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Vara for

Odd Ronald Nilsen
Helge Solvang

Kurt-Terje Norkyn Klaussen
Michael Berg
Åge Abrahamsen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hogne Eidissen
Rådmann
Karin Friborg Berger
Kommunalsjef
Torunn N. Guleng
Sekretær
Einar N. Guleng
Seniorrådgiver

Merknader:
Innkallingen enstemmig godkjent.
Tormod Løvli møter fra Eldrerådet. Siril Staff Opgård møter fra Ungdomsrådet.
Spørsmål vedr Malangseidet barnehage fra AP v/Gunda Johansen tas under sak 2/12
Spørretimen.
Det ble delt ut 1 ekstrasak, sak 10/12, enstemmig vedtatt å behandle saken.
Eventuelt blir 11/12.
Sakslista, med tillegg, enstemmig godkjent.
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PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Protokollen fra møte 14.12.2011 enstemmig godkjent.

PS 2/12 Spørretimen
Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
Spørsmål fra AP v/Gunda Johansen:
Bygging av barnehage på Malangseidet
Kommunestyret fattet i sak budsjett 2012 – økonomiplan 2012-2015, 14.12.2011 vedtak
om å skyve bygging av ny barnehage på Malangseidet ut i tid – til 2014. Det ble
gjentatte ganger – fra opposisjonenes side – spurt om det faktisk var for å skyve
investeringen ut i tid eller om det var en annen agenda for forslaget. Tilbakemeldinger
fra kommunestyrets talestol var ikke entydige, og det kunne oppfattes som at flertallet
ikke hadde en entydig oppfatning av målet med utsettelsen.
Når man så i ettertid kan lese i avisa Nye Troms at ordføreren må dra til Malangseidet
og møte FAU ved barnehagen for å ”forklare vedtaket” skjønner man at det er flere enn
opposisjonene som ikke helt har klart for seg hva flertallet i Balsfjord kommunestyre
egentlig vil med utsettelsen.
I ettertid fulgte Nye Troms opp saka og vi leser at enkeltrepresentanter/Høyre ikke er
fornøyd med administrasjonens faglige vurderinger av prosjektet, og heller ikke
kostnadsramma. Det hevdes at prosjektet er altfor dyrt og det hevdes at man kan bygge
en barnehage til en kostnad som for bolighus - at barnehagen faglig sett kan bygges som
ett bolighus. Det fremkommer ideer om naturbarnehage, privat barnehage, bygge i
privat regi og kommunen leier. Det hevdes også at kommunen har ”kastet bort penger”
på tidligere prosjekter.
Dette skaper usikkerhet i befolkningen. Spørsmål som om kommunen ikke er i stand til
å planlegge og prosjektere de kommunale bygg , og om det blir bygd barnehage på
Malangseidet, blir stilt.
Det er ikke uvanlig at kommunestyret ber administrasjonen om å se på ei sak på nytt, og
begrunner gjerne ei slik bestilling med om det er mulighet for andre løsninger, reduserte
kostnader, etc. Kommunestyret ba ikke administrasjonen om tilleggsutredninger i denne
saka. Investeringen ble kun skjøvet ut i tid.
Det er også uttalt at dersom det viser seg at det er mulig å bygge barnehagen på
Malangseidet billigere (naturbarnehage) så vil det få konsekvenser også for utbyggingen
av Fuglelia som ligger inne i investeringsbudsjettet med 7,5 mill allerede i 2014.

1. Hvordan tror ordføreren entreprenørbransjen oppfatter kommunen? Ser
ordføreren en fare i at entreprenører i framtida ikke vil bruke tid på å regne
anbud på kommunens byggeprosjekter når signaler om at vedtatte investeringer
– som allerede har vært ute på anbud – blir reversert av politikerne?
2. Hvorfor ble ikke administrasjonen bedt om å se på prosjektet på Malangseidet på
nytt når det var så stor misnøye med både utforming og kostnadsramme?
3. Ser ordføreren betenkeligheter i at et parti/representanter i kommunestyret
opptrer med både politikerhatt og entreprenørhatt? Ser ordføreren fare for at hele
høyregruppa kan bli inhabil i saka?
4. Vil flertallet gå inn for å bygge barnehage på Malangseidet som ivaretar krav til
universell utforming, pedagogiske prinsipper, statlige krav til areal og rom,
vekslende barnetall og foreldrebetaling som i de øvrige barnehager i
kommunen?
5. Vil flertallet ta opp saka om utbygging av Fuglelia barnehage og endre
forutsetningen også for dette prosjektet – både hva angår utforming kostnad og
framdrift?
Balsfjord Ap
Ordfører Ole Johan Rødvei svarte på spørsmålene:
Posisjonens mening var helt entydig. Barnehagen ble mye dyrere enn beregnet, og i
TILLEGG ble statlig tilskudd til nybygg av barnehager trukket tilbake fra APregjeringa.
Det var faktisk et ønske å få møte FAU, som ga tilkjenne at de hadde forståelse for
vedtaket.
1. I anbudsdokumentene som ble sendt ut står det at anbudet forutsetter økonomisk
og politisk godkjenning, og rådmannen har besvart dette ovenfor formannskapet i
november 2011. Balsfjord Kommune har også tidligere gått ut med prosjekter på
anbud som har blitt kansellert etter at anbudsprosessen var ferdig. Derfor ser ikke
ordføreren at dette er en stor utfordring i fremtiden. Det er selvsagt ikke en optimal
løsning, men er ikke uvanlig i offentlig sektor.
2. Når vi utsatte saka var det med begrunnelse i å få ned byggekostnadene, i samme
vedtak, sak 85/11, står det at man ber rådmannen se på alternative løsninger for å
få ned kostnadene ved byggingen av Malangseidet barnehage.
3. Ordføreren kan ikke se at det er noe fare for at hele partigruppa blir inhabil, men
vil samtidig legge til at det er viktig å skille roller i slike saker.
Det at enkeltrepresentanter brenner for sine lokalsamfunn og ønsker det beste for
innbyggerne er positivt. Samtidig må politikere som også har næringsinteresser trø
varsomt i slike saker. Representanten kan også komme i fare for å ikke bli med i
en eventuell anbudsrunde, hvis representanten har vært delaktig i utformingen av
anbudsdokumentene.
4. Flertallet er opptatt av å få bygd en barnehage på Malangseidet som oppfyller de
krav som foreligger, ved bygging av barnehager.

5. I utgangspunktet har ikke flertallet sett på denne løsningen, det som gjorde at man
valgte å utsette Malangseidet barnehage var at kostnadene hadde økt betydelig mer
enn det som hadde vært forelagt tidligere politisk behandling.

PS 3/12 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
RS 1/12 – Kontrollutvalgets møteprotokoll fra 5.12.2012
Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Vedtak enstemmig.
Referatsaker.

PS 4/12 Storsteinnes samfunnshus - eierforhold
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre tar orienteringen om kommunens eierandel av Storsteinnes
samfunnshus til etterretning.
Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
SP/H/FrP og KrF v/Widar Skogan fremmer slikt forslag:
Balsfjord kommunestyre tar orienteringen om kommunens eierskap til Storsteinnes
samfunnshus til orientering.
Det ble votert over rådmannens innstilling mot Widar Skogans forslag.
Widar Skogans forslag vedtatt med 14 mot 13 stemmer.
Mindretallet 13, stemte for rådmannens innstilling.
Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Balsfjord kommunestyre tar orienteringen om kommunens eierskap til
Storsteinnes samfunnshus til orientering.

PS 5/12 Godkjenning av avtaler - samhandlingsrefromen
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune inngår overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og
11 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse - og omsorgstjenesten.

Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:

Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 6/12 Organisasjonsutvikling, administrasjon og ledelse i Balsfjord
kommune 2011
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre tar rådmannens orientering om OU-prosessen 2011 til
etterretning.
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til endringer i organisasjonen.
Byggforvaltningen blir egen enhet. Økonomikontoret og Interntjenesten slås sammen til
én enhet.
Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vedlikeholde og utvikle kommunens ledere
og organisasjon fortsetter, og vil i den sammenheng også minne om kommunestyrets
vedtak i sak 91/2011 (Budsjettsaken) om «Kvalitet og service i fokus».

Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:

Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 7/12 Valg av kommunale representanter til AL Storsteinnes samfunnshus
for valgperioden 2011 - 2015
Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling
Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
SV/AP v/Eirin Kjær fremmer følgende forslag:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Leif Petter Lieng
Per Arne Slettmo
Nina Johannessen
Heidi Elvebo

Høyre v/Eva Solstad foreslår følgende:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Werna Myrslett
Raymond Bjellmo
Tom Inge Lund
Birger Føre
Bjørn D. Johansen Arnhild Lindholm.
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Som medlemmer og varamedlemmer til AL Storsteinnes Samfunnshus velger
Balsfjord kommune følgende:
Medlemmer:
Leif Petter Lieng
Nina Johannessen
Werna Myrslett
Tom Inge Lund
Bjørn D. Johansen

Varamedlemmer:
Per Arne Slettmo
Heidi Elvebo
Raymond Bjellmo
Birger Føre
Arnhild Lindholm

Valget gjelder for valgperioden 2011 – 2015.

PS 8/12 Valg til Midt-Troms Museum for perioden 2011 - 2015
Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling
Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
SP/KrF/FrP og H v/Erling Norheim foreslår:
Oddvar K. Skogli som fast representant.
SV/AP v/Gunda Johansen foreslår:
Per Arne Slettmo som vararepresentant.
Begge forslagene enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Som kommunens representant m/vara til representantskapet for Midt-Troms
Museum for valgperioden 2011 – 2015 velger Balsfjord kommunestyre:
Representant:
Vararepresentant:
Oddvar K. Skogli
Per Arne Slettmo.

Fra Balsfjord Historielag er følgende valgt:
Representant:
Vararepresentant:
Tormod Løvli
Arnhild Lindholm.

PS 9/12 Valg til Kommunalt råd for funksjonshemmede valgperioden 2011 2015
Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling
Behandling i Kommunestyret - 14.12.2011:
SP v/Kjell Sverre Myrvoll fremmer forslag på at saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.12.2011:
Saken utsettes.

Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
SP/KrF/H og FrP v/Sonja Abrahamsen foreslår følgende:
Medlemmer
Varamedlemmer
Eva Solstad – leder
An-Magritt Asplund
Fra organisasjonene:
Medlemmer
Ragnhild F. Jenssen
Ulf Nylund
Torgunn Salangli

Varamedlem
Målfrid Løvlund

SV/AP v/Anne Grethe Eriksen foreslår:
Medlem
Varamedlem
Lill Tove Fredriksen - leder Henriette Andreassen
Det ble først votert over forslagene på medlemmer og varamedlemmer.
Begge forslagene på medlemmer og varamedlemmer enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over Eva Solstad eller Lill Tove Fredriksen som leder.
Eva Solstad – 14 stemmer.
Lill Tove Fredriksen – 13 stemmer.
Eva Solstad valgt som leder.
Så ble det votert over Lill Tove Fredriksen som nestleder.
Lill Tove Fredriksen enstemmig valgt som nestleder.

Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Som medlemmer og varamedlemmer til Kommunalt råd for funksjonshemmede
for valgperioden 2011 – 2015 velger Balsfjord kommunestyre følgende:
Medlemmer:
Eva Solstad – leder
Lill Tove Fredriksen – nestleder

Varamedlemmer:
An-Magritt Asplund
Henriette Andreassen

Fra organisasjonene:
Medlemmer:
Varamedlem:
Ragnhild F. Jenssen – LHL
Målfrid Løvlund - NFU
Ulf Nylund – Hørselhemmedes forening
Torgunn Salangli - SEPO

PS 10/12 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget - suppleringsvalg
Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 19.01.2012:
KrF/H/FrP og SP v/Oddvar Skogli fremmer følgende forslag:
Tom Inge Lund innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i kontrollutvalget.
Som medlem foreslås Roald Wikran med Svein Kristian Pettersen som vara.
Oddvar Skoglis forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 19.01.2012:
Tom Inge Lund innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i kontrollutvalget.
Som medlem til kontrollutvalget velges Roald Wikran. Svein Kristian Pettersen
velges som nytt varamedlem.

PS 11/12 Eventuelt

