god drift, må forvaltningen kunne dokumentere at tap utover
normaltap ikke skyldes rovvilt. Bevisbyrden for rovvilttap er i dag privatisert, samtidig som det i
praksis er nesten umulig å finne kadavre i store, til dels uframkommelige beite-/fjellområder, før
rovvilt og åtseletere har fjernet det meste av spor.
Forvaltningsplanen for rovvilt beskriver nødvendigheten samarbeid, dialog og
informasjonsutveksling, herunder blant annet at næringa og lokale registreringer «blir trodd».
Dette samarbeidet har ikke fungert etter hensikten og må forbedres.
Samtidig som det stilles krav til myndighetene i forbindelse med forvaltningen av fredet rovvilt,
er det rimelig at gårdbrukerne også kan dokumentere god drift, for eksempel gjennom deltakelse
i sauekontrollen, faglig utvikling og samarbeid.
Formannskapet i Storfjord vil derfor be:


Faglagene, forvaltningen, rovviltnemnda og politikere på lokalt-, fylkes- og nasjonalt
nivå arbeide for å få lagt om erstatningsordningene slik at gårdbrukernes umulige
bevisbyrde for rovvilttap legges om. Erstatninger basert på risiko vil være en langt bedre
måte for samfunnet å betale for å ha rovvilt enn dagens system. En slik omlegging vil
samtidig være en bedre stimulans for gårdbrukerne til å drive tapsforebyggende arbeid
enn dagens system.



Forvaltningen gjennomføre et mer effektivt uttak av rovvilt, herunder ta hensyn til lokale
registreringer/observasjoner av rovvilt i beiteområdene ved fastsetting av
bestand/familiegrupper.
Fra tid til annen blir det vist til prosjektet «Forebyggende tiltak for utsatte
sauebesetninger i Lyngen». Til det er å si at rovviltsituasjonen er en helt annen i Lyngen
der prosjektet ble gjennomført enn i Storfjord og mange ande deler av regionen.
Prosjektet har dermed begrenset overføringsverdi. Samtidig må vi i Storfjord også være
åpne for å ha fokus på og forebygge andre tapsårsaker enn fredet rovvilt.





Samtidig bør sonegrensene, spesielt for jerv, endres slik at de gode jordbruks- og
beiteområdene i Storfjord faller utenfor A-sonen.



Tallmateriale fra Rovdata viser at Fylkesmannen i Troms innvilger en langt lågere %-vis
andel søknader om erstatning for tap av sau og lam på beite enn fylker det er naturlig å
sammenligne seg med. Dette er en beklagelig praksis som vi ikke kan se noen rimelig
begrunnelse for.

I RBU pekes det på våre områders beredskapsmessige betydning for matvaresikkerhet. Uten en
rask bedring i forvaltningen av rovviltstammene vil det som er igjen av sauekjøttproduksjon i
Storfjord være borte om få år. Dette vil være helt i strid med intensjonene i RBU. Nedlegging av
gårdsbruk vil samtidig gå utover andre mål innen miljø/kulturlandskap og ta bort grunnlaget for
landbruksbasert næringsutvikling innen reiseliv, lokal mat, tjenesteytende næringer mm.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Høringsuttalelse til «Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 20192022» (RBU)
Formannskapet i Storfjord kommune har behandlet «Regionalt bygdeutviklingsprogram for
Troms og Finnmark 2019-20022» (RBU). Vi har spesielt sett på næringsprogrammet og vil gi
følgende høringsuttalelse:
Den største og alvorligste trusselen mot sauenæringa i Storfjord og mange andre kommuner,
spesielt på innlandet er rovvilt. Dette er i svært liten grad omtalt i næringsprogrammet.
Der står det:
«For å få til en utvikling i saueproduksjonen fremover vil det være nødvendig å få til en
nedgang i tapstallene» Det er ikke gitt noen anvisning på hvordan en skal få ned tapstallene.
I Storfjord har vi store og svært gode utmarksbeiter. De store tapene sauenæringa lider på grunn
av fredet rovvilt har medført mange nedleggelser og er en alvorlig trussel mot gjenværende
sauebruk. En stor del av sauebrukene i Storfjord står foran generasjonsskifte de nærmeste årene.
Mange ungdommer er interessert i å satse på landbruk, men gir klart uttrykk for at dette ikke blir
aktuelt dersom vi ikke får ned rovvilttapene betydelig.
Rovviltets eksistens er avhengig av beitedyr som sau og rein. Når samfunnet ønsker rovvilt bør
også samfunnet betale prisen. Derfor bør bevisbyrden slik den der i dag snus. Så lenge
gårdbrukeren kan dokumentere god drift, må forvaltningen kunne dokumentere at tap utover
normaltap ikke skyldes rovvilt. Bevisbyrden for rovvilttap er i dag privatisert, samtidig som det i
praksis er nesten umulig å finne kadavre i store, til dels uframkommelige beite-/fjellområder, før
rovvilt og åtseletere har fjernet det meste av spor.
Forvaltningsplanen for rovvilt beskriver nødvendigheten samarbeid, dialog og
informasjonsutveksling, herunder blant annet at næringa og lokale registreringer «blir trodd».
Dette samarbeidet har ikke fungert etter hensikten og må forbedres.
Samtidig som det stilles krav til myndighetene i forbindelse med forvaltningen av fredet rovvilt,
er det rimelig at gårdbrukerne også kan dokumentere god drift, for eksempel gjennom deltakelse
i sauekontrollen, faglig utvikling og samarbeid.
Formannskapet i Storfjord vil derfor be:


