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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
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Rådmann
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Steffen Kvien
Økonomirådgiver
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Økonomirådgiver
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Regnskapsleder
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Sekretær
Merknader:
Innkallingen enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådet v/Karianne Jakobsen møtte og hadde en presentasjon av Ungdomsrådet.
AP v/Lars Klaus Mosli har meldt inn spørsmål vedr retningslinjer for bruk av ordførerkjedet.
AP v/Odd Ronald Nilsen har meldt inn spørsmål om Solsida boligfelt. Begge spørsmålene tas
under Spørretimen.
Repr. Oddvar Skogli viste til Temamøte landbruk 17.april 2013 og ønsket at det i dagens møte
ble tatt opp sak om valg av ei arbeidsgruppe som skal bistå med å lage landbruksplan for
Balsfjord. Kommunestyret vedtok enstemmig å ta dette opp i dagens møte, blir sak 61/13,
Eventuelt blir sak 62/13.
Sak 61/13 behandles før sak 60/13.
Sakslista, med tillegg, enstemmig godkjent.
Det ble gjort ei markering av repr. Helge Solvangs 100 års dag med kaffe og kake.
Etter markeringen ble Helge Solvang permittert, og Rude Rognmo tiltrådte møtet som vara.
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PS 43/13 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Protokollen fra møte 29.4.2013 enstemmig godkjent.

PS 44/13 Spørretimen
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Spørsmål til Spørretimen fra AP v/Odd Ronald Nilsen:
Solsida boligfelt
Solsida boligfelt stoppet opp på grunn av innsigelse fra fylkesmannen da det ble søkt
om utvidelse av feltet. Begrunnelse for innsigelse var nærheten til Stormoen
søppeldeponi og luktproblemer knyttet til denne. Den tidligere godkjente delen av
Solsida (21 tomter) ble samtidig trukket tilbake.
Stormoen søppeldeponi utgjør ikke lenger et slikt miljøproblem og det er byggeaktivitet
i området. Det er nettopp bygd en vertikaldelt bolig i samme området.
Spørsmålet er om det blir tatt initiativ fra kommunens side for å få Solsida boligfelt opp
til ny behandling. Hva skal egentlig til for å få denne saken opp igjen. Det er behov for
klargjøring av boligfelt og byggeklare tomter i området.
Ordføreren besvarte dette:
Solsida boligfelt:
Planen/boligfeltet ble drøftet i møte mellom kommunen og arkitekt Kjersti Jensen
04.04.2013. Hun informerte om at hun ville ta kontakt med fylkesmannen for å drøfte
endringer i opprinnelig plan som ville bidra til at fylkesmannen ville trekke sitt
innsigelsesvarsel. Det er tatt initiativ til møte fra Balsfjord kommune mellom BK, FM
og Jensens arkitektkontor for å drøfte det reviderte utkastet i første uke i juli.
Spørsmål til Spørretimen fra Balsfjord AP v/Lars Klaus Mosli:
Balsfjord Ap tar opp spørsmålet om å lage retningslinjer for bruk av ordførerkjede.
Mange kommuner har egne retningslinjer for bruk av ordførerkjeder, Balsjord Ap vil
at det skal lages retningslinjer for bruk av ordførerkjede for Balsfjord kommune.
Det har i den senere tid vært brukt ordførerkjede til lite passende antrekk, fra
varaordfører, derfor er det viktig at vi får egne retningslinjer ved bruk av kjedet.
Håper at det kan komme opp et forslag til retningslinjer i løpet av 2013.
Ordføreren besvarte dette:
Balsfjord kommune har ikke retningslinjer for bruk av ordførerkjedet. Noen
kommuner har det. Ordførerkjedet skal bare brukes innad i kommunen, om ikke
særskilte forhold tilsier noe annet.

Ordføreren er av den mening at det ikke trengs retningslinjer, disse kan i så fall binde
ordføreren unødvendig.
Dersom kommunestyret ønsker det, kan det utarbeides forslag til retningslinjer.

PS 45/13 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
RS 13/10 – Årsmelding 2012 – Ishavskysten friluftsråd
RS 13/11 – Handlingsprogram 2013 - Ishavskysten friluftsråd
RS 13/12 – Økonomiinfo – revidert nasjonalbudsjett 2013 og det økonomiske opplegget for
2014
RS 13/13 – Protokoll fra møte 15.5.13 fra Kontrollutvalget
RS 13/14 – Henvendelse vedr jordbruksforhandlingene 2013
RS 13/15 – Vurdering av småkraftprosjekt Bomstadelva
RS 13/16 – Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyrets avgjørelse av habilitetsinnsigelse i
sak 16/13.
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Vedtak enstemmig.
Referatsaker.

PS 46/13 Delegerte saker
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
DS 13/1 – Mindre vesentlig endring av reguleringsplan E8 Tromsø grense - Storskreda
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Vedtak enstemmig.
Delegert sak.

PS 47/13 Oppstart grunnarbeider kunstgressbane og friidrettsanlegg Sand
Rådmannens innstilling:
-

Finansieringsplan godkjennes
Balsfjord kommune forskutterer tippemidlene med kr 998.000. Forskutteringen gjøres
gjennom bruk av midler fra ubundet kapitalfond (25300101)
Idrettslagenes andel av kostnadsdekning ekskl. egeninnsats blir kr 663.700. Det inngås
avtale med idrettslagene om innbetaling av beløpet.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:
Som leder av Røyken UIL er Lars Klaus Mosli inhabil i behandling av saken og fratrer møtet.
Per Arne Slettmo tiltrer som vara.

AP v/Eirin Kristin Kjær fremmer slikt forslag:
Nytt strekpunkt
- kommunalt tilskudd på 400 000 som hentes fra disposisjonsfondet.
- summen i det siste punktet, endres til 263700.
Det ble votert over forslaget fra Eirin Kristin Kjær.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatt endring.
Rådmannens innstilling, med endring, enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.06.2013:
- Finansieringsplan godkjennes
- Balsfjord kommune forskutterer tippemidlene med kr 998.000. Forskutteringen gjøres
gjennom bruk av midler fra ubundet kapitalfond (25300101)
- kommunalt tilskudd på 400 000 som hentes fra disposisjonsfondet.
- Idrettslagenes andel av kostnadsdekning ekskl. egeninnsats blir kr 263.700. Det inngås
avtale med idrettslagene om innbetaling av beløpet.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Som leder av Røyken UIL er Lars Klaus Mosli inhabil i behandling av saken og fratrer møtet.
Ådel Storbukt tiltrer som vara.
SP/KrF/FrP og H v/Bjørn Dølvik Johansen fremmer følgende forslag:
endring av 3.strekpkt i formannskapets tilrådning
- Kommunalt tilskudd på 10 % av kostnadsbudsjett som hentes fra disposisjonsfondet.
Øvrige punkt som innstillingen.
Siste strekpunkt må endres i henhold til vedtak.
Det ble først votert over 3. strekpkt i forslaget fra Bjørn Dølvik Johansen mot 3. strekpkt i
formannskapets tilrådning.
Bjørn Dølvik Johansens forslag vedtatt med 14 mot 13 stemmer.
Mindretallet 13, stemte for formannskapets tilrådning, 3. strekpkt.
Deretter ble det votert over siste strekpkt i fellesforslaget.
Forslaget vedtatt med 14 mot 13 stemmer.
Tilslutt ble det votert over formannskapets tilrådning, med allerede vedtatte endringer.
Formannskapets tilrådning, med endringer, enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
- Finansieringsplan godkjennes
- Balsfjord kommune forskutterer tippemidlene med kr 998.000. Forskutteringen
gjøres gjennom bruk av midler fra ubundet kapitalfond (25300101)
- Kommunalt tilskudd på 10 % av kostnadsbudsjett som hentes fra disposisjonsfondet.

- Idrettslagenes andel av kostnadsdekning ekskl. egeninnsats blir kr 451.740,-.
Det inngås avtale med idrettslagene om innbetaling av beløpet.

Repr. Lars Klaus Mosli tiltrer møtet og vara Ådel Storbukt fratrer.

PS 48/13 Sandbukt AS - Årsrapport 2012
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre tar Årsrapport 2012 for Sandbukt AS til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 49/13 Vedtektsendring - Midttun boligstiftelse
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyret endre § 11 i vedtektene for Midttun boligstiftelse til og stå,
registrert eller statsautorisert / offentlig revisor velges som stiftelsens revisor.
Paragraf 9 endres til å stå, Stiftelsens regnskap føres av Balsfjord kommune v/
økonomi-og interntjenesten.
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Som styreleder for Midttun boligstiftelse er repr. Oddvar K. Skogli inhabil i behandling av
saken. Repr. Oddvar K. Skogli fratrer møtet. 26 repr. tilstede.
Rådmannen ønsker å stryke – v/økonomi- og interntjenesten – i sin innstilling.
Rådmannens endrede innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Balsfjord kommunestyre endrer § 11 i vedtektene for Midttun boligstiftelse til og
stå, registrert eller statsautorisert / offentlig revisor velges som stiftelsens revisor.
Paragraf 9 endres til å stå, Stiftelsens regnskap føres av Balsfjord kommune.

Oddvar K. Skogli tiltrer møtet. 27 repr. tilstede.

PS 50/13 Regnskap og årsberetning 2012 – Balsfjord Kommunalteknikk KF
Styrets innstilling:
Kommunestyret godkjenner regnskap og årsmelding for 2012 fra Balsfjord
Kommunalteknikk KF. Årets mindreforbruk /overskudd går til inndekning av tidligere
merforbruk.
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Repr Einar Nysted er medlem av styret for VAR og er inhabil i behandling av saken. Han
fratrer møtet. 26 repr. tilstede.

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Einar Nysted tiltrer møtet. 27 repr. tilstede.

PS 51/13 Regnskap og årsmelding 2012 - Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre godkjenner Balsfjord kommunes årsregnskap.
Balsfjord kommunestyre tar Balsfjord kommunes årsmelding til etterretning.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:
Tilrådning fra Formannskapet - 05.06.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Formannskapets tilrådning enstemmig vedtatt.

PS 52/13 Disponering årsresultat 2012 og ubrukte lånemidler
Rådmannens innstilling:
1. Mindreforbruk driftsregnskap 2012, kr 12.386.236,00, disponeres slik:
- Kr 5.650.000 til nedbetaling av lånegjeld.
- Kr 1.000.000 til kompetanseheving. Det opprettes eget driftsfond til formålet
som rådmannen gis fullmakt til å disponere.
- Kr 289.000 til videreføring av 50 % prosjektstilling «Frisk vær» til oktober
2014.
- Kr 5.447.236,00 settes av til disposisjonsfond.
2. Ubrukte lånemidler kr 184 805,38 overføres balansekonto 29100090 frie lånemidler.
3. Trollskogen barnehage etterbetales kr 56 706 i kommunalt driftstilskudd for 2012.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:
SP/H og FrP v/Oddvar K. Skogli fremmer følgende forslag:
Oppretting av gatelysstolpene Tømmerelv – Hammerbakken kr 50 000,-.
Forskjønning av sentrumsområder (Storsteinnes, Meistervik, Sand, Nordkjosbotn og
Laksvatn) kr 100 000,-.
Påfylling av veifondet til opprinnelig beløp kr 4,2 mill.
Totalt kr 4.350 000,- overføres fra disposisjonsfondet.
Det vises til avtale mellom Tine, Balsfjord Historielag, Balsfjord Baptistmenighet og
Balsfjord kommune som gjelder flytting av Didriksengården, hvor Balsfjord
kommune har forpliktet seg til å bidra med byggeklar tomt. Dette arbeidet mangler
framdrift.
Det bevilges kr 200 000,- til kjøp av tilleggsareal hvor tomt til Didriksengården inngår
fra disposisjonsfondet.
Fellesforslag fra H/FrP og SP:
Kr 1.000 000,- til kompetanseheving, hvor oppvekst, helse- og omsorg har prioritet.
AP v/Lars Klaus Mosli fremmer slikt forslag:
Det gis et tilskudd til ny buss til Malangstun med kr 100.000,-. Kr 50.000 til
tråkkemaskin til Sletta Uil, kr 28.000 til ungdomsrådet og kr 50.000 til Ballbinge på
Laksvatn. Beløpet tas fra disposisjonsfondet
Det ble først votert over forslaget fra Lars Klaus Mosli.
Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer.
Deretter ble det votert over Fellesforslaget.
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over forslaget fra Oddvar K. Skogli.
Oddvar K. Skoglis forslag enstemmig vedtatt.
Tilslutt ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte tillegg og endringer.
Rådmannens innstilling, med tillegg og endringer, enstemmig vedtatt.

Tilrådning fra Formannskapet - 05.06.2013:
1. Mindreforbruk driftsregnskap 2012, kr 12.386.236,00, disponeres slik:
- Kr 5.650.000 til nedbetaling av lånegjeld.
- Kr 1.000.000 til kompetanseheving, hvor oppvekst, helse- og omsorg, har
prioritet. Det opprettes eget driftsfond til formålet som rådmannen gis
fullmakt til å disponere.
- Kr 289.000 til videreføring av 50 % prosjektstilling «Frisk vær» til oktober
2014.
- Det bevilges kr 200 000,- til kjøp av tilleggsareal hvor tomt til
Didriksengården inngår fra disposisjonsfondet.
- Oppretting av gatelysstolpene Tømmerelv – Hammerbakken kr 50 000,-.
- Forskjønning av sentrumsområder (Storsteinnes, Meistervik, Sand,
Nordkjosbotn og Laksvatn) kr 100 000,-.
- Påfylling av veifondet til opprinnelig beløp kr 4,2 mill.
- Kr 897.236,00 settes av til disposisjonsfond.
2. Ubrukte lånemidler kr 184 805,38 overføres balansekonto 29100090 frie lånemidler.
3. Trollskogen barnehage etterbetales kr 56 706 i kommunalt driftstilskudd for 2012.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Repr. Widar Skogan er styreleder for Landbruk Nord og ber kommunestyret vurdere hans
habilitet. Kommunestyret anser repr Widar Skogan inhabil og Widar Skogan fratrer møtet.
26 repr tilstede.
FrP/ SP og H v/Elin Kanstad fremmer slikt forslag:
1. Mindreforbruk driftsregnskapet 2012, kr 12.386.236,00 disponeres slik:
- kr 6.930.000 til nedbetaling av lånegjeld
- kr 1.000.000 til kompetanseheving, hvor oppvekst, helse- og omsorg, har prioritet.
Det opprettes et eget driftsfond til formålet som rådmannen gis fullmakt til å
disponere.
- kr 289.000 til videreføring av 50% prosjektstilling «Frist vær» til oktober 2014
- Det bevilges kr 200 000 til kjøp av tilleggsareal hvor tomt til Didriksengården inngår
fra disposisjonsfondet.
- Oppretting av gatelysstolpene Tømmerelv – Hammarbakken kr 50.000.
- Forskjønning av sentrumsområdene (Storsteinnes, Meistervik, Sand, Nordkjosbotn
og Laksvatn) kr 100 000.
- Det bevilges kr 2.500.000 til veivedlikehold
- Det bevilges kr 300.000 til Brann og Redning for iverksetting tiltak i samsvar med
ROS-analyse.
- Det bevilges kr 120.000 til Landbruk Nord for tiltak til landbruksnæringa i Balsfjord
- kr 897 236 settes av til disposisjonsfond.
AP v/Eirin Kristin Kjær foreslår følgende:
- tilskudd på 200 000 til kunstgressbanen på Sand. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.
Dette forslaget innebærer at repr Lars Klaus Mosli blir inhabil og fratrer møtet.
25 repr. tilstede.

