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Sak 1/18
HØRINGSBREV -FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR HRS
IKS

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
18/22
Saksnr.: Utvalg
1/18
Formannskapet

Arkiv: M65 &13
Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
Avtalen godkjennes
Saksutredning:
Se vedlegg
Vedlegg:
 Høringsbrev- forslag til endringer i selskapsavtalen for HRS IKS

Arne Kvensjø
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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HØRING - OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER

Saksbehandler: Arne Kvensjø
Arkivsaksnr.:
18/24
Saksnr.: Utvalg
2/18
Formannskapet

Arkiv: 055
Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling
Saksutredning:
Se vedlegg:
 Høring – omfanget av leveringspliktige posttjenester
 Høringsnotat.

Vedlegg:

Arne Kvensjø
Rådmann
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Sak 3/18
KOMMUNEPRAM

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
18/9
Saksnr.: Utvalg
3/18
Formannskapet

Arkiv: 652
Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
De som har gitt tilskudd, tilbys overtagelse av prammen for kr.60.000,-. Takker de nei, så
annonseres den til salgs.
Saksutredning:
Kommunens pram brukes mindre enn tidligere år. Resultatet er at inntektene på utleie synker,
samtidig som vedlikeholdsutgiftene øker med alderen på prammen. Det er ikke lenger
regningsforsvarlig for kommunen å eie denne. I tillegg har det kommet en privat aktør med
egen pram for utleie. En kommune bør ikke drive konkurranse med privat næringsliv, spesielt
innenfor områder som ikke ansees å være klart definerte kommunale oppgaver.
Økonomi:
Pramma ble kjøpt inn i 2010 etter tilskudd fra Nordsalten Kraft (100.000,-), Nordkraft
(150.000,-) og Kjøpsvik Handel (50.000,-).
Forventet salgs sum er kr.60-80 tusen.
Dagens situasjon for prammen er som følger:
- Leieinntekter varierer fra år til år, men i snitt er den på 7-8 tusen kr.
- Vedlikeholdsutgift som må gjennomføres i år er beregnet til 60 tusen. (Ikke
innarbeidet i budsjett)
- Ny fortøyning til prammen. 10-15 tusen kr.
Vedlegg:

Arne Kvensjø
Rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 4/18
NY BASESTASJON PÅ SØRFJORDFJELLET

Saksbehandler: Stig Eriksen
Arkivsaksnr.:
18/31
Saksnr.: Utvalg
4/18
Formannskapet

Arkiv: 635
Unntatt offentlig ofl §13
Møtedato
25.01.2018

Saksutredning legges frem i møtet.

Arne Kvensjø
rådmann
Stig Eriksen
Prosjektleder
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Sak 5/18
REGULERING AV DRAG NÆRING- OG INDUSTRIPARK

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
14/715
Saksnr.: Utvalg
/
Formannskapet
/
Kommunestyret
88/17
Kommunestyret
5/18
Formannskapet
52/17
Formannskapet
15/17
Formannskapet
22/15
Driftsutvalget

Arkiv: L12
Møtedato
25.01.2018
13.12.2017
25.01.2018
13.12.2017
22.05.2017
03.12.2015

Innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjennes forslag til
reguleringsplan for Drag næring- og industripark i Tysfjord kommune med de
endringer som framgår av merknadsbehandlingen.
2. Endringene som er forslått i merknadsbehandlingen innarbeides i planen
umiddelbart etter at planen er kunngjort etter plan- og bygningsloven § 12-12, 5.
ledd.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
03.12.2015
PS 22/15

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.05.2017
PS 15/17

Resultat:
Behandling i utvalget:
Votering:
Innstilling tatt opp til votering. Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Forslag til regulering av Drag næring- og industripark sendes ut på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven, § 12-10, jfr § 12-11.Formannskapet
ber Havnestyret bevilge kr.250.000,- til reguleringsarbeidet rundt Drag kommunale kai
inklusiv sjøområder.

