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Det ble gitt følgende orienteringer:
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PS 1/16 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Merknad til protokoll 16.12.2015:
Widar Skogan (Krf) etterlyser spørsmål og svar ang hybelhus på Nordkjosbotn som ble
fremmet i spørretimen på kommunestyremøtet den 16. desember 2015.
Godkjenning av protokollen fra møte 16.12.2015 med merknad tas opp til votering.
Godkjenning av protokollen fra møte 16.12.2015 med merknad ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
Saken vil bli opprettet i angjeldende protokoll fra 16.12.2015
Protokollen fra møte 16.12.2015 med merknad enstemmig godkjent.

PS 2/16 Spørretimen
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
SP v/Jens-Olav Løvlid har følgende spørsmål til Spørretimen:
Trafikksikkerhetstiltak
Jeg viser til oppslag i Nye-Troms og sosial medier om trafikkfarlig skolevei for en elev
som bor ved fylkesveien mellom Storsteinnes og Skjæret.
I media har forskjellige sikkerhetstiltak vært luftet. Har Ordføreren tatt kontakt med
Statens vegvesen for å få fortgang i denne saken slik at det ikke må gå liv tapt før at noe
blir gjort? Og er det satt noen tidsfrist for å få dette på plass?
Svar på spørsmål fra Jens Olav Løvlid ang trafikksikkerhetstiltak.
Spørsmålsstiller viser til oppslag i Nye Troms og debatt på sosiale medier om trafikkfarlig vei
for en elev som bor langs fylkesveien mellom Storsteinnes og Skjæret.
Denne saken var det også framme i media da jenta skulle begynne på skolen høsten 2015.
Siden har det vært stille, og ordføreren hadde derfor grunn til å tro at kommunen hadde gjort de
nødvendige henvendelser for at hun skulle ha en tryggere skolevei.
Sak kom igjen opp i media i forrige uke på bakgrunn av henvendelse fra en bilist. Ordføreren
har vært i kontakt med trafikkselskapet som kjøre skolebarn langs den aktuelle ruta. Det er gjort
avtale med sjåførene om at når hun skal til skolen om morgenen kan hun stå i avkjøringen til
sitt hjem, og skolebussen vil stoppe der og ta henne på. Ordføreren har også bedt om at dersom
det skulle være forhold som tilsier at den ordningen må opphøre så skal ordføreren informeres.
Det er gitt beskjed til foreldrene om denne ordningen.
Det er større utfordringer knyttet til når hun skal av skolebussen på heimvei. Å stoppe i
avkjøring til hennes hjem vil skape en enda farligere situasjon enn om hun går av bussen i
busslomma slik som i dag. Ordføreren har vært i kontakt med Statens vegvesen pr telefon og
drøftet mulighet for å sette ned farta til 60 km/t langs den aktuelle strekningen. Det vurderes
som den eneste løsningen. Mandag 22.2. sendte ordføreren en skriftlig anmodning til Statens
vegvesen om nedsettelse av fartsgrensa. Ordføreren venter på svar, men vil ut fra dialogen med
senioringeniør Stormo i Statens vegvesen ha grunn til å anta at svaret blir positivt, og at
fartsgrensen blir nedsatt

PS 3/16 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
RS 16/1 – Kontrollrapport 2015 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Balsfjord.
RS 16/2 – Kontrollutvalget – Protokoll fra møte 11.12.15
RS 16/3 – Årsrapport og årsregnskap 2015 – skatt
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
Vedtak enstemmig.
Referatsaker.
RS 16/1
RS 16/2
RS 16/3
PS 4/16 Retningslinjer fritak eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi
Rådmannens innstilling:
 Vedlagte forslag til retningslinjer for helt eller delvis fritak for eiendomsskatt etter § 7b)
i eiendomsskatteloven vedtas.
 Retningslinjene trer i kraft fra 1.1.2016.
 Søknader som er innkommet, og som skal gjelde for 2016, blir behandlet i
kommunestyret 27. april 2016 etter liste fra skattetakstnemnda.
 Søknadene skal behandles årlig i budsjettmøtet, første gang i desember 2016.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Representanten Ole Johan Rødvei ber kommunestyret vurdere hans habilitet i forbindelse med
behandling av saken. Et enstemmig kommunestyre anser Ole Johan Rødvei som inhabil, og
representanten fratrer møtet. 18 representanter til stedet.
Forslag fra AP v/ Lill-Tove Fredriksen til retningslinjene:
 Endringer i kulepunkt 5: «bør» endres til «skal»
 Kulepunkt 6 strykes.
Forslaget fra AP v/ tas opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmanns innstilling med de vedtatte endringer tas opp til votering.
Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:

