Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Storfjord rådhus
27.02.2019
09:00 - 15:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Kåre Eriksen
Medlem
Bente Bech
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Nils Petter Beck
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

Representerer
TPL
SP
TPL
TPL
TPL
SP
H
H
H
AP
AP
AP
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Halvor Karlsen
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sten Nystad
Medlem
Susanne Vallesæter
Medlem

Representerer
TPL
H
FRP
TPL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Noralf Nymo
Susanne Vallesæter
Lene Bakke
Halvor Karlsen
Dagfinn Rydningen
Sten Nystad
Gaute Østeggen
Geir Varvik

Representerer
TPL
TPL
FRP
H

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
rådmann
Klara Steinnes
sekretær
May-Tove Lilleng
oppvekst- og kultursjef
Anne-Lena Dreyer
avd.leder forebyggende avdeling
Ann-Monika Wingstad
avd.leder behandlende avdeling

-

Interpellasjon fra Storfjord SP v/Maar Stangeland ang. arbeidsfordeling mellom
avdelingsleder og tjenesteleder innen helse ble besvart.
Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 15.00 under behandling av sak 12/19.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 27.02.2019

Gaute Østeggen

Dagfinn Rydningen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/19

Referatsaker kommunestyret 27. februar

2019/78

PS 2/19

Fastsette planprogram for kommuneplanens
samfunsdel KPS

2018/402

PS 3/19

Skibotn samfunnshus - prioritering av
investeringsmidler til renovering

2017/59

PS 4/19

Forprosjekt Skibotn avløpsrenseanlegg-valg av
tekniske løsninger og byggetomt.

2017/269

PS 5/19

"Lærer på topp"-ordningen

2019/50

PS 6/19

Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del H
Vei nr. 100, 101 og 102 – Endelig vedtak

2015/326

PS 7/19

Budsjettregulering februar 2019

2018/398

PS 8/19

Omorganisering av vannområdeutvalgene

2015/869

PS 9/19

Høringsuttalelse til forslag om ny fjellov - NOU
2018:11

2017/296

PS 10/19

Søknad om fritak og suppleringsvalg - Susanne
Vallesæter

2016/429

PS 11/19

Troms fylke sine aksjer i Troms kraft og
fylkessammenslåing

2017/641

PS 12/19

Hovedprosjekt: Styrking av landbruket i Storfjord

2017/542

PS 1/19 Referatsaker kommunestyret 27. februar
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:
Sakene ble referert og tatt til orientering
Vedtak:
Sakene ble referert og tatt til orientering

PS 2/19 Fastsette planprogram for kommuneplanens samfunsdel KPS
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Steinar Høgtun orienterte i saken.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
slik det framgår av vedlagte dokument.
2. Det fastsatte planprogrammet danner grunnlaget for utarbeidelse av Samfunnsplanen.

PS 3/19 Skibotn samfunnshus - prioritering av investeringsmidler til
renovering
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Prosjekt 1064 «Kommunale bygg oppgradering» splittes opp i to deler:
1. Prosjekt 1064 Kommunale bygg oppgradering – kr. 500 000
2. Prosjekt xxxx Samfunnshuset Skibotn oppgradering – kr. 500 000

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Prosjekt 1064 «Kommunale bygg oppgradering» splittes opp i to deler:
1. Prosjekt 1064 Kommunale bygg oppgradering – kr. 500 000
2. Prosjekt xxxx Samfunnshuset Skibotn oppgradering – kr. 500 000