Saksutredning:
1. Innledning
Beslutning om å utarbeide reguleringsplan for området ble tatt i formannskapet 03.04.2014
(saksnr. 26/14).
COWI AS har utarbeidet reguleringsplanforslag på vegne av Tysfjord kommune.
Formålet med planen er å tilrettelegge for gode næringsområder og maritime virksomheter.
Planområdet er avgrenset av kommunal veg (Hamnveien) i sør og sør-vest, fv.827 i øst, samt
av havet i nord og nord-vest. Planområdet har størrelse på ca. 110 daa. og reguleres til industri
i vest, forretning i øst, samt havneområde rundt småbåthavna.
2. Planforslaget sett i forhold til plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser
Krav til forslagsstiller: Lovens § 12-3 setter krav til at reguleringsplan utføres av fagkyndig.
Dette kravet er oppfylt ved at COWI AS har utarbeidet forslag til reguleringsplanen.
Oppstartsmøte: Oppstartsmøte ble avholdt den 27.08.14 i medhold av lovens § 12-8. I
henhold til møtereferatet anses reguleringsplanen som detaljreguleringsplan uten krav om
konsekvensutredning (KU).
Planbeskrivelse og konsekvensutredning: Planforslaget beskriver planens formål,
planområdets avgrensing, dagens planstatus, planprosess og medvirkning, ROS-analyse og
vurdering av krav til konsekvensutredning, samt plankart og planbestemmelser. Planforslaget
anses dermed å tilfredsstille kravene i lovens § 4-2.
Medvirkning: I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 ble oppstart av
reguleringsplanarbeidet annonsert i avisa «Fremover» den 31.10.2014, og ble lagt på
kommunens nettside med frist for innsending av merknader 21.11.2014. Forslagsstiller har
avholdt direkte dialog med berørte statlige myndigheter i utarbeidelse av planforslaget.
Forslagsstiller har skrevet i planforslaget at det er kommet inn 8 merknader fra berørte parter.
Merknadsbehandlingen er lagt ved planforslaget.
Statens vegvesen hadde noen vesentlige merknader innenfor forhold som angåer
vegmyndighetens fagområde. Dette er hovedsakelig forhold som er knytett til riksveg 827 som
er innlemmet i planområdet. Innspill fra Statens vegvesen er innarbeidet i planforslaget, og
planavgrensningen er justert iht. vegvesenets anbefalinger.
I tillegg har forslagsstiller gjennomført folkemøte i ASVO lokaler på Drag i forbindelse med
oppstart av reguleringsplanen. Forslagsstiller har gjengitt innspillene fra folkemøtet i et eget
referat.
Krav til samfunnssikkerhet, og risiko- og sårbarhetsanalyse: Plan- og bygningslovens § 4-3
setter krav til at planleggingsmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
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gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Forslagsstiller har foretatt risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og dermed oppfyller lovens krav.
ROS- analysen har identifisert noen risikomomenter, nemlig innen geoteknikk/skredfare,
grunnforurensning, havnivåstigning og trafikksikkerhet. Det er foreslått avbøtende tiltak som
bidrar til bedre sikkerhet. Det er tidligere foretatt en geoteknisk vurdering av molo- og
kaianlegget, samt tilgrensende områder. I tillegg er det foretatt en ny geoteknisk undersøkelse
i forbindelse med denne reguleringsplanen. Forslagsstiller har utarbeidet egne hensynsoner og
planbestemmelser som vil ivareta risiko i forbindelse med grunnforholdet.
3. Forholdet til overordnet plan
Planområdet er ikke dekt av den nye kommuneplanen for Tysfjord kommune. I
kommuneplanen er Drag området båndlagt for utarbeidelse av detaljert kommunedelplan.
Kommunedelplanen for Drag-Helland område datert 01.07.1987 er gjeldende overordnet plan
for området. Kommunedelplanen avsetter planområdet til industri, havn, småbåthavn, bolig,
forretning og veg/samferdsel. I tillegg omfatter planen delvis reguleringsplan for Drag
sentrum fra
1978 og hele reguleringsplanen for Drag ferge-område fra 1992.
Stort sett synes planforslaget å ivareta formålene i kommunedelplanen, og gjeldende
reguleringsplanene på området. Deler av industriområdet (I3) i kommunedelplanen er regulert
til kai-formål. Dette er området som allerede er bygd med kaianlegg. Det samme gjelder kaiområdet ved fergekaia som i henhold til kommuneplanen er et forretningsområde.
4. Kunngjøring og offentlig ettersyn
Forslaget til reguleringsplan ble lagt frem for Formannskapet/planutvalget for å avgjøre om
forslaget skal fremmes ved at det sendes på høring, legges ut til offentlig ettersyn og
behandles etter reglene i lovens § 12-10, jfr. § 12-11. Formannskapet vedtok i møte
22.05.2017 sak 16/17 at planforslaget sendes på høring, legges ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget med planbeskrivelse og planbestemmelser var lagt ut til ettersyn i serviceavdelingen
på rådhuset i Kjøpsvik, Drag snarkjøp og Joker på Storjord, samt på nettside til Tysfjord
kommune. I tillegg ble behandling av planforslaget annonsert i Avisa Nordland.

Registrerte grunneiere, festere, naboer, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet
samt statlige og regionale uttalelsesmyndigheter var underrettet særskilt ved brev.
Merknadsfristen ble i utgangspunktet satt til 01. august 2017. På grunn av ferieavvikling fikk
berørte grunneiere, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nordland forlenget merknadsfrist.
1. Merknadsbehandling
Innen fristens utløp har kommunen mottatt innspill fra følgende uttalelsesmyndigheter.
1. Statens vegvesen
2. Fylkesmannen i Nordland
I tillegg har kommunen mottatt innspill fra Mads Fenes og Inger Åmo eierne av 60/209.
5.1 Uttalelse fra Statens vegvesen
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Statens vegvesen er berørt både som grunneier og uttalelsesmyndighet i denne saken, og har
vært hoved medvirker fra oppstartsfasen. Innspill fra Statens vegvesen ved forhåndshøring er
innarbeidet i planforslaget.
I denne fasen har vegvesenet følgende planfaglige innspill til planforslaget.
Plankart:
a. Alt areal som eies av Statens vegvesen skal reguleres til vegformål. Det vil si at
eiendomsgrensen mellom veg og privat grunn må være sammenfallende med
formålsgrensen mellom offentlig veg og annet formål. Det må gå klart fram av
plankartet hva som er offentlig veg/parkering og hva som er privat veg/parkering.
b. I alle avkjørslene mot rv. 827 skal det reguleres frisiktsone (4m x 45m) på plankartet.
c. Sonen langs fortauet på fv. 827 som er foreslått regulert til Annen veggrunn –
grøntareal, skal reguleres som Annen veggrunn – teknisk anlegg.
d. Langs fortauet ved areal BKB4 må det reguleres en sone: Annen veggrunn – teknisk
anlegg.

