HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 25.01.2018 og 29.01.18 Tid: 08:00- 13.45, 10:00 til 13:40
Til stede på møtet:
25.01 og 29.01

Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, John Gunnar
Skogvoll, Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg.

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Arne Kvensjø, politisk sekretær Sandra Nilssen, teknisk
sjef/ kons. Rådmann Pål S. Jensen, saksbehandler Lars Theodor
Kintel.

Innkalling:
Saksliste:

Godkjent
Godkjent

Behandlede saker:

1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18 utsatt, 6/18 , 7/18, 8/18, 9/18, 10/18,
11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, 18/18, 19/18,
20/18.

Orienteringer:
*Rådmann orienterer om status i arbeidet med å iverksette samarbeidsavtalene med Narvik
kommune innenfor IT og økonomi. Det ble orientert særskilt om arbeidsmøte i Kjøpsvik hvor
økonomiavdelingen, ledergruppa og enhetsledere i Tysfjord kommune og økonomisjefen
rådgivere og regnskapsmedarbeidere fra Narvik kommune deltok. Møtet hadde mest fokus på
å bli kjent med hverandre og systemene, å få ordinær drift til å funke tilfredsstillende,
reetablere rutiner og prosedyrer og få rapportordninger på plass for å ha et best mulig grunnlag
for økonomisk oversikt og styringsdialog administrativt og mellom administrasjonen og
folkevalgt nivå. Dette skal også gi grunnlag for nødvendig analysearbeid.
*Uviklingsnettverk (Robeknettverk) neste møte på Fauske 6. og 7. Mars. 4.april legges det
opp til felles møte i Tysfjord ang utviklingsnettverk med kommunestyret, ledere og
tillitsvalgte.
*Orientering ang legesituasjonen; delvis lukket møte
*Jasska-prosjektet; møte/ statusrapportering til Statsråd Monica Mæland – tenke frem og øke
kompetansen til de som jobber med prosjektet. Etter initiativ fra fylkesmannen vurderes det
om Hamarøy og Narvik/Ballangen involveres i Jasska prosjektet.

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

*Arbeidet i Fellesnemndene. Begge prosjektlederne er nå på plass. Prosjektplaner og
framdriftsplaner i arbeid. Rådmannen anbefaler at medlemmer i fellesnemndene gir
rapport/tilbakemelding til Formannskap og kommunestyret for å sikre bred folkevalgt
forankring. Fast punkt på alle møter?
*Fysioterapi på vestsiden.
*Rådmannen iverksetter vedtak fra 2015 og oppretter enhet for Kultur, næring og utvikling,
herunder bibliotek. Lars Filip Paulsen er ny enhetsleder.
*Kommunen søker skjønnsmidler (delvis via Narvik kommune) til ekstrakostnader i
forbindelse §28-samarbeidet, utredningskostnader til tiltak i økonomiplan/forpliktende plan,
arkiv mm.
* Informasjon fra ordfører om Ofoten regionråds møte med Fylkesmannen.
* Spørsmål om utilfredsstillende fysisk tilrettelegging ved henvendelser på legekontoret og
åpningstider i lokal bank
* Formannskapet er nytt havnestyre etter at Driftsutvalget er lagt ned.
* Mandag 29.01.18 Ordfører orienterer fra møtet i med kommunalminister torsdag.

Annet:
*Fondsstyret godkjenner utbetaling av midler til Drag aktivitetspark
*Orientering fra Martin Rimpi ang utbygging av Àrran.
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Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hoved utskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, dato
Tor-Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
Politisk sekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/22
HØRINGSBREV -FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
FOR HRS IKS

2/18

18/24
HØRING - OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER

3/18

18/9
KOMMUNEPRAM

4/18

18/31
NY BASESTASJON PÅ SØRFJORDFJELLET

5/18

14/715
REGULERING AV DRAG NÆRING- OG INDUSTRIPARK

6/18

16/345
TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK - MARIN KARTLEGGING
OFOTREGIONEN

7/18

16/426
SØKNAD TIL KRAFTFONDET - FORPROSJEKT FOR ETABLERING
AV MATPRODUKSJON

8/18

16/570
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET KJØPSVIK
BLUESKLUBB