Faglagene, forvaltningen, rovviltnemnda og politikere på lokalt-, fylkes- og nasjonalt
nivå arbeide for å få lagt om erstatningsordningene slik at gårdbrukernes umulige
bevisbyrde for rovvilttap legges om. Erstatninger basert på risiko vil være en langt bedre
måte for samfunnet å betale for å ha rovvilt enn dagens system. En slik omlegging vil
samtidig være en bedre stimulans for gårdbrukerne til å drive tapsforebyggende arbeid
enn dagens system.



Forvaltningen gjennomføre et mer effektivt uttak av rovvilt, herunder ta hensyn til lokale
registreringer/observasjoner av rovvilt i beiteområdene ved fastsetting av
bestand/familiegrupper.



Fra tid til annen blir det vist til prosjektet «Forebyggende tiltak for utsatte
sauebesetninger i Lyngen». Til det er å si at rovviltsituasjonen er en helt annen i Lyngen
der prosjektet ble gjennomført enn i Storfjord og mange ande deler av regionen.

Prosjektet har dermed begrenset overføringsverdi. Samtidig må vi i Storfjord også være
åpne for å ha fokus på og forebygge andre tapsårsaker enn fredet rovvilt.


Samtidig bør sonegrensene, spesielt for jerv, endres slik at de gode jordbruks- og
beiteområdene i Storfjord faller utenfor A-sonen.



Tallmateriale fra Rovdata viser at Fylkesmannen i Troms innvilger en langt lågere %-vis
andel søknader om erstatning for tap av sau og lam på beite enn fylker det er naturlig å
sammenligne seg med. Dette er en beklagelig praksis som vi ikke kan se noen rimelig
begrunnelse for.

I RBU pekes det på våre områders beredskapsmessige betydning for matvaresikkerhet. Uten en
rask bedring i forvaltningen av rovviltstammene vil det som er igjen av sauekjøttproduksjon i
Storfjord være borte om få år. Dette vil være helt i strid med intensjonene i RBU. Nedlegging av
gårdsbruk vil samtidig gå utover andre mål innen miljø/kulturlandskap og ta bort grunnlaget for
landbruksbasert næringsutvikling innen reiseliv, lokal mat, tjenesteytende næringer mm.

PS 73/18 Søknad fra NTR Regionråd: Lyngshesten i NTR og Tromsøregionen
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
Søknad fra Nord-Troms Regionråd om støtte til prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og
Tromsøregionen – identitetsmarkør og berikelse» avslås.
Tiltaket faller utenfor vedtektene for Storfjord kommunes næringsfond.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Nord-Troms Regionråd om støtte til prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og
Tromsøregionen – identitetsmarkør og berikelse» avslås.
Tiltaket faller utenfor vedtektene for Storfjord kommunes næringsfond.