Planbestemmelser:
a. § 2 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER mangler Sikringssone. Det må inngå en
bestemmelse for Sikringssone/frisikt med følgende tekst:
«Innenfor frisiktsonene i avkjørsler og kryss skal det være fri sikt i en høyde på
minimum 0,5 meter over toppdekke på tilstøtende veg. Arealet innenfor
frisiktsonen må ikke nyttes slik at fri sikt blir hindret.»
b. § 5.3 Forretning/kontor/industri
Bygning kan plasseres inntil formålsgrensen ut mot offentlig gate. Statens vegvesen
gjør oppmerksom på at det er regulert byggegrense på plankartet, som regulerer
hvor det kan plasseres bygninger inne på dette området. Plankartet gjelder foran
bestemmelsene. Vi anbefaler at punktet fjernes fra bestemmelsene.
c. § 6.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg og § 6.5 Annen veggrunn - grøntareal
«Støyskjerming» må fjernes fra reguleringsbestemmelsene for disse 2 formålene. Vi
tillater ikke at det settes opp støyskjermer i disse arealene, på grunn av krav til frisikt.
Det er regulert mange avkjørsler mot rv. 827 og opprettholdelse av frisikt (4x45)
langs fortau/ riksveg vil vanskelig kunne kombineres med støyskjerm her.
d. § 6.8 Parkering: Her bør det vises til hvilket areal det gjelder (SPA1). Det går ikke
fram på plankartet eller i bestemmelsene om det skal være offentlig eller privat
parkering? Det må tas stilling til det og planen rettes i henhold til hva intensjonen er.
e. Statens vegvesen vil ha kontroll på at vegfylling/kaiområde blir sikret på en god måte
ved nye tiltak og vi ber derfor om endring i siste punkt til:
«Før utfylling kan skje i BKB1 skal det gjennomføres supplerende boringer og
Side 3 av 4 geoteknisk undersøkelse, hvor sjøbunnens helning skal kartlegges.
Geoteknisk rapport skal forelegges og godkjennes av Statens vegvesen før
tiltak kan igangsettes her.»
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Administrasjonens vurdering:- Innspill tas til følge
Administrasjonen tar Statens vegvesens uttalelse til følge i sin helhet. Innspillet er
videreformidlet til COWI AS og er innarbeidet i planforslaget.
5.2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nordland har ansvar for å samordne uttalelser og innsigelser fra regionale
statsetater i Nordland i plansaker. Derfor henviser fylkesmannens til uttalelsene fra SVV. I
tillegg har fylkesmannen egne innspill til planforslaget.
Fylkesmannens innspill fokuserer på risiko for grunnforurensing i tilknytning med
mudring/flytting av masser samt utfylling i fjæreområdene. Dette var forsøkt ivaretatt
gjennom § 3.5 Forurensning og § 3.6 Mudring i planforslaget. For å sikre at kravene i
Forurensningsforskriften Kapittel 2 følges opp, foreslår fylkesmannen at følgende
planbestemmelser tas inn.
Alt. 1)
«Før det kan igangsettes tiltak etter plan- og bygningsloven eller ikke søknadspliktige
anleggsarbeider, skal tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, i tråd med
forurensningsforskriftens kapittel 2, være godkjent av forurensningsmyndigheten.
Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises
forurensningsmyndigheten».
Alt.2)
«Før graving i områder hvor det kan være forurensning i grunnen skal det
foretas en risikovurdering og eventuelle prøvetakinger. Dersom forurensning
foreligger, skal tiltaksplan utarbeides og godkjennes av kommunen før
igangsetting.»

Når det gjelder mudring foreslår fylkesmannen følgende planbestemmelse:
«Utfylling fra land, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning av
forurenset sediment krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med
søknad om utfylling og/eller mudring må det gjennomføres miljøtekniske
undersøkelser og utarbeides plan for håndtering av forurensede masser og
gjennomføring av arbeidet. Søknad om utfylling og/eller mudring skal sendes
Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. Ved utfylling skal
det benyttes rene masser»

Administrasjonens vurdering
Administrasjonen tar fylkesmannens anmodning til følge og foreslår at bestemmelsene om
grunnforurensing og mudring tas inn i planbestemmelsene. når det gjelder grunnforurensing
og foreslår vi at alternativ 1 tas inn som planbestemmelse.
5.3 Merknader fra Mads Fenes og Inger Åmo
Kommunen har mottatt e-post fra Mads Fenes og Inger Åmo, eierne av 60/209. E-posten
henviser til grunneiernes innspill ved forhåndshøring dat. 21.11.14, og informerer om at
samtlige av innspill til reguleringsplanarbeidet i dette brevet står fortsatt ved lag.
Side 12 av 37

Sak 5/18
I brevet argumenteres det blant annet at eiendommen 60/209 er innlemmet i industriparken og
den nye reguleringsplanen vil sørge for at eiendommen faller drastisk i verdi, og den vil heller
ikke kunne brukes på regningssvarende måte til boligformål på grunn av dens beliggenhet i
strandsonen. Grunneierne mener deres økonomiske tap vil således bli stort, da de blir sittende
med lån på en eiendom og tilhørende enebolig som blir ubeboelig og usalgbar, og dertil
økonomisk og markedsmessig verdiløs. Derfor har grunneierne framlagt følgende krav:
a) Grunneier ved Gnr./Bnr. 60/209 skal kunne kreve innløsning av eiendommen den tid
utarbeidelsen av industri- og næringsparken når grunneiers eiendomsgrense.
b) Innløsning av eiendom skal skje ut fra eiendommens verdi, basert på takst og faktisk
standard, upåvirket av industriplaner.
c) Dersom innspillene blir vedtatt, skal de innlemmes i den nye reguleringsplanen slik at
de følger eiendommen.