9/18

17/63
SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT

10/18

17/160
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUROG NÆRINGSFOND

11/18

17/163
SØKNAD OM MIDLER

12/18

17/206
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSFONDETS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND STORJORD OG OMEGN MONTESSORIFORENING

13/18

17/553
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUROG NÆRINGSFOND
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14/18

17/569
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND 2017 STETIND HOTELL

15/18

17/570
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017 DRAG/HELLAND SAMFUNNSHUS

16/18

17/571
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017 TYSFJORD ASVO AS

17/18

17/581
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017 HUNDHOLMEN GRENDELAG

18/18

17/582
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017 STORJORD MONTESSORI SKOLE AS

19/18

17/583
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017 FISKEGUTTA AS

20/18

17/586
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017 LEVI HOLDING SUS
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1/18
HØRINGSBREV -FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR HRS
IKS
Rådmannens innstilling:
Avtalen godkjennes
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen, for nærmere behandling.
Votering: Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen, for nærmere behandling.

2/18
HØRING - OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER
Rådmannens innstilling:
Legges frem uten innstilling
Behandlingen i Formannskapet:
Høringsuttalelse fra FSK Tysfjord kommune: opprettholde dagens løsning.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Høringsuttalelse fra FSK Tysfjord kommune: opprettholde dagens løsning, enstemmig vedtatt.
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3/18
KOMMUNEPRAM

Rådmannens innstilling:
De som har gitt tilskudd, tilbys overtagelse av prammen for kr.60.000,-. Takker de nei,
annonseres den til salgs.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag:
De som har gitt tilskudd, tilbys overtagelse av prammen til høystbydende over kr.60.000,-.
Takker de nei, annonseres den til salgs.
Votering: endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
De som har gitt tilskudd, tilbys overtagelse av prammen til høystbydende over kr.60.000,-.
Takker de nei, annonseres den til salgs.
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4/18
NY BASESTASJON PÅ SØRFJORDFJELLET

Rådmannens innstilling:
Det bevilges inntil kroner 350 000 til ny basestasjon på Sørfjordfjellet. Kostnaden belastes
kraftfondet.
Rådmannen får fullmakt til å sluttføre avtalen innenfor rammen av saksfremlegget.
Behandlingen i Formannskapet:

Rådmannens forslag:
1. Saken unndras ikke offentlighet.
2. Endre finansiering fra Kraftfondet til Sørfjordfondet.
3. Presisering av at tilskuddet fra TK er et engangstilskudd og ikke skal medføre et
drifts- og vedlikeholdsansvar.
Votering: enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det bevilges inntil kroner 350 000 til ny basestasjon på Sørfjordfjellet. Kostnaden belastes
kraftfondet.
Rådmannen får fullmakt til å sluttføre avtalen innenfor rammen av saksfremlegget.
Rådmannens forslag:
1
2
3

Saken unndras ikke offentlighet.
Endre finansiering fra Kraftfondet til Sørfjordfondet.
Presisering av at tilskuddet fra TK er et engangstilskudd og ikke skal medføre et
drifts- og vedlikeholdsansvar.
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5/18
REGULERING AV DRAG NÆRING- OG INDUSTRIPARK

Rådmannens 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.
Behandlingen i Formannskapet:
Saken utsettes.

Vedtak:

Saken er utsatt.
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6/18
TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK - MARIN KARTLEGGING
OFOTREGIONEN
Rådmannens 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 så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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 så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Votering: Enstemmig vedtatt.
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7/18
SØKNAD TIL KRAFTFONDET - FORPROSJEKT FOR ETABLERING AV
MATPRODUKSJON

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Tysfjord ASVO til forprosjekt etablering
matproduksjon.
Behandlingen i Formannskapet:

Votering: innstilling enstemmig vedtatt.

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

Side 11 av 24

8/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET
KJØPSVIK BLUESKLUBB
Rådmannens innstilling:
1.
2.

Tysfjord kommune innvilger kr. 100.000,- fra Havbruksfondet i støtte til Kjøpsvik
bluesklubb til arrangementet Sementblues 2017.
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.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.
2.

Tysfjord kommune innvilger kr. 100.000,- fra Havbruksfondet i støtte til Kjøpsvik
bluesklubb til arrangementet Sementblues 2017.
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.
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9/18
SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT

Rådmannens 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 såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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10/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND

Rådmannens innstilling:
1.

