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Innkallingen godkjennes.
En ekstrasak– Gnr 43/173 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
fritidseiendom i LNFR-område – ny behandling
Enstemmig at saken tas opp og behandles. Saken får saksnr 112/17
Sakslista m/godkjent ekstrasak – godkjennes
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Eventuelt

PS 89/17 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Protokollen fra møte 02.05.2017 godkjennes
PS 90/17 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
RS 17/22 Periodisk oppgjør april 2017
RS 17/23 Jordloven - klage - deling av 36/10 med flere - Balsfjord kommune
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Referatsakene godkjennes
PS 91/17 Delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
DS 17/151 43/413 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til
eksisterende fritidsbolig - Mette Mack
DS 17/152 56/3 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av tilbygg
på driftsbygning i landbruket - Arnulf Føre Hansen
DS 17/153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett oppføring av garasje på 47/33
DS 17/154 87/128 - Stoppordre for igangsatte tiltak jf pbl § 324 - Malangen Utvikling AS

43/413
56/3
47/33
87/1

Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Delegertsakene godkjennes
PS 92/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV på barmark og snødekt mark Stian Fosland
Rådmannens innstilling:
Stian Fosland gis tillatelse til å benytte ATV for å komme seg ut i naturen for rekreasjon
og til privat hytte, etter kjøretrasé i henhold til vedlagte kart datert 11.05.2017. Fra
Hølen og til Storvatnet, og fra fast bopel og opp til Storvatnet i Nordkjosbotn.
Tillatelsen gjelder 20 turer pr sesong for barmarkskjøring, kjørebok skal benyttes.
Vedtak om innvilget scooterdispensasjon av 22.02.2017 utvides til og også gjelde
kjøring med ATV, med samme vilkår som allerede er gitt i dispensasjonen.

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Stian Fosland gis tillatelse til å benytte ATV for å komme seg ut i naturen for
rekreasjon og til privat hytte, etter kjøretrasé i henhold til vedlagte kart datert
11.05.2017. Fra Hølen og til Storvatnet, og fra fast bopel og opp til Storvatnet i
Nordkjosbotn. Tillatelsen gjelder 20 turer pr sesong for barmarkskjøring,
kjørebok skal benyttes.
Vedtak om innvilget scooterdispensasjon av 22.02.2017 utvides til og også gjelde
kjøring med ATV, med samme vilkår som allerede er gitt i dispensasjonen.

PS 93/17 Salg av gnr 29 bnr 122 i Nordkjosbotn
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap avhender eiendommen gnr 29 bnr 122 til Øverås maskin & transport AS
i henhold til bud på kr 60.000,Det stilles følgende betingelser til kjøpet:
-

-

-

Dersom kjøper ikke realiserer oppgitte planer for eiendommen innen tre år skal
Balsfjord kommune ha tilbakekjøpsrett på eiendommen. Salgspris benyttes da
som kjøpesum.
Dersom kjøper planlegger å selge eiendommen videre, skal Balsfjord kommune
ha forkjøpsrett på eiendommen. Ved evt gjenkjøp fra Balsfjord kommune, skal
kommunens salgspris benyttes som kjøpesum, pluss de kostnader som evt er
påløpt fra overtakelsen. Til dette benyttes en takst.
Kjøper dekker saksomkostninger, herunder tinglysingsgebyrer og
dokumentavgift.
Eiendommen selges slik den er. Kjøper er selv ansvarlig for klargjøring av
eiendom med hensyn til rydding av eiendeler etc.
Rådmannen gis fullmakt til å følge opp og inngå kontrakt med Øverås maskin &
transport AS.

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Balsfjord formannskap avhender eiendommen gnr 29 bnr 122 til Øverås maskin &
transport AS i henhold til bud på kr 60.000,Det stilles følgende betingelser til kjøpet:
-

-

-

Dersom kjøper ikke realiserer oppgitte planer for eiendommen innen tre år
skal Balsfjord kommune ha tilbakekjøpsrett på eiendommen. Salgspris
benyttes da som kjøpesum.
Dersom kjøper planlegger å selge eiendommen videre, skal Balsfjord
kommune ha forkjøpsrett på eiendommen. Ved evt gjenkjøp fra Balsfjord
kommune, skal kommunens salgspris benyttes som kjøpesum, pluss de
kostnader som evt er påløpt fra overtakelsen. Til dette benyttes en takst.
Kjøper dekker saksomkostninger, herunder tinglysingsgebyrer og
dokumentavgift.
Eiendommen selges slik den er. Kjøper er selv ansvarlig for klargjøring av
eiendom med hensyn til rydding av eiendeler etc.
Rådmannen gis fullmakt til å følge opp og inngå kontrakt med Øverås
maskin & transport AS.

PS 94/17 Ny trasé E6/E8 - kommunedelplan Nordkjosbotn - Storfjord grense
Rådmannens innstilling:
Det igangsettes ikke et arbeid med ny kommunedelplan for E6 Nordkjosbotn – Storfjord
grense da Balsfjord kommune ikke har tilgjengelige ressurser verken i form av
personell, tid eller økonomi. Ressursene skal prioriteres ihht kommunestyrets allerede
vedtatte planstrategi med fokus på å ferdigstille lovpålagte overordnede planer.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Det igangsettes ikke et arbeid med ny kommunedelplan for E6 Nordkjosbotn – Storfjord
grense da Balsfjord kommune ikke har tilgjengelige ressurser verken i form av
personell, tid eller økonomi. Ressursene skal prioriteres ihht kommunestyrets allerede
vedtatte planstrategi med fokus på å ferdigstille lovpålagte overordnede planer.

PS 95/17 TV aksjon 2017 - Opprettelse av kommunekomitè
Ordførers innstilling:
Balsfjord formannskap velges som kommunekomitè for TV-aksjonen 2017.
Ordfører og varaordfører velges som henholdsvis leder og nestleder av
kommunekomiteen.
Utgiftene i forbindelse med TV aksjonen dekkes av formannskapets budsjett.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Balsfjord formannskap velges som kommunekomitè for TV-aksjonen 2017.
Ordfører og varaordfører velges som henholdsvis leder