Administrasjonens vurdering:- Kravene tas ikke til følge
I henhold til gjeldende arealplan på området er strandområdet hvor eiendommen 60/209 ligger
et industriområde. Reguleringsplanen foreslår ikke vesentlige endringer i forhold til gjeldende
arealplan.
Grunneiere har rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan dersom reguleringsplanen
medfører at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke av kommunen, etter § 16-2 har
rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom eller ubebygd del av en eiendom som i planen er
angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder
samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder Jf. pbl. § 15-2 1.
ledd.
Reguleringsplanforslaget foreslår ikke noen av formålene under pbl. § 15-2 1. ledd på
området. Derfor mener vi at planforslaget ikke medfører at kommunen, eller annet rettssubjekt
med samtykke av kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere eiendommen.
Erstatningskrav etter pbl. § 15-3 gjelder der en reguleringsplan medfører ved bestemmelser
om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt
som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte. Er grunnen
bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Jf. pbl § 15-3 3.
ledd.
Vi mener at reguleringsplanen ikke har satt byggegrense som medfører at eiendommen 60/209
blir ødelagt som byggetomt, eller at bygget på eiendommen må fjernes. Derfor mener vi at
eierne av 60/209 ikke har erstatningskrav.
Vedlegg: Saksdokumenter

Arne Kvensjø
konstituert rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør
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TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK - MARIN KARTLEGGING
OFOTREGIONEN

Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Arkivsaksnr.:
16/345
Saksnr.: Utvalg
6/18
Formannskapet

Arkiv: 223 P11
Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune støtter Ofoten Regionråds Marin kartlegging Ofotregionen med kr.
150.000,- fra Havbruksfondet.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Ofoten Regionråd har den 14.5.2016 søkt Tysfjord kommune om kr. 150.000,- til et felles
prosjekt med marin kartlegging av Ofotfjorden og Tysfjord, med fem kommuner og stor andel
ekstern finansiering til et prosjekt med et totalbudsjett på 5,23 millioner kroner.
Rådmannen mener at kommunen her får mye for pengene. Dessuten var det Tysfjord
kommune som i første omgang tok initiativ til prosjektet gjennom å arrangere en konferanse
om marin næringsutvikling i Tysfjord den 12.12.2014. Videre har jo kommunereformen blitt
vedtatt siden prosjektet ble igangsatt og det gjør det enda mer åpenbart at prosjektet blir et
nyttig felles verktøy både i den nye Narvik kommune og også i nye Hamarøy kommune som
trolig får mesteparten av sitt sjøareal og i hvertfall sjøvolum i det som nå er Tysfjord vest.
Videre er dette prosjektet også til stor nytte for næringslivet, herunder også for finansiørene av
Havbruksfondet.
Rådmannen innstiller da til et tilskudd på kr. 150.000,- over Havbruksfondet til prosjektet.
Rådmannen viser videre til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Vedlegg:
Søknad fra Ofoten Regionråd 14.5.2016
Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD TIL KRAFTFONDET - FORPROSJEKT FOR ETABLERING AV
MATPRODUKSJON

Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Arkivsaksnr.:
16/426
Saksnr.: Utvalg
7/18
Formannskapet
21/17
Formannskapet

Arkiv: NAVN Kraftfondet
Møtedato
25.01.2018
22.05.2017

Innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Tysfjord ASVO til forprosjekt etablering
matproduksjon.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.05.2017
PS 21/17

Resultat:
Behandling i utvalget:
Enstemmig vedtatt utsatt.
Vedtak:
Utsatt behandling
Saksutredning:
Tysfjord ASVO søkte allerede 14.6.2016 om kr. 150.000,- til forprosjekt matproduksjon.
Rådmannen vil først beklage den lange saksbehandlingen i saken. Det skyldes at kommunen
ikke har hatt midler å utlyse tidligere, men nå har kommunen lyst ut midler over
Havbruksfondet. Dog er disse midlene svært begrensede og etter en totalvurdering når ikke
denne søknaden opp.
Vedlegg:
Søknad om støtte til forprosjekt matproduksjon, Tysfjord ASVO

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET
KJØPSVIK BLUESKLUBB
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Arkivsaksnr.:
16/570
Saksnr.: Utvalg
8/18
Formannskapet
22/17
Formannskapet

Arkiv: NAVN Kraftfondet
Møtedato
25.01.2018
22.05.2017

Innstilling:
1.
Tysfjord kommune innvilger kr. 100.000,- fra Havbruksfondet i støtte til Kjøpsvik
bluesklubb til arrangementet Sementblues 2017.
2.
Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.05.2017
PS 22/17