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

Behandlingen i Formannskapet:

Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

Tysfjord kommune avslår søknaden fra søker Bil & Båt Service AS fordi en ikke
ønsker disponere begrensede midler til næringsutvikling til å støtte tiltak som kommer
etter myndighetspålegg.
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11/18
SØKNAD OM MIDLER

Rådmannens innstilling:
1.

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

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
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12/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSFONDETS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND
STORJORD OG OMEGN MONTESSORIFORENING
Rådmannens innstilling:
Utsatt.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag:
1. Tysfjord kommune gir tilskudd på inntil kr132.000,- til Storjord Montessori forening
for 2 stipend for utdanning av lærere i Montessoriskolen. Dette som en investering i
lokalsamfunnet.
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 såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Votering: endringsforslag vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:
1.

2
3.

Tysfjord kommune gir tilskudd på inntil kr132.000,- til Storjord Montessori
forening for stipend for utdanning av lærere i Montessoriskolen. Dette som en
investering i lokalsamfunnet.
.Tilskuddet belastes Havbruksfondet
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.
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13/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND

Rådmannens innstilling:
1 Tysfjord kommune støtter Stetind båtforening med kr. 100.000,- til småbåthavn på
Haukøy. Tilsagnet skal benyttes til molo eller annen felles/offentlig tilgjengelig
infrastruktur, og ikke til selve båtplassene.
2 Tilskuddet belastes Havbruksfondet
3 Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskudds giver 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.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1

2
3

Tysfjord kommune støtter Stetind båtforening med kr. 100.000,- til småbåthavn på
Haukøy. Tilsagnet skal benyttes til molo eller annen felles/offentlig tilgjengelig
infrastruktur, og ikke til selve båtplassene.
Tilskuddet belastes Havbruksfondet
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.
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14/18
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND 2017
STETIND HOTELL
Rådmannens 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
tilskudds giver 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.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag:
1. Tysfjord kommune stiller seg positiv til søknaden.
2. Tysfjord kommune ber søkerne fremlegge finansieringsplan for investeringen.

Votering: Endringsforslaget vedtatt, 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune stiller seg positiv til søknaden.
2. Tysfjord kommune ber søkerne fremlegge finansieringsplan for investeringen.
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15/18
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
DRAG/HELLAND SAMFUNNSHUS
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Drag/Helland samfunnshus om støtte til
prosjektor.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag:
1. Tysfjord kommune gir 24.000, til kjøp av prosjektor. Tiltaket anses som
samfunnsnyttig for stedet.
2. Bevilgningen 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.
Votering:
Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune gir 24.000, til kjøp av prosjektor. Tiltaket anses som
samfunnsnyttig for stedet.
2. Bevilgningen 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.
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16/18
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
TYSFJORD ASVO AS
Rådmannens 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 såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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17/18
SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND 2017
HUNDHOLMEN GRENDELAG
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- i støtte til Hundholmen grendelag til
toalettfasiliteter i Hundholmen Ungdomshus.
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 såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Behandlingen i Formannskapet:

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- i støtte til Hundholmen grendelag til
toalettfasiliteter i Hundholmen Ungdomshus.
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.
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STORJORD MONTESSORI SKOLE AS
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Storjord Montessori skole AS om støtte fra
Havbruksfondet.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag:
1. Tysfjord kommune gir tilskudd på inntil 120.000,- til Storjord Montessoriskole for
oppstart og etablering av skolen.
2. Storjord skole ansees som livsnerven i lokalsamfunnet og vil bidra positivt til øvrig
samfunnsutvikling på stedet.
3. tilskuddet belastes Havbruksfondet.
4. 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

Votering: endringsforslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune gir tilskudd på inntil 120.000,- til Storjord Montessoriskole for
oppstart og etablering av skolen.
2. Storjord skole ansees som livsnerven i lokalsamfunnet og vil bidra positivt til øvrig
samfunnsutvikling på stedet.
3. Tilskuddet belastes Havbruksfondet.
4. 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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FISKEGUTTA AS
Rådmannens 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.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
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LEVI HOLDING SUS
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Levi Holding SUS om midler fra
Havbruksfondet.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
2. Tysfjord kommune avslår søknaden fra Levi Holding SUS om midler fra
Havbruksfondet.
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