 Vedlagte forslag til retningslinjer med endringer for helt eller delvis fritak for
eiendomsskatt etter § 7b) i eiendomsskatteloven vedtas.
 Retningslinjene trer i kraft fra 1.1.2016.
 Søknader som er innkommet, og som skal gjelde for 2016, blir behandlet i
kommunestyret 27. april 2016 etter liste fra skattetakstnemnda.
 Søknadene skal behandles årlig i budsjettmøtet, første gang i desember 2016.

Ole Johan Rødvei tiltrer møtet, 19 representanter til stedet.
Behandling i Skattetakstnemda - 18.02.2016:
Forslag fra skattetakstnemda:
Kulepunkter i retningslinjene.
Nest siste kulepunkt endres ordet: BØR.... endres til SKAL: For omsøkte eiendom/bygning skal
det være inngått en verne- og vedlikeholdsavtale mellom vernemyndigheten slik som
fylkesmannens kulturetat, riksantikvar eller Midt-Troms museum og eier for å sikre at
eiendommen/bygningen blir ivaretatt på en korrekt kulturhistorisk måte
Siste kulepunkt strykes
Forslag fra skattetakstnemda tas opp til votering.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer i retningslinjer tas opp til votering.
Rådmannens innstilling med endringer i retningslinjer enstemmig vedtatt.
Vedtak / Tilrådning fra Skattetakstnemda - 18.02.2016:

 Vedlagte forslag til retningslinjer med endringer, for helt eller delvis fritak for
eiendomsskatt etter § 7b) i eiendomsskatteloven vedtas.
 Retningslinjene trer i kraft fra 1.1.2016.
 Søknader som er innkommet, og som skal gjelde for 2016, blir behandlet i
kommunestyret 27. april 2016 etter liste fra skattetakstnemnda.
 Søknadene skal behandles årlig i budsjettmøtet, første gang i desember 2016.

PS 5/16 Endring av vedtekter for kommunale barnehager
Rådmannens innstilling:
Vedtektene for barnehagene i Balsfjord med endringer/tilføyelser vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:

Fellesforslag fra H og Frp v/ An-Magritt Aspelund:
Vedtektene punkt 7.3, siste setning fjernes. «Dette gjelder også for opptak utover
barnehageåret, da kommunen gjennomfører løpende barnehageopptak for barn fra og med fylte
1 år.»
Fellesforslag fra H og Frp v/ An-Magritt Aspelund:
Vedtektens punkt 7.4 utgår.
Forslag fra AP v/ Lill-Tove Fredriksen:
1. I første setning i punkt 10.5: stryke i romjula og påskeuka.
2. I andre setning. Barnehagene kan holdes helårsåpent dersom min. 6 barn pr. dag har
behov for det. Dersom ikke avvikles fellesferie. Det kan være aktuelt, å slå sammen
drift av avdelinger så lenge avdelingene er i samme lokale.
Forslag fra H v/ Ole Johan Rødvei:
Saken utsettes.
Forslaget fra H v/ Ole Johan Rødvei tas opp til votering.
Forslaget fra H v/ Ole Johan Rødvei ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
Saken utsettes.

Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
AP v/Lill Tove Fredriksen fremmer følgende forslag som tillegg til 2.kulepkt i saksframlegget:
Pkt 7.4 …..i nærmeste barnehage så lenge det er ledig plass.
Forslaget om tillegg fra Lill Tove Fredriksen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling, med tillegg og endringer/tilføyelser enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
Vedtektene for barnehagene i Balsfjord med tillegg og endringer/tilføyelser vedtas.