Resultat:
Behandling i utvalget:
Enstemmig vedtatt utsatt.
Vedtak:
Utsatt behandling
Saksutredning:
Saken gjelder søknad fra Kjøpsvik Bluesklubb som 5.7.2016 har søkt Tysfjord kommune om
tilskudd kr. 150.000,-. Midlene skal brukes til å finansiere Sementblues 2017.
Rådmannen beklager først lang saksbehandlingstid som skyldes at kommunen ikke har hatt
midler tilgjengelig før en ny utlysning av Havbruksfondet høsten 2017.
Vurdering
Søknaden er delt opp i to deler; en søknad om kr. 150.000,- i tilskudd, samt en rekke praktiske
punkter som går på tilrettelegging for gjennomføring av Sementblues inkludert
skjenkebevilling. Søknadens øvrige innhold er allerede for lengst avklart, slik at behandlingen
her gjelder den økonomiske støtten.
Sementblues er kommunens klart største kulturarrangement. Det er en etablert festival som er
viktig for kommunens innbyggere. Det gjøres en stor dugnadsinnsats for å få festivalen til å gå
rundt. Allikevel er festivalen avhengig av velvilje fra Tysfjord kommune på en del områder,
blant annet bruk av en del av kommunens areal og generelt Kjøpsvik sentrum. Siden
Sementblues har vært arrangert flere ganger med stort sett samme konsept og samarbeidet
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mellom partene har vært bra ved tidligere festivaler vet en at en får mye igjen av
tilskuddsmidlene.
Rådmannen påpeker allikevel at det er begrensede midler tilgjengelig i havbruksfondet og
tilrår et tilskudd på kr. 100.000,- til Sementblues.
Rådmannen viser videre til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Vedlegg:
Søknad fra Kjøpsvik Bluesklubb, 5.7.2016

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT

Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/63
Saksnr.: Utvalg
9/18
Formannskapet
20/17
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018
22.05.2017

Innstilling:
1.
Tysfjord kommune gir tilskudd inntil kr. 250.000,- til søker Br. Olafsen Kystfiske AS
for innkjøp av fiskebåt.
2.
Tilskuddet belastes Kraftfondet.
3.
Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.05.2017
PS 20/17

Resultat:
Behandling i utvalget:
Enstemmig vedtatt utsatt.
Vedtak:
Utsatt behandling
Saksutredning:
Saken gjelder søknad mottatt 1.2.2017 fra Br. Olafsen Kystfiske AS hvor en søker om kr.
250.000,- i støtte til innkjøp av fiskebåt. Søknaden er i utgangspunktet stilet med henblikk på
kommunens havbruksfond.
Vurdering
Det konkrete vurderingstemaet i saken er Tysfjord kommune skal bevilge inntil kr 250.000 i
støtte til omsøkte investering. Rådmannen viser i denne sammenhengen til kommunens
vanskelige økonomisk situasjon og konkluderer således med at et eventuelt tilskudd må gis
over kommunale fond. Saken behandles sammen med en rekke søknader til Havbruksfondet
hvor det nå finnes midler tilgjengelig. Det er også aktuelt å vurdere denne saken opp mot
kraftfondet og eventuelt gründerfond dersom søker/selskap kontrollert minst 50% av personer
som er under 35 år.
Rådmannens vurderinger i bevilgningsspørsmålet tar derfor utgangspunkt i retningslinjer,
herunder formålet til kraftfondet.
Kraftfondet
Tiltaket faller innenfor retningslinjene til kraftfondet. formål:
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Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes
til kommunale tiltak. Prosjekter som bedrer sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom
bør prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter
og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige
overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige
driftsmidler.
Neste vurderingstema blir således om tiltakets skal prioriteres innenfor tilgjengelige
økonomiske rammer og eventuelt hvor mye som skal gis i støtte.
Søker har jo i utgangspunkt søkt havbruksfondet, og selv om Rådmannen i utgangspunktet
mener at denne søknaden med sin høye andel av investeringen passer bedre inn under
Kraftfondet så ønsker Rådmannen å vise til vedtektene til havbruksfondet som i det minste
bør kunne sees på som et uttrykk for kommunale prioriteringer i næringssaker:
«1. Næringsutvikling
Mål:
Trygge og videreutvikle eksisterende næringsliv og skape grobunn for nye virksomheter.
Strategier:
Legge til rette for at det kan etableres nye arbeidsplasser gjennom god tilrettelegging og
planlegging
Bidra til at det skapes fremtidsrettede virksomheter gjennom finansiell involvering i utvikling
av forretningsplaner
Ha fokus på utvikling av arbeidsplasser som styrker fiskeri- og havbrukssektoren i kommunen
Delta i tilrettelegging og utbygging av bredbånd i kommunen»
Søkers innkjøp av fiskebåt vil naturligvis styrke fiskerisektoren i kommunen. Fiskerinæringa
har lange røtter i kommunen og der for øyeblikk ett fiskemottak i kommunen, Taste of North
AS på Korsnes. ToN sliter med råstofftilgang fordi det er få fiskere i kommunen. Dette
kommer trolig av generelle utfordringer med rekruttering til fiskeryrket. En fisker er spesielt
verdifull arbeidskraft og bedrift i en kommune fordi en fisker gir to øvrige arbeidsplasser i
mottak og service.
Videre er tiltaket innenfor både nasjonale og regionale satsningsområder, både nåværende
regjering og Arbeiderpartiet har pekt ut havnæringene, herunder fiskeri som det viktigste
satsningsområdet i både næringspolitikken og nordområdepolitikken. Det er også i samsvar
med Sametingets satsning på finansiering av fiskeflåte og mottaksanlegg.
Spesielt siden søkerne er unge, og søknaden gjelder førstegangskjøp av fartøy, virker heller
ikke 40% offentlig finansieringsandel urimelig. To eiere som sammen kontrollerer 76% av
selskapet er begge under 20 år.
Videre er kommunens gründerfond for unge gründere vurdert, men på grunn av begrensede
midler i gründerfondet for ungdom finner Rådmannen at kraftfondet trolig er det beste
verktøyet for dette prosjektet.
Rådmannen innstiller på tilskudd kr. 250.000,- over Kraftfondet.
Rådmannen viser videre til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagn fra Havbruksfondet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må
være tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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Selv om kommunestyret ikke eksplisitt har vedtatt likelydende retningslinjer for Kraftfondet,
står fondsstyret (Formannskapet) fritt til til å vedta betingelser i enkelttilsagn også fra
Kraftfondet, og Rådmannen anbefaler likelydende ordlyd i dette vedtaket.
Vedlegg:
Oppdatert søknad fra Br. Olafsen Kystfiske AS, 27.3.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND

Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfond
Arkivsaksnr.:
17/160
Saksnr.: Utvalg
10/18
Formannskapet
19/17
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018
22.05.2017

Innstilling:
1.
Tysfjord kommune avslår søknaden fra søker Bil & Båt Service AS fordi en ønsker
ikke disponere begrensede midler til næringsutvikling til å støtte tiltak som kommer etter
myndighetspålegg.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.05.2017
PS 19/17

Resultat:
Behandling i utvalget:
Enstemmig vedtatt utsatt.
Vedtak:
Utsatt behandling
Saksutredning:
Saksutredning:
Saken gjelder søknad fra Bil & Båt Service AS som 23.2.2017 har søkt Tysfjord kommune
om tilskudd stort kr. 187.000 til nytt ventilasjonsanlegg. Det opplyses i søknaden at
investeringen kommer som en følge av et pålegg fra Arbeidstilsynet om installering av nytt
ventilasjonsanlegg i verkstedhallen. Dette har en fått frist til 30.4.2017 til å montere.
Vurdering
Det konkrete vurderingstemaet i saken er Tysfjord kommune skal bevilge støtte til omsøkte
tiltak. Tysfjord kommune har lyst ut midler over Havbruksfondet, men det er begrensede
midler tilgjengelig.
Rådmannen peker på at tiltaket kommer som en følge av myndighetspålegg. Denne typen
investeringer bør ikke en kommune bruke sine begrensede midler til næringsutvikling til fordi
tanken bak søknaden i utgangspunktet ikke er innovasjon og vekst.
Tysfjord kommune ønsker Bil & Båt Service AS velkommen til å søke til mer vekstskapende
investeringer ved en annen korsvei.
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Vedlegg:
Søknad fra Bil & Båt Service AS, 23.2.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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Sak 11/18
SØKNAD OM MIDLER

Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Arkivsaksnr.:
17/163
Saksnr.: Utvalg
11/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN Kraftfondet
Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1.
Tysfjord kommune avslår søknaden fra søker Johansen entreprenør og utleie fordi en
ønsker ikke å disponere begrensede midler til næringsutvikling til å støtte tiltak som kan bli
konkurransevridende.

Saksutredning:
Saken gjelder søknad fra Johansen entreprenør og utleie som 13.3.2017 har søkt Tysfjord
kommune om tilskudd til en del utstyr. Tilbud på en tipphenger og minigraver følger vedlagt
søknaden. Søker oppgir at virksomheten skal i hovedsak være utleie av maskin, men også noe
entreprenørvirksomhet.
Vurdering
Det konkrete vurderingstemaet i saken er Tysfjord kommune skal bevilge støtte til omsøkte
tiltak. Rådmannen viser i denne sammenhengen til kommunens vanskelige økonomisk
situasjon og at det er signalisert at om lag en halv million kroner fra Havbruksfondet for
tildeling til nærings- og kulturformål.
Rådmannen mener at siden søker oppgir at virksomhet hovedsakelig skal være utleie av
maskin vil dette kunne være et konkurransevridende tiltak og at en dermed ikke bør gi støtte.
Det vises eksempelvis til at både Innovasjon Norge og Sametinget i sine retningslinjer for
tilskudd/lån ikke støtter utleievirksomhet av samme årsak. Tysfjord kommune kjenner til i
hvertfall en øvrig virksomhet i kommunen som leier ut små og store anleggsmaskiner: Jessen
Rør AS. Og uavhengig av om det hadde vært konkurrenter innen samme marked i kommunen
så ville en allikevel vurdert det slik at å bruke begrensede midler til næringsutvikling til å
finansiere maskiner for utleie ikke er aktuelt.
Vedlegg:
Søknad fra Johansen entreprenør og utleie, 13.3.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSFONDETS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND
STORJORD OG OMEGN MONTESSORIFORENING
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/206
Saksnr.: Utvalg
12/18
Formannskapet
/
Formannskapet
17/17
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018
22.05.2017

Innstilling:
Utsatt.administrasjonens

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.05.2017
PS 17/17

Resultat:
Behandling i utvalget:
Enstemmig vedtatt utsatt.
Vedtak:
Utsatt behandling
Saksutredning:
Saken gjelder søknad fra Storjord Montessoriforening som 8.4.2017 har søkt Tysfjord
kommune om tilskudd kr. 132.000,-. Midlene skal brukes til to stipend for utdanning av
lærere for stedets montessoriskole.
Vurdering
Det konkrete vurderingstemaet i saken er Tysfjord kommune skal bevilge støtte til omsøkte
tiltak. Rådmannen viser i denne sammenhengen til kommunens vanskelige økonomisk
situasjon og konkluderer således med at et eventuelt tilskudd må gis over kommunale fond.
Havbruksfondet som var midler kommunen hadde tilgjengelig frem til 2016 har ikke
disponible midler. Således må denne saken vurderes opp mot kraftfondet og eventuelt
gründerfond dersom søker/selskap kontrollert minst 50% av personer som er under 35 år.
Rådmannens vurderinger i bevilgningsspørsmålet tar derfor utgangspunkt i retningslinjer,
herunder formålet til kraftfondet.
Kraftfondet
Tiltaket faller utenfor retningslinjene til kraftfondet fordi det skal brukes til investeringer i
varige driftsmidler.
« formål:
Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes
til kommunale tiltak. Prosjekter som bedrer sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom
bør prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter
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og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige
overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige
driftsmidler.»

