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Sak 91/18
KLAGE - SØKNAD OM MIDLER FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND 2017
STETIND HOTELL
Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
17/569
Saksnr.: Utvalg
91/18
Formannskapet
14/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
30.10.2018
25.01.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune støtter Stetind hotell med inntil kr. 100.000,- til oppgradering av
hotellet.
Tilskuddsmottaker må forholde seg til statuttene for Kraftfondet, der samlet finansiering fra
fondet til næringstiltak ikke skal overskride 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt.
2. Tilskuddet belastes Kraftfondet
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.

Saksutredning:
Stetind hotell har levert inn klage på vedtak i sak 18/190 (oppgradering av rom Stetind hotell)
i henhold til Forvaltningsloven § 28 og innen frist på 3 uker.
Tysfjord kommune har, på bakgrunn av innsendt klage, hatt et møte med eierne av Stetind
hotell. Møtet fant sted på rådhuset i Kjøpsvik, mandag 22.oktober 2018.
Klage på vedtak i arkivsaksnr. 18/190 er således en klage på vedtak i arkivsaksnr. 17/569. Av
møtet fremkom følgende tilleggsopplysninger:
Tilleggsopplysninger til prosjektet Stetind Hotell søkte midler til.
1. Fjerning av trær og planering av hagen.
Prosjektet er fullført. Pga. fare for velt og for skader på hotellbygget eller nabobygget, ble
prosjektet satt i gang og fullført i sommer. Det ble finansiert 100% av Stetind hotell. Kostnad
kr. 101.400,2. Vinterhage.
Pr. dags dato disponerer ikke Stetind hotell eget møterom. Til kurs og møter benyttes spisesal
som til tider kan være problematisk med tanke på forstyrrelser for både kursgjester og
spisegjester.
Vinterisolert vinterhage kan brukes hele året. Denne plassen er flittig brukt av gjester som så
fort været tillater, nyter de den vakre utsikten. Med tanke på miljøet, kan vinterhagen brukes i
perioder med mindre belegg, spesielt i vinterperioden til matservering, og kan dermed
begrense bruken av spisesalen og oppvarming av den.

3.Rom
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Rommene skal totalrenoveres. Slik det ser ut nå, så er det vesentlig mye arbeid som må
gjøres. Alle vinduer skal byttes og erstattes med energibesparende og vedlikeholdsfrie PVCvinduer. Alle gulv må rettes oppgrunnen skjevhet( siget?). Alle bad må flislegges og det må
installeres ny gulvvarme(med mulighet til regulering). Alle baderomsdører skal utvides.
Inngangsdørene skal byttes til brannsikre dører. Alt i alt skal rommene løftes opp til dagens
standard.
Et av rommene skal tilpasses rullestolbrukere, og det krever en god del endringer som
eksempelvis at baderomsdøra skal både flyttes og utvides.
Følgende er møteprotokollert fra formannskaps sak 14/18 (arkivsaksnr. 17/569):
«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».
Formannskapet har med dette vedtaket ikke gitt et tilskudd på kr 100.000 til Stetind hotell,
men man har altså vært positiv til at Stetind hotell har planer for utvikling av hotelldriften og
vært positiv til ny/endret søknad med bl.a. tilhørende finansieringsplan.
Både eierne av Stetind hotell og lokalavisa Nord-Salten, som laget en artikkel om vedtaket,
oppfattet dette som et vedtak på kr. 100.000 til Stetind hotell.
Rådmannen ser at dette formannskapsvedtaket kan misforstås, og ber om at man i fremtiden
gjør mer presise vedtak.
Stetind hotell klaget ikke dette vedtaket i henhold til Forvaltningsloven § 28 og innen frist på
3 uker. Naturlig nok, da de trodde dette var ei bevilgning på kr. 100.000.
Tysfjord kommune endret sine fondssøknader til standardiserte søknader, der mål, målsetting,
kostnadsplan og finansieringsplan er en vesentlig del av søknaden. Dette ble gjort først i
februar måned, altså noen måneder etter denne søknaden. I ny søknad til Tysfjord kommune
fra Stetind hotell, av april 2018, så søkes det om oppgradering av rom. Denne søknaden ble
avslått, begrunnet i at søknad er til drift, ikke oppfyller krav om kostnadsplan og ikke
oppfyller krav til finansieringsplan. Stetind hotell har på i henhold til Forvaltningsloven § 28
og innen frist på 3 uker, klaget på dette, jfr. vedlegg.
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Tysfjord kommune, ved fondsstyret, har ikke gjort saksbehandlingsfeil. Fondsstyret har
forholdt seg til retningslinjene for fond i sin saksbehandling. Klage fra Stetind hotell fremsatt i
arkivsaksnr. 18/190 er egentlig en klage i arkivsaksnr. 17/569 (formannskaps sak 14/18).
Klager har i så måte ikke forholdt seg til Forvaltningsloven § 28 og innen frist på 3 uker på
dette vedtaket.
Rådmannen mener at det må brukes skjønn i denne saken. Rådmannen ser at vedtaket i
formannskaps sak 14/18 kan misforstås og har forståelse for at søker Stetind hotell ikke har
benyttet seg av Forvaltningsloven § 28 og påklaget dette innen frist på 3 uker. Søknadene må
likevel sees i en viss sammenheng.
Stetind hotell har allerede påbegynt oppgradering av hotellet og gjort investeringer for kr.
101.400.
Dette med bakgrunn i misforståelse av vedtak i formannskaps sak 14/18.
På bakgrunn i dekningsgrunnlaget for Havbruksfondet foreslås det at tilskudd overføres til
Kraftfondet.
Vedlegg:
Klage fra Stetind hotell
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Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder for Kultur, næring
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OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE OM
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN - MELLOM KOMMUNENE BALLANGEN,
HAMARØY, STEIGEN OG TYSFJORD

Saksbehandler: Ingunn Foshaug
Arkivsaksnr.:
13/639
Saksnr.: Utvalg
92/18
Formannskapet
43/13
Kommunestyret
96/13
Formannskapet

Arkiv: 026
Møtedato
30.10.2018
14.11.2013
05.11.2013

Innstilling:
Tysfjord kommune sier opp samarbeidsavtalen om skatteoppkreverfunksjonen(avtalen om
Nord-Salten skatteoppkreverkontor) med virkning fra 1. januar 2020.
Saksutredning:
Kommunene Ballangen, Hamarøy, Steigen og Tysfjord har fra 1. januar 2014 hatt en
samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen(Nord-Salten skatteoppkreverkontor). Hver
av kommunene gikk inn med en 100 % stilling. I tillegg blir enkelte felleskostnader(ca. kr
40 000,- pr. år) fordelt mellom kommunene.
Tjenesten i Nord-Salten har fungert godt, inkludert arbeidsgiverkontroll. På bakgrunn av
kommunereformen, og deling av Tysfjord kommune, vil det etter 2020 ikke lenger være
hensiktsmessig å videreføre avtalen.
Rådmannen anbefaler at samarbeidsavtalen sies opp med virkning fra 1. januar 2020
Vedlegg:
Samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen.

Arne Kvensjø
rådmann
Ingunn Foshaug
personalleder
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