PS 4/19 Forprosjekt Skibotn avløpsrenseanlegg-valg av tekniske løsninger og
byggetomt.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Tilleggsforslag fra TPL/Frp/Sp v/Maar Stangeland:
Nytt punkt 6
Storfjord kommunestyre vedtar oppstart av reguleringsplan og utslippssøknad for slamlagune i
Skibotndalen i nær tilknytning til Origo Skibotn AS sitt anlegg.
Tilleggsforslaget fra TPL/Frp/Sp v/Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyrevedtak 30/17 oppheves.
2. Storfjord kommunestyre vedtar å varsle oppstart av reguleringsplan for avløpsrenseanlegg i
Skibotn på Kvalberg.
3. Samtidig varsles alternativ lokalitet for renseanlegget i steinbruddet.
4. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utrede alternative muligheter til rensing av
kloakkslam fra private husholdninger i samarbeide med Avfallsservice AS. Utredningen
framlegges for kommunestyret i neste møte. Det forutsettes at deres renseanlegg med utslipp
til sjø på Hatteng nedlegges.
5. Storfjord kommunestyre vedtar å bygge stor slamavskiller enten i betong eller i plast. Planog driftsstyret får fullmakt til å velge den mest hensiktsmessige type slamavskiller.
6. Storfjord kommunestyre vedtar oppstart av reguleringsplan og utslippssøknad for
slamlagune i Skibotndalen i nær tilknytning til Origo Skibotn AS sitt anlegg

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Forslag fra administrasjon
Første setning i punkt 4. erstattes med: Plan- og driftsstyret gir rådmannen fullmakt til å utrede
alternative muligheter til rensing av kloakkslam fra private husholdninger i samarbeide med
Avfallsservic as. Utredningen framlegges for kommunestyret i neste møte.
Rådmannens innstilling og forslag fra administrasjon ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyrevedtak 30/17 oppheves.
2. Storfjord kommunestyre vedtar å varsle oppstart av reguleringsplan for avløpsrenseanlegg i
Skibotn på Kvalberg.
3. Samtidig varsles alternativ lokalitet for renseanlegget i steinbruddet.
4. Plan- og driftsstyret gir rådmannen fullmakt til å utrede alternative muligheter til rensing av
kloakkslam fra private husholdninger i samarbeide med Avfallsservic as. Utredningen
framlegges for kommunestyret i neste møte. Det forutsettes at deres renseanlegg med utslipp til
sjø på Hatteng nedlegges.
5. Storfjord kommunestyre vedtar å bygge stor slamavskiller enten i betong eller i plast. Plan- og
driftsstyret får fullmakt til å velge den mest hensiktsmessige type slamavskiller.

PS 5/19 "Lærer på topp"-ordningen
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ordningen «Lærer på topp» videreføres for skoleåret 2019-20 for å få et bedre grunnlag for å
evaluere ordningen over tid mht kvalitet og kost/nytte-vurdering.
2. Finansiering: refusjoner kap.1.2 sett under ett for 2019
3. Det skal holdes et rapporteringsfokus på ordningen mht inntekter/kostnader for å sikre
finansiering.

PS 6/19 Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del H Vei nr. 100, 101 og
102 – Endelig vedtak
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende forslag til veinavn vedtas og kunngjøres jfr. Lov om stadnamn:
100.

101.
102.

Stedsangivelse
Fra E8 mot avfallsmottaket
og Kiholmen
Fra E6 mot Helsehuset på
Oteren
Ny adresseparsell på
Oldersletta boligfelt
(reguleringsplan)

Vedtak
Bulldoserveien / Bulldosarveien
Veinavnet må følge Kartverkets
vedtak om skrivemåte.
Helsehusveien
Nummereres i henhold til
Oldersletta.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende forslag til veinavn vedtas og kunngjøres jfr. Lov om stadnamn:
100.

101.
102.

Stedsangivelse
Fra E8 mot avfallsmottaket
og Kiholmen
Fra E6 mot Helsehuset på
Oteren
Ny adresseparsell på
Oldersletta boligfelt
(reguleringsplan)

Vedtak
Bulldoserveien / Bulldosarveien
Veinavnet må følge Kartverkets
vedtak om skrivemåte.
Helsehusveien
Nummereres i henhold til
Oldersletta.

PS 7/19 Budsjettregulering februar 2019
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling punkt 2.5 ang finansiering
fra «ubrukte lånemidler» til «bruk av disposisjonsfondet kr 520.000»
Tilleggsforslag fra Knut Jentoft:
Lærlinger - helse og omsorgsfag
I helse og omsorg har vi for tida bare en lærling som avslutter lærlingkontrakten 01.09.20.
Vi hadde opprinnelig 2 lærlingehjemler til – men IT har nå en og oppvekst den andre.
For å få inn en lærling til, så trengs det lønnsmidler til en ekstra lærling fra 1.8.19 til 31.8.20.
Forslag:
Det opprettes en lærlingehjemmel innen helse- og omsorgsfag. Hjemmelen avløses av
eksisterende hjemmel 1.9.20.
Det bevilges lønnsmidler aug. – des. 2019: 71.000 kr
Lønnsmidler jan. - aug. innarbeides i økonomiplanen.
Inndekning: Disposisjonsfond.
Tilleggsforslag fra Tverrpolitisk liste/Frp/Sp v/Hanne Braathen:
Styrke tiltak Juniorklubb/ungdomsklubb-tilbudet, med 100.000 kr.
Finansieres disposisjonsfond.
Rådmann skal komme tilbake med bruken hvor det er mest behov.
(styrke bemanning juniorklubb med to, transport Hatteng/Skibotn)
Tilleggsforslag fra alle partier v/Daniel Takvannsbukt:
Innføring av skolefrokost inntil 2 ganger i måneden frem til sommeren. Etter dette evalueres
tiltaket av både skolene og leverandør. Dette gir et bedre grunnlag for senere avgjørelser.
Det vil neppe være læringsutbytte, men stor verdi sosialt og trivselsmessig. Det skjer noe når
man møtes for å spise sammen. Kostnaden er 50 kr. pr. elev. Gryterett (brødmat) Lars Ingvald
Bjørklund leverer maten. Skolene er selv ansvarlig for å avtale tid og lokalisering for
matlevering.
Det store minuset er selvsagt tapt skoletid, men vi kan gi noen elever en start på dagen de ikke
har. Det er i alle fall en begynnelse.
(50x40 = 2000 kr. på Hatteng hver gang, mars, april, mai, juni
(25 x 50 = 1500 kr. Skibotn). Altså 3500 kr. pr. frokost for begge skolene.
Forslag:
Det bevilges inntil 28.000 kr, slik at det vil bli mulig med inntil 2 måltider pr. måned.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Daniel Takvannsbukt ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra TPL/Frp/Sp v/Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger på driftsbudsjettet
1.1. Sommerarbeidsplasser
kr 150.000
1.2. Utstyr brann
kr 90.000
1.3. Opplæring elektrosveisemaskin
kr 20.000
1.4. Fjerning av oljefyrte anlegg
kr 180.000
1.5. Riving/sanering av bolig Oldersletta
kr 250.000
1.6. Rekruttering av ny Rådmann
kr 60.000
1.7. Folkevalgtopplæring
kr 50.000
1.8. Konsulent organisasjonsutvikling
kr 250.000
1.9. Kirka
kr 150.000
1.10.
Ekstrahjelp Åsen omsorgssenter
kr 200.000
1.11.
Medisiner og medisinske forbrukesmatr. Kr 200.000
1.12.
Konsulent planarbeid
kr 200.000
1.13.
Assistent Oteren bhg 30 % 6 mnd
kr 60.000
1.14.
Spes.ped i voksenopplæringen
kr 250.000
1.15.
Nettressurser Hattens skole
kr 30.000
1.16.
Nettressurser Skibotn skole
kr 30.000
1.17.
Leasing bil behandlende avdeling 6 mnd kr 60.000
1.18.
Finansieres med kr 250.000 av flyktningetjenestens disposisjonsfond,
1.19.
Finansieres med kr 2.035.000 av ordinært disposisjonsfond.
2. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger på investeringsbudsettet
2.1. Kjøp av bil forebyggende avdeling
kr 120.000
2.2. Utkjøp av leasingbil hjemmetjenesten (juni)
kr 120.000
2.3. Utstyr og inventar kontor ny legehjemmel
kr 130.000
2.4. Bil valmuen
kr 150.000
2.5. Finansiering: bruk av disposisjonsfondet kr 520.000
Det opprettes en lærlingehjemmel innen helse- og omsorgsfag. Hjemmelen avløses av
eksisterende hjemmel 1.9.20.
Det bevilges lønnsmidler aug. – des. 2019: 71.000 kr
Lønnsmidler jan. - aug. innarbeides i økonomiplanen.
Inndekning: Disposisjonsfond.
Styrke tiltak Juniorklubb/ungdomsklubb-tilbudet, med 100.000 kr.
Finansieres disposisjonsfond.
Rådmann skal komme tilbake med bruken hvor det er mest behov.
(styrke bemanning juniorklubb med to, transport Hatteng/Skibotn)
Innføring av skolefrokost inntil 2 ganger i måneden frem til sommeren. Etter dette evalueres
tiltaket av både skolene og leverandør. Dette gir et bedre grunnlag for senere avgjørelser.

Det vil neppe være læringsutbytte, men stor verdi sosialt og trivselsmessig. Det skjer noe når
man møtes for å spise sammen. Kostnaden er 50 kr. pr. elev. Gryterett (brødmat) Lars Ingvald
Bjørklund leverer maten. Skolene er selv ansvarlig for å avtale tid og lokalisering for
matlevering.
Det store minuset er selvsagt tapt skoletid, men vi kan gi noen elever en start på dagen de ikke
har. Det er i alle fall en begynnelse.
(50x40 = 2000 kr. på Hatteng hver gang, mars, april, mai, juni
(25 x 50 = 1500 kr. Skibotn). Altså 3500 kr. pr. frokost for begge skolene.
Forslag:
Det bevilges inntil 28.000 kr, slik at det vil bli mulig med inntil 2 måltider pr. måned.

PS 8/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Storfjord vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt
«Troms Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og BalsfjordKarlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de
nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir
referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Storfjord vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt
«Troms Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og BalsfjordKarlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de
nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir
referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».

PS 9/19 Høringsuttalelse til forslag om ny fjellov - NOU 2018:11
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:
Forslag fra Tverrpolitisk liste/Frp/Sp
Storfjord kommunestyre vedtok bl.a følgende i sak 44/17 den 21.6.2017:
«Storfjord kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til
fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova 3 annet ledd.»
Forslaget til vedtak i sak 9/19 kan med fordel bindes sammen med vedtaket fra 2017, f.eks ved
slikt
Tillegg:
For øvrig viser Storfjord kommunestyre til sitt vedtak, pkt 1 i sak 44/17 den 21.6.2017.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra TPL/Frp/Sp v/Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune støtter USS høringsuttalelse i forhold til forslag til ny fjellov.
Storfjord kommune mener det bør innføres lik forvaltning i hele landet og følgelig
at fjelloven og lokal forvaltning iverksettes også i Nordland og Troms på lik linje med
resten av landet.
Storfjord kommunestyre viser i tillegg til sitt vedtak i sak 44/17 den 21.06.2017:
«Storfjord kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til
fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova 3 annet ledd.»

PS 10/19 Søknad om fritak og suppleringsvalg - Susanne Vallesæter
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Forslag fra TPL v/Solveig Sommerseth:
Punkt 3.
Monica Tranås foreslås som medlem og nestleder i Levekår.
Ny 1. vara foreslås Anne Dalheim.
Punkt 4:
Anne Dalheim foreslås som medlem i Råd for eldre og funksjonshemmede.