Vedlegg:
Søknad fra Storjord Montessoriforening, 9.4.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Samisk språkkonsulent

Side 25 av 37

Sak 13/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND

Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/553
Saksnr.: Utvalg
13/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune støtter Stetind båtforening med kr. 100.000,- til småbåthavn på
Haukøy.
2. Tilskuddet belastes Havbruksfondet
3. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
4. Tilsagnet skal benyttes til molo eller annen felles/offentlig tilgjengelig infrastruktur, og
ikke til selve båtplassene.

Saksutredning:
Stetind båtforening søker 23.10.2017 om kr. 350.000,- til etablering av småbåthavn på
Haukøy med et totalt budsjett på kr. 4 millioner.
Søknaden holder høy kvalitet og prosjektet fremstår som grundig planlagt, noe Rådmannen
mener trekker i positiv retning med tanke på tilskudd fordi mulighetene for at tilskuddsgiver
får resultater av innvilget tilskudd øker.
Stetind båtforening legger vekt på muligheter innen reiseliv og også for yrkesfiske.
Rådmannen vil allikevel trekke frem rekreasjonsdelen, kommunen ønsker å bidra til at flest
mulig kan nyte den flotte naturen i kommunen, og da er god infrastruktur nødvendig.
Rådmannen påpeker at budsjettet har to hoveddeler, den ene er selve småbåthavna med
båtplasser og den andre er molo. Rådmannen ønsker ikke å skape presedens ved å støtte
båtplasser som en må kunne forvente at foreningens medlemmer selv betaler fordi de normalt
sett blir private, derfor er det en forutsetning at tilskuddet benyttes til oppbygging av molo.
Rådmannen understreker allikevel at det er svært begrensede midler på Havbruksfondet i
forhold til antallet søknader og konkurransen om midlene er hard.
Rådmannen innstiller på kr. 100.000,- i tilskudd fra Havbruksfondet til prosjektet.
Rådmannen viser til sist til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
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rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Vedlegg:
Søknad fra Stetind båtforening 23.10.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND 2017
STETIND HOTELL
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/569
Saksnr.: Utvalg
14/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune støtter Stetind hotell med kr. 100.000,- til oppgradering av hotellet.
2. Tilskuddet belastes Havbruksfondet
3. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Saksutredning:
Stetind hotell har 2.11.2017 søkt Tysfjord kommune om støtte til oppgradering av hotellet,
prosjektet har et budsjett på totalt kr. 1.800.000,-.
I første omgang skal det renoveres 8 rom og hotellet skal dekoreres med en samisk profil og
samisk meny.
Rådmannen viser til at reiseliv er en stor vekstnæring i Nord-Norge, riktignok først og fremst
rundt byer som Tromsø og Alta, men det er gledelig at de nye driverne av Stetind hotell også
ønsker å satse videre.
Rådmannen peker også på reiselivsnæringens potensiale til å skape arbeidsplasser som en av
de mest arbeidsintensive næringene som finnes.
Rådmannen gjør allikevel oppmerksom på at midlene over Havbruksfondet er svært
begrensede og det er mange gode søknader som skal behandles.
Rådmannen oppfordrer søker til å søke eksempelvis Sametinget dersom det ikke allerede er
gjort, og i så måte vil det være en styrke for søker om kommunen innvilger støtte.
Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr. 100.000,- over Havbruksfondet.
Rådmannen viser til slutt til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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Vedlegg:
Søknad fra Stetind hotell, 2.11.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
DRAG/HELLAND SAMFUNNSHUS
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/570
Saksnr.: Utvalg
15/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Drag/Helland samfunnshus om støtte til
prosjektor.
Saksutredning:
Drag/Helland samfunnshus har 30.10.2017 søkt Havbruksfondet om kr. 24.430,- som er 70%
av en kjøpesum på kr. 34.900 for en prosjektor.
Rådmannen ser nytten av en prosjektor, og kommunen har selv flere ganger benyttet
Samfunnshuset til møter. Dog er det slik at det er meget begrensede midler i Havbruksfondet
og etter en totalvurdering når ikke denne søknaden helt opp blant de prioriterte.
Vedlegg:
Søknad fra Drag/Helland samfunnshus 30.10.2017.

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
TYSFJORD ASVO AS
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/571
Saksnr.: Utvalg
16/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune støtter Tysfjord ASVO med kr. 100.000,- til treningsrom.
2. Tilskuddet belastes Havbruksfondet.
3. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Saksutredning:
Tysfjord ASVO søker 2.11.2017 om kr. 300.000,- fra Havbruksfondet til finansiering av
individuelle treningsrom/behandling. Prosjektet har et budsjett på totalt kr. 800.000,Treningsrommet på Tysfjord ASVO på Drag har blitt særdeles populært blant befolkningen og
et meget viktig folkehelsetilbud i ei bygd uten idrettshall.
Rådmannen peker på at Tysfjord kommune har selv behov for bedre lokaliteter i
treningssenteret, til blant annet fysioterapi.
Rådmannen viser videre til at midlene i Havbruksfondet er svært begrensede slik at det er
vanskelig å kunne innvilge hele det omsøkte beløpet. Dog mener Rådmannen at det er viktig
for muligheten for å finne øvrig finansiering til prosjektet at Tysfjord kommune støtter det.
Rådmannen innstiller da på kr. 100.000,- i tilskudd til Tysfjord ASVO over Havbruksfondet.
Rådmannen viser videre til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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Vedlegg:
Søknad fra Tysfjord ASVO, 2.11.2017