PS 6/16 Gang- og sykkelvei Mestervik - Nye forutsetninger
Rådmannens innstilling:
-

Anbudsrunden vedr gang- og sykkelvei i Mestervik avlyses.
Balsfjord kommune avventer videre framgang i prosjektet til det foreligger vedtak om
trafikksikkerhetsmidler fra Fylkeskommunen.

Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet tas opp til votering.
Tilrådning fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:

For å ivareta trafikksikkerheten langs Fv 858 på Meistervik, godkjenner Balsfjord
formannskap låneopptak for å fullfinansiere gang- og sykkelvei med 3,5 mill.
Totalkostnadsramme vil da være kr.15.488.000,-.
Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet ved rullering av økonomiplan i juni. Samtidig
jobbes det med å få i stand en avtale med Troms fylkeskommune slik at prosjektet
kommer inn i fylkesveiplan ved behandlingen i fylkestinget i oktober. Det tas sikte på
at når bevilgning foreligger, overtas anlegget av fylkeskommunen.
Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
AP v/Eirin Kristin Kjær foreslår følgende:
For å ivareta trafikksikkerheten langs Fv 858 på Meistervik, godkjenner Balsfjord
formannskap låneopptak for å fullfinansiere gang- og sykkelvei med 3,5 mill.
Totalkostnadsramme vil da være kr.15.488.000,-.
Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet ved rullering av økonomiplan i juni. Samtidig
jobbes det med å få i stand en avtale med Troms fylkeskommune slik at prosjektet
kommer inn i fylkesveiplan ved behandlingen i fylkestinget i oktober. Det tas sikte på
at når bevilgning foreligger, overtas anlegget av fylkeskommunen.
Det ble votert over rådmannens innstilling mot forslaget fra Eirin Kristin Kjær.
Forslaget fra Eirin Kristin Kjær ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag falt.
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
For å ivareta trafikksikkerheten langs Fv 858 på Meistervik, godkjenner Balsfjord
formannskap låneopptak for å fullfinansiere gang- og sykkelvei med 3,5 mill.
Totalkostnadsramme vil da være kr.15.488.000,-.
Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet ved rullering av økonomiplan i juni. Samtidig
jobbes det med å få i stand en avtale med Troms fylkeskommune slik at prosjektet
kommer inn i fylkesveiplan ved behandlingen i fylkestinget i oktober. Det tas sikte på
at når bevilgning foreligger, overtas anlegget av fylkeskommunen.

PS 7/16 Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord
kommune
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre ber forhandlingsutvalget, nedsatt i sak 144/15, inngå i
forhandlinger med Storfjord kommune om vilkår og prinsipper for en eventuell
sammenslåing av kommunene.

Det forutsettes at administrasjonene i respektive kommuner i samarbeid også utreder
mulige konsekvenser av en sammenslåing.
Forhandlingsresultat og utredning må foreligge og presenteres kommunestyret i møte
den 27. april 2016. Kommunestyret vil da ta stilling til form for innbyggerhøring.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen:
1. Balsfjord kommunestyre erkjenner at opprettholdelse av desentraliserte kommunale
tjenester til landbrukskommunens spredte bosetting representerer en stor utfordring i
fremtiden. En sammenslåing av Balsfjord og Storfjord kommune vil bidra til merkbar
økning av denne utfordringen, uten at den medfølgende befolkningsøkning
representerer en varig netto inntektsgevinst. Med tap av én kommunes
befolkningsuavhengige inntekt er det sannsynlig at inntektstapet etter overgangsperiode
er større enn gevinsten av bortfall av én kommuneadministrasjon.
Balsfjord kommunestyre vurderer derfor ikke sammenslåing med Storfjord kommune
som et realistisk alternativ.
2. Balsfjord kommunestyret opprettholder vedtak fra 16.12.2015 om at det skal jobbes
videre med 0-alternativet. Kommunen går derfor ikke inn i samtaler/forhandlinger med
andre kommuner.
Forslag fra H v/ Ole Johan Rødvei:
Balsfjord kommune takker Tromsø kommune for initiativet vedrørende en eventuell
sammenslåing av kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. Regionrådets
kommunesammensetning.
Balsfjord kommune ber forhandlingsutvalget, nedsatt i sak 144/15 inngå i forhandlinger med
Tromsø kommune om vilkår og prinsipper for en eventuell sammenslåing.
Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen punkt 1 settes opp mot rådmannens innstilling til votering.
Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen punkt 1 vedtatt med 16 stemmer mot rådmannens innstilling
som falt med 3 stemmer.
Forslag fra H v/ Ole Johan Rødvei settes opp mot forslag fra Ap v/ Gunda Johansen punkt 2 til
votering.
Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen punkt 2 ble vedtatt med 13 stemmer mot forslag fra H v/
Ole Johan Rødvei som falt med 5 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:

