
 

Hattfjelldal kommune 

 
 

Møteprotokoll 
for 

 
 
 

Utvalg: Fondstyret 
Møtested: Røsvatn 
Dato: 03.04.2013 
Tidspunkt:    
 
 
 
Medlemmer: 

AP – Asgeir Almås 
SV – Bjørnar Hansen 
SP – Mirjam Holta 
SP – Harald Lie 
AP – Ann-Elen Sæterstad Olsen 
 

Forfall: 
  
Vara: 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 Rådmann Stian Skjærvik 
 Formannskapssekretær Mona Vik Larsen 
 
Av  5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
001/13 Samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 



 Side 2 av 4 
 

001/13: Samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet  
 
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke 
være prosjekteier eller påta seg administrative og organisatoriske forpliktelser som er skissert i 
prosjektbeskrivelsen.  
 
Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass.  
 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 
 
Tilskuddet gis slik kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
 
 
 
19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling, avsnitt 1 ble endret til følgende: Kommunestyret ser positivt på 
prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke være prosjekteier eller påta seg 
administrative, organisatoriske eller driftsmessige forpliktelser som er skissert i 
prosjektbeskrivelsen. 
 
Det ble av representanten Daleng framlagt følgende alternative innstilling til 2.avsnitt: 
”Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil 300.000,- eller inntil 25 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Det legges 
da til grunn at Røsvasshuset utgår av prosjektet. 
 
Votering: 
3 stemmer for Rådmannens reviderte innstilling. 
2 stemmer for representanten Daleng sitt alternativ. 
Daleng sitt forslag falt. 
  
 
NNM-010/13 Vedtak: 
NNM utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke 
være prosjekteier eller påta seg administrative, organisatoriske eller driftsmessige forpliktelser 
som er skissert i prosjektbeskrivelsen.  
 
Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass.  
 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 
 
Tilskuddet gis slik kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
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 03.04.2013 Fondstyret 
 
Møtebehandling: 
NNM`s innstilling enstemmig vedtatt, med følgende endringer: «Fondstyret bevilger…….» 
 
 
FoS-001/13 Innstilling: 
Fondsstyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. 
 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 
 
Tilskuddet gis slik kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
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