AP v/Gunda Johansen fremmer samme forslag som AP fremmet i formannskapet, og lyder slik:
Det gis et tilskudd til ny buss til Malangstun med kr 100 000,-. Kr 50.000,- til
tråkkemaskin til Sletta UIL, kr 28.000,- til ungdomsrådet og kr 50.000,- til ballbinge
på Laksvatn. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.
Det ble bedt om gruppemøte. Gruppemøte avholdt.
Først ble det votert over forslaget fremmet av Eirin Kristen Kjær.
Forslaget falt med 12 mot 13 stemmer.
Deretter ble det votert over forslaget fra Gunda Johansen.
Forslaget falt med 12 mot 13 stemmer.
Så ble det votert over fellesforslaget, fremmet av Elin Kanstad.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Tilslutt ble det votert over formannskapets tilrådning, med allerede vedtatte endringer.
Formannskapets tilrådning, med endring, enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
1. Mindreforbruk driftsregnskapet 2012, kr 12.386.236,00 disponeres slik:
- kr 6.930.000 til nedbetaling av lånegjeld
- kr 1.000.000 til kompetanseheving, hvor oppvekst, helse- og omsorg, har
prioritet. Det opprettes et eget driftsfond til formålet som rådmannen gis
fullmakt til å disponere.
- kr 289.000 til videreføring av 50% prosjektstilling «Frist vær» til oktober
2014
- Det bevilges kr 200 000 til kjøp av tilleggsareal hvor tomt til
Didriksengården inngår fra disposisjonsfondet.
- Oppretting av gatelysstolpene Tømmerelv – Hammarbakken kr 50.000.
- Forskjønning av sentrumsområdene (Storsteinnes, Meistervik, Sand,
Nordkjosbotn og Laksvatn) kr 100 000.
- Det bevilges kr 2.500.000 til veivedlikehold
- Det bevilges kr 300.000 til Brann og Redning for iverksetting tiltak i samsvar
med ROS-analyse.
- Det bevilges kr 120.000 til Landbruk Nord for tiltak til landbruksnæringa i
Balsfjord
- kr 897 236 settes av til disposisjonsfond.
2. Ubrukte lånemidler kr 184 805,38 overføres balansekonto 29100090 frie
lånemidler.
3. Trollskogen barnehage etterbetales kr 56 706 i kommunalt driftstilskudd for 2012.

Repr Widar Skogan og Lars Klaus Mosli tiltrådte møtet. 27 repr tilstede.

PS 53/13 1.tertialrapport 2013
Rådmannens innstilling:
- Vedlagte økonomirapport tas til orientering.
- Budsjettreguleringer i rapporten vedtas.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:
Tilrådning fra Formannskapet - 05.06.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:

Formannskapets tilrådning vedtatt mot 1 stemme.

PS 54/13 Etablering av ny barnehage på Storsteinnes
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre vedtar å bygge en 4- avdelings barnehage på Moan.
Økte kostnadsramme på kr 9,9 mill mot vedtatt økonomiplan og tilhørende rente- og
avdragskostnader, innarbeides i økonomiplan 2014-2017.
 Storsteinnes barnehage med tilhørende tomt legges ut for salg.
 Vedrørende Fuglelia barnehage bes rådmannen komme tilbake med egen sak
med forslag om framtidig disponering.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 55/13 Avslutning av investeringsprosjekt Ambulansestasjon
Nordkjosbotn – tilleggsbevilgning for ekstrakostnader ved lukking av avvik
Rådmannens innstilling:
-

Gjenstående arbeider Ambulansestasjon Nordkjosbotn avsluttes innenfor en ramme
på kr 385.000
Rammen finansieres av gjenstående midler på prosjektet kr 25.000, bruk av ubundet
kapitalfond kr 288.000 og økt moms-kompensasjon kr 72.000.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 56/13 Søknad om fritak fra verv i Klagenemnda
Ordførerens innstilling:
Balsfjord kommunestyre avslår søknad fra Unni Furumo om fritak fra vervet som
personlig varamedlem til Klagenemnda/Overskattetakstnemnda.
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:

Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 57/13 Kommunale husleie priser
Rådmannens innstilling:
1) Kommunestyre vedtar å justere husleie inntektene til markedsnivå, basert på marked, kvm og
fasiliteter.
2) Prisene fastsettes årlig etter konsumprisindeks.
3) Inntektene på ordinære kommunale utleie enheter vurderes skilt ut fra øvrige budsjetter,
inntektene benyttes til renovering, vedlikehold og drift på omtalte boliger.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Repr. Rude Rognmo ber kommunestyret vurdere hans habilitet, da saksbehandleren er hans
datter. Kommunestyret anser ikke Rude Rognmo som inhabil.
SV og AP v/Lill Tove Fredriksen fremmer slikt forslag til nytt pkt 4:
Når kommunale boliger renoveres/vedlikeholdes skal det tas hensyn til universell
utforming.
Det ble først votert over forslaget fra Lill Tove Fredriksen.
Lill Tove Fredriksens forslag enstemmig vedtatt
Deretter ble det votert over rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
1) Kommunestyre vedtar å justere husleie inntektene til markedsnivå, basert på marked, kvm og
fasiliteter.
2) Prisene fastsettes årlig etter konsumprisindeks.
3) Inntektene på ordinære kommunale utleie enheter vurderes skilt ut fra øvrige budsjetter,
inntektene benyttes til renovering, vedlikehold og drift på omtalte boliger.
4) Når kommunale boliger renoveres/vedlikeholdes skal det tas hensyn til universell utforming.