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
HUNDHOLMEN GRENDELAG
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/581
Saksnr.: Utvalg
17/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- i støtte til Hundholmen grendelag til
toalettfasiliteter i Hundholmen Ungdomshus.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Saksutredning:
Hundholmen grendelag søker Havbruksfondet om kr. 100.000,- i støtte til oppbygging av
toalettfasiliteter i Ungdomshuset med kostnadsramme kr 125.080,-.
Hundholmen grendelag er en frivillig organisasjon som ivaretar interesser i lokalsamfunnet,
samt kulturelle bygninger i Hundholmen i Tysfjord. Laget har ansvar for tilsyn og vedlikehold
av det gamle skolehuset og Ungdomshuset.
Ungdomshuset har vært et samlingssted for kunstutstillinger, sosiale og kulturelle
arrangement i 70 år. Dette tømrete huset sto tidligere på Helle i Lofoten. Det var den såkalte
«Wilmann- brygga» fra 1800- tallet, som tilhørte Johan Wilmann og tjente som handelshus på
Helle. Det ble i juli 1947 revet og gjenoppført som ungdomshus i Hundholmen (vedlagt
historikk). I dag står bygget uten toalettfasiliteter. Dette vil grendelaget gjøre noe med.
Hundholmen Grendelag er basert på frivillighet og inntekter til laget er gjennom
medlemskontigent, kaffekvelder og loddsalg. Dette dekker den årlige driften, samt til
vedlikehold (se vedlagt fjorårets regnskap/årsberetning).
En oppgradering av Ungdomshuset kan bidra til å bruke huset i henhold til fondets kulturelle
målsetting og strategier.
Rådmannen mener at dette tiltaket er godt fordi det er et bidrag til frivillig sektor i kommunen
samtidig som en tar vare på kommunens historie.
Rådmannen påpeker allikevel at det er begrensede midler tilgjengelig i havbruksfondet og
tilrår et tilsagn på kr. 50.000,Rådmannen viser videre til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2017 hvorav det følger at
tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel dersom
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rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Vedlegg:
Søknad fra Hundholmen grendelag

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
STORJORD MONTESSORI SKOLE AS
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/582
Saksnr.: Utvalg
18/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Storjord Montessori skole AS om støtte fra
Havbruksfondet.
Saksutredning:
Storjord Montessoriskole AS har søkt Havbruksfondet om kr. 120.000,- i driftstilskudd for
montessoriskolen som skal starte opp høsten 2018.
Rådmannen påpeker at privatskoler får statsstøtte etter bestemte retningslinjer, og kommunen
mener at kommunens egne skoler har et tilfredsstillende tilbud og ønsker i utgangspunktet
ikke etablering av privatskoler. Av denne grunn ønsker en heller ikke bidra i en oppstartsfase i
etableringen av en privatskole.
Vedlegg:
Søknad fra Storjord Montessoriskole AS

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
FISKEGUTTA AS
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/583
Saksnr.: Utvalg
19/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Fiskegutta AS til innkjøp av fiskefartøy.
Søknaden er ved saksbehandlingstidspunktet ikke av tilfredsstillende kvalitet for å
kunne innvilge tilskudd.

Saksutredning:
Fiskegutta AS har søkt Havbruksfondet om støtte til fiskebåt. Dette er en type søknad og søker
som i utgangspunktet passer godt inn i støtteordningen. Dog bærer søknaden preg av å ikke
være komplett, noe søkerne selv også påpeker. Tysfjord kommune anmoder søkerne til å få
hentet inn noe mer konkret tilbud på båt og utstyr, og gjerne søke Sametinget om støtte. Det
gjøres oppmerksom på at hele Tysfjord kommune er i det såkalte Virkemiddelområdet for
næringsstøtte hos Sametinget, det vil si at samtlige selskap registrert her, uavhengig av eiernes
etnisitet er støtteberettiget. I tillegg satser Sametinget på å støtte opp mindre kystfartøy og det
er gitt støtte til svært få fartøy i området i den senere tiden så det burde finnes muligheter til
økonomisk støtte. Det vil eventuelt være positivt for en senere behandling i Tysfjord
kommune om det allerede foreligger tilsagn fra Sametinget.
Fiskegutta AS er velkommen til å søke Tysfjord kommune om midler ved en senere
anledning, vi minner om at det blir trolig én utlysning til fra Havbruksfondet før kommunen er
historie.
Vedlegg:
Søknad fra Fiskegutta AS

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler

Side 36 av 37

Sak 20/18
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
LEVI HOLDING SUS
Saksbehandler: Lars Theodor Kintel
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/586
Saksnr.: Utvalg
20/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Levi Holding SUS om midler fra
Havbruksfondet.
administrasjonens
behandeling
Saksutredning:
Levi Holding SUS søker Havbruksfondet om kr. 100.000,- i støtte til utvikling av prototype av
personalhåndteringssystemet Internia.
Rådmannen ser en gledelig utvikling med flere unge i gründere i kommunen som viser vilje til
å satse. Dog er kommunens midler til næringsutvikling svært begrensede, og denne søknaden
når ikke opp etter en totalvurdering av søknadene som er kommet inn.
Vedlegg:
Søknad fra Levi Holding SUS

Arne Kvensjø
rådmann
Lars Theodor Kintel
Saksbehandler
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