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Underskrift:  
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Hatteng, 11.10.2017  
 
 
 
Knut Jentoft      Hallgeir Naimak 
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PS 60/17 Referatsaker formannskapet 11. oktober 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Sakene ble referert. 

Vedtak: 
Sakene ble referert. 
 
 

PS 61/17 Økonomirapport pr 30.09.2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Økonomirapport pr 30.09.2017 tas til orientering 
 
 

PS 62/17 Budsjettregulering høsten 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

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: 
Storfjord felles-/menighetsråd innvilges kr 140.000 i tilleggsbevilgning for året 2017.  Tillegget 
finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
 
 



PS 63/17 Finansreglement 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
I påvente av godkjennelse av revisor ber økonomisjefen om at saken utsettes 
 
Forslaget fra økonomisjefen ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes 
 
 
 

PS 64/17 ROS-analyse kommunale vannverk med distribusjonsanlegg 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Storfjord formannskap har gjennomgått og godkjent vedlagt Ros-analyse for kommunale 

vannverk med distribusjonsanlegg i Storfjord kommune. 
 
2.   Analysen sendes på begrenset høringsrunde til Mattilsynet og andre berørte    
      sektormyndigheter. 
 
3.   Eventuelle endringer etter høringsrunde redigeres, og endelig plan legges frem for    
      Styringsgruppen (Formannskapet).  
 
 

PS 65/17 Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Storfjord 
kommune Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 – 2019. 
 
 
 

PS 66/17 Oppstart av prosjekt "Styrking av jordbruket i Storfjord". Første 
etappe / forprosjekt 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth: 
Prosjektet ses i sammenheng med kommende landbruksplan. 
 
Tilleggsforslaget ble tatt opp til votering sammen med ordførers innstilling. 
 
Ordførers innstilling og tilleggsforslaget ble tatt opp til votering. 
Ordførers innstiling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til at det igangsettes et prosjekt «Styrking av 

jordbruket i Storfjord» slik det er beskrevet ovenfor.  
2. Storfjord kommune bevilger inntil kr 50 000 til en første etappe, altså et forprosjekt. Den 

videre utvikling av prosjektet vil avhenge av at svarene på forprosjektet er positive. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere kvalifisert person. 
4. Prosjektet ses i sammenheng med kommende landbruksplan. 

 
 
 
 

PS 67/17 Fiberutbygging i kommunen - kommunal bistand 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar i prinsippet å støtte opp økonomisk til fiberutbygging og/eller 

god internettilgang til kommunens husstander og næringsliv i kommunen. 
2. Kommunestyret prioriterer bruk av næringsfondets midler som tilskudd til den enkelte 

husstand, og som knytter seg til de ulike prosjektene der fiber tilbys.  Kommunalt 



tilskudd vil kun påregnes der husstanden har forpliktet seg tilknytning i forkant av det 
enkelte prosjekt.  Det betyr at senere tilknytninger ikke vil kunne betinge slikt tilskudd. 

3. I prinsippet vedtar kommunestyret å gi et tilskudd på inntil kr. 10.000,- pr husstand som 
knytter seg til det enkelte anlegg/utbyggingsprosjekt.  Det forutsetter at husstanden selv 
bidrar med kr. 10.000,- i tilknytning/kontantinnskudd i det enkelte utbyggingsprosjekt. 

4. Formannskapet gis fullmakt til å følge opp og styre de påkommende prosjekt som 
igangsettes.  For kommunestyrets del kan gjerne vestersia prioriteres.  Formannskapet 
vurderer fortløpende om alle forutsetninger er oppfylt før kommunen går med i det 
enkelte prosjekt.  Deler av denne fullmakten kan videredelegeres. 

5. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om bruken av fondet til dette 
formålet.   

 
 

PS 68/17 Hatteng Grillbar og Camping AS - brudd på alkoholloven etter 
befaring 14.08.17. tildeling av prikker etter alkoholforskriftens kap. 10, 
mangler ved bevillingshavers internkontroll 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Hatteng Grill den 14.08.2017.  Det 
ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter – mangler ved 
bevillingshavers internkontroll – som skal resultere i prikktildeling etter alkoholforskriftens kap. 
10 - § 10-3. 
Hatteng Grill tildeles derfor to – 2 – prikker for denne overtredelsen.  Denne tildelingen gjelder 
og løper fra vedtakets dato 11.10.17. 
 
 

PS 69/17 Nordkalotteri AS (kafe ruija). Tildeling av prikker etter 
alkoholforskriftens kap. 10, mangler  ved bevillinghavers internkontroll 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtattt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Nordkalotteri AS/kafe ruija 
19.08.17.  Det ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter –  



mangler ved bevillingshavers internkontroll – som skal resultere i prikktildeling etter 
forskriftens kap. 10 - § 10-3. 
 
Nordkalotteri AS/kafe ruija  tildeles derfor to – 2 – prikker for denne overtredelsen.  Denne 
tildelingen gjelder og løper fra vedtakets dato 11.10.17. 
 
 
 

PS 70/17 Ishavskysten Friluftsråd. Søknad om utbetaling av tilskudd fra 2014 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Ishavskysten Friluftsråd innvilges en utbetaling på kr 70 000 for prosjekt Turkartpakke 
Storfjord, opprinnelig bevilget i sak 2014/1859.  
 
 

PS 71/17 Skibotn Husflidslag, søknad støtte til nissefest 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 3750 fra Storfjord kommunes næringsfond til Skibotn 

Husflidslag.  
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 innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker 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 av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 
 



PS 72/17 Industriareal Hatteng industriområde 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra Hanne Braathen: 
Saken utsettes. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 