Personlig varamedlem for pensjonistforeningen Storfjords rep. Laila Aronsen bes foreningen
oppnevne.
Punkt 5:
Som 4. vararepresentant til Formannskapet og Administrasjonsutvalget for resten av
valgperioden velges Noralf Nymo.
Forslaget fra TPL v/Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Susanne Vallesæter innvilges fritak fra sine politiske verv i Storfjord kommune.
2. Kommunestyret oppdaterer Tverrpolitisk liste sin representantliste ifølge valgresultatet 2015
med en ny representant til kommunestyret. 1. vararepresentant Noralf Nymo trer inn som
fast representant i kommunestyret for resten av valgperioden. De øvrige vararepresentantene
rykker tilsvarende opp, og Monica Tranås kommer inn som ny vararepresentant på
kommunestyrelista for resten av valgperioden.
3. Som fast representant og nestleder til Levekårsutvalget for resten av valgperioden velges
Monica Tranås. Som ny 1. vara velges Anne Dalheim
4. Som fast representant til Råd for eldre og funksjonshemmede for resten av valgperioden
velges Anne Dalheim. Personlig varamedlem for pensjonistforeningen Storfjords rep. Laila
Aronsen bes foreningen oppnevne.
5. Som 4. vararepresentant til Formannskapet og Administrasjonsutvalget for resten av
valgperioden velges Noralf Nymo.

PS 11/19 Troms fylke sine aksjer i Troms kraft og fylkessammenslåing
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Forslaget til uttalelsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Uttalelse fra Storfjord kommunestyre om Troms fylkes eierandel av Troms Kraft:
Hva skal skje med aksjene når Troms og Finnmark slår seg sammen?
Troms Kraft forsyner deler av Troms med elektrisk kraft. Hvem skal så være med å styre
dette selskapet som produserer verdiskapning med lokale ressurser i Troms?
Da Skibotn kraftverk ble planlagt utbygd i siste halvdel av 70-tallet, skapte prosjektet bitter strid
og uenighet. Det ble utført sabotasje på ei bru som ble sprengt, og ordføreren fikk drapstrusler.
Til slutt sa kommunestyret ja til utbygginga, men da hadde kommunalministeren vært ute i

media og lovet Storfjord 150 varige arbeidsplasser. Nå har vi venta i 40 år, og vi venter
fremdeles på de 150 arbeidsplassene.
Den gangen Mack flytta ut av Tromsø, vurderte de å etablere seg i Storfjord. Dette var ikke
mulig, for i Storfjord var det ikke strøm!
Nærmere 40 % av verdiskapingen i Troms Kraft kommer fra naturressurser som Storfjord har
avgitt til fellesskapet. Forutsetningen for utbyggingen av kraftverker er ennå ikke oppfylt, nå 40
år seinere. I tillegg har ikke Storfjord strøm til næring.
Kommunestyret i Storfjord mener derfor det er rett og rimelig at Storfjord kommune overtar
deler av fylkets aksjer.

PS 12/19 Hovedprosjekt: Styrking av landbruket i Storfjord
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 15.00 under behandling av saken.
Tilleggsforslag fra Knut Jentoft:
Klima, miljø, bærekraft og pollineringsvennlighet innarbeides i prosjektet.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til å videreføre prosjekt «styrking av landbruket i
Storfjord», i form av et hovedprosjekt over tre år. Etter evaluering kan det åpnes for
forlengelse.
2. Forslaget til organisering godkjennes.
3. Det bevilges inntil kr 75 000 årlig over næringsfondet. Forslaget til budsjett og finansiering
vedtas.
4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere prosjektleder/prosjektmedarbeidere innenfor
rammen.
5. Hovedprosjektets funn vurderes og innpasses i kommunens planer.
6. Klima, miljø, bærekraft og pollineringsvennlighet innarbeides i prosjektet.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019
Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til å videreføre prosjekt «styrking av landbruket i
Storfjord», i form av et hovedprosjekt over tre år. Etter evaluering kan det åpnes for
forlengelse.
2. Forslaget til organisering godkjennes.
3. Det bevilges inntil kr 75 000 årlig over næringsfondet. Forslaget til budsjett og finansiering
vedtas.
4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere prosjektleder/prosjektmedarbeidere innenfor
rammen.
5. Hovedprosjektets funn vurderes og innpasses i kommunens planer.