PS 58/13 Salg av kommunale boliger
Rådmannens innstilling:
1) Kommunestyret vedtar å selge kommunale boliger jmf oversikt i denne sak.
2) Inntekt forbundet med salg av boliger og eiendom, benyttes til oppgradering av utleieenheter

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 59/13 Møteplan 2. halvår 2013
Ordførerens innstilling:
Balsfjord kommunestyre vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013, med forbehold
om endringer:
September
Utvalg
4.
Formannskapet
Kommunestyret

18.

Oktober
16.

November
20.

30.

Desember
11.

Møtene i formannskapet settes til kl. 14:00 og kommunestyremøtene til kl. 10:30.
Ved behov settes møte i administrasjonsutvalget til samme datoer som formannskapet.

Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:

Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 60/13 Tiltak funksjonshemmede – økte behov og ressurser.
Offl. § 13, jf FVL § 13 nr 1
PS 61/13 Opprettelse av arbeidsgruppe for utarbeidelse av landbruksplan
Behandling i Kommunestyret - 18.06.2013:
SP v/Oddvar Skogli foreslår følgende:
Det vises til temamøte i kommunestyret 17. april 2013, der hele dagen var viet
landbruket. Viktige aktører var invitert for og redegjøre for sine oppgaver og tilbud
innenfor landbruket. Debatter etter diverse innledninger viste klart at landbruket med
sine sidevirksomheter i Balsfjord står overfor store problemer og viktige veivalg.
For at Balsfjord kommune i framtiden skal bli en større og bedre tjenesteyter til næringa
landbruk, vedtar kommunestyret og velge et utvalg på 6 representanter, en fra hvert
parti som er representert i kommunestyret.
Fagleder landbruk tiltrer utvalget som sekretær.
Oppgaver:
1. Arbeidsgruppens oppgave er og fremme forslag på hvordan kommunen kan
bidra til en positiv utvikling for landbruket i framtiden, der målet er at
landbruksnedleggelser stoppes.
2. Hvordan kan kommunen bidra for å få fart i fornying av driftsbygninger?
3. En framtidig bruksstruktur i samsvar med formålsparagrafene i Jord- og
konsesjonslovens bestemmelser, og hvordan oppnå dette?

4. Arbeidsfeltet for utvalget består også i hvordan øke uttaket og verdiskapningen
fra skogen?
5. Arbeidsgruppen skal også vurdere landbrukskontorets bemanning og
kompetanse.
I sitt arbeid skal utvalget invitere faglagene, samt Sau og Geit til å bidra med forslag.
Landbruk Nord er en stor og viktig tjenesteyter som bør inviteres på lik linje med
faglagene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 18.06.2013:
For at Balsfjord kommune i framtiden skal bli en større og bedre tjenesteyter til næringa
landbruk, vedtar kommunestyret og velge et utvalg på 6 representanter, en fra hvert
parti som er representert i kommunestyret.
Fagleder landbruk tiltrer utvalget som sekretær.
Oppgaver:
1. Arbeidsgruppens oppgave er og fremme forslag på hvordan kommunen kan
bidra til en positiv utvikling for landbruket i framtiden, der målet er at
landbruksnedleggelser stoppes.
2. Hvordan kan kommunen bidra for å få fart i fornying av driftsbygninger?
3. En framtidig bruksstruktur i samsvar med formålsparagrafene i Jord- og
konsesjonslovens bestemmelser, og hvordan oppnå dette?
4. Arbeidsfeltet for utvalget består også i hvordan øke uttaket og verdiskapningen
fra skogen?
5. Arbeidsgruppen skal også vurdere landbrukskontorets bemanning og
kompetanse.
I sitt arbeid skal utvalget invitere faglagene, samt Sau og Geit til å bidra med forslag.
Landbruk Nord er en stor og viktig tjenesteyter som bør inviteres på lik linje med
faglagene.

PS 62/13 Eventuelt