1. Balsfjord kommunestyre erkjenner at opprettholdelse av desentraliserte kommunale
tjenester til landbrukskommunens spredte bosetting representerer en stor utfordring i
fremtiden. En sammenslåing av Balsfjord og Storfjord kommune vil bidra til merkbar
økning av denne utfordringen, uten at den medfølgende befolkningsøkning
representerer en varig netto inntektsgevinst. Med tap av én kommunes
befolkningsuavhengige inntekt er det sannsynlig at inntektstapet etter overgangsperiode
er større enn gevinsten av bortfall av én kommuneadministrasjon.
Balsfjord kommunestyre vurderer derfor ikke sammenslåing med Storfjord kommune
som et realistisk alternativ.

2. Balsfjord kommunestyret opprettholder vedtak fra 16.12.2015 om at det skal jobbes
videre med 0-alternativet. Kommunen går derfor ikke inn i samtaler/forhandlinger med
andre kommuner.

PS 8/16 Revidert kostnadsoverslag Helsesenterets 2. etg.
Rådmannens innstilling:
-

Revidert kostnadsramme for Renovering av 2. etasje Helsesenteret fastsettes til kr
10.875.000,- inkl mva.

-

Balsfjord kommune tar opp nytt lån kr 700.000,- til fullfinansiering av prosjektet.

Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
-

Revidert kostnadsramme for Renovering av 2. etasje Helsesenteret fastsettes til kr
10.875.000,- inkl mva.

-

Balsfjord kommune tar opp nytt lån kr 700.000,- til fullfinansiering av prosjektet.

Behandling i Formannskapet - 24.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet - 24.02.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

PS 9/16 Inventar Moan Barnehage - finansiering
Rådmannens innstilling:
- Kostnadsramme for inventar i Moan Barnehage fastsettes til 1.589.000
- Total ramme for IKT-plan økes med 120.000
- Det tas opp lån på til sammen 1.343.000 for å fullfinansiere Inventar Moan
Barnehage og Strategisk IKT plan.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet tas opp til votering.
Tilrådning fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:

-

Kostnadsramme for inventar i Moan Barnehage fastsettes til 1.589.000
Total ramme for IKT-plan økes med 120.000
Det tas opp lån på til sammen 1.343.000 for å fullfinansiere Inventar Moan
Barnehage og Strategisk IKT plan.

Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 10/16 2.gangs behandling av detaljregulering -Industriområde Brennmoen nord
Rådmannens innstilling:
Detaljreguleringsplan for Industriområde Brennmoen nord på eiendommen 36/12, datert
28.07.2015, med tilhørende planbeskrivelse, datert 28.07.2015, og
reguleringsbestemmelser, datert 12.02.2016, vedtas i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
Detaljreguleringsplan for Industriområde Brennmoen nord på eiendommen 36/12, datert
28.07.2015, med tilhørende planbeskrivelse, datert 28.07.2015, og reguleringsbestemmelser,
datert 12.02.2016, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 11/16 Mobildekning i Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune lyser ut konkurranse for utbygging av mobildekning i området
Aursfjord – Josefvatn med inntil 3 basestasjoner.
2. Når tilbud er mottatt, kommer saken tilbake til kommunestyret for endelig vedtak om
finansiering.
3. De som mottar tilskudd, må garantere å drifte anlegget i minimum 15 år.

Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Tilrådning fra H v/ Ole Johan Rødvei:
1. Aursfjord – Josefvatn via Furudalen.
Tilrådning fra H v/ Ole Johan Rødvei tas opp til votering.
Tilrådning fra H v/ Ole Johan Rødvei ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatt endring tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
1. Balsfjord kommune lyser ut konkurranse for utbygging av mobildekning i området
Aursfjord – Josefvatn via Furudalen med inntil 3 basestasjoner.
2. Når tilbud er mottatt, kommer saken tilbake til kommunestyret for endelig vedtak om
finansiering.
3. De som mottar tilskudd, må garantere å drifte anlegget i minimum 15 år.
Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 12/16 Fiberutbygging i Balsfjord
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune lyser ut aktuelle områder med tilbud om støtte til prosjektene som
er meldt inn fra interesserte utbyggere.
2. Det forutsettes at det kan gis inntil kr 500 000 i støtte til hvert prosjekt.
3. De som mottar tilskudd, må garantere å drifte anlegget i minimum 15 år.
4. Etter at tilbudene er mottatt, vil sakene bringes tilbake til politisk behandling og vedtak
om størrelse på tilskuddene, samt prioritering av hvilke områder som skal bygges ut.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Forslag fra AP v/ Gunda Johansen:
Trekke punkt 2

Forslag fra AP v/ Gunda Johansen tas opp til votering.
Forslag fra AP v/ Gunda Johansen ble enstemmig vedtak.
Rådmannens innstilling punkt 1, 3 og 4 tas opp til votering.
Rådmannens innstilling punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
1. Balsfjord kommune lyser ut aktuelle områder med tilbud om støtte til prosjektene som
er meldt inn fra interesserte utbyggere.
2. De som mottar tilskudd, må garantere å drifte anlegget i minimum 15 år.
3. Etter at tilbudene er mottatt, vil sakene bringes tilbake til politisk behandling og vedtak
om størrelse på tilskuddene, samt prioritering av hvilke områder som skal bygges ut.
Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 13/16 Reglement for finansforvaltning
Rådmannens innstilling:
-Reglement for finansforvaltning vedtas.
-Administrative rutiner for finansforvaltning vedtas.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Tilrådning fra formannskapet tas opp til votering.
Tilrådning fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
-Reglement for finansforvaltning vedtas.
-Administrative rutiner for finansforvaltning vedtas.
Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 14/16 Suppleringsvalg av meddommere til Nord-Troms Tingrett for perioden fram til
31.12.2016
Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Tilrådning fra formannskapet tas opp til votering.
Tilrådning fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
Som meddommere til Nord-Troms Tingrett for perioden fram til 31.12.2016 velges
Rita Fredheim og Evy Alvilde Fjellro.
Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
AP v/Eirin Kristin Kjær foreslår følgende personer:
Rita Fredheim
Evy Alvilde Fjellro
Forslaget fra Eirin Kristin Kjær enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 10.02.2016:
Som meddommere til Nord-Troms Tingrett for perioden fram til 31.12.2016 velges
Rita Fredheim og Evy Alvilde Fjellro.

PS 15/16 Valg av styremedlem til Stiftelsen Isbrytertjenesten Malangen for perioden 2016
- 2019
Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Forslag fra Ap v/ Stig Aasnes:
Kjell Kolbeinsen gjenvelges som kommunens representant til Stiftelsen Isbrytertjenesten i
Malangen. Han skal også være styrets leder.
Forslag fra Ap v/ Stig Aasnes tas opp til votering.
Forslag fra Ap v/ Stig Aasnes ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:
Kjell Kolbeinsen gjenvelges som kommunens representant til Stiftelsen
Isbrytertjenesten i Malangen. Han skal også være styrets leder.

PS 16/16 Eventuelt
Behandling i Kommunestyret - 24.02.2016:
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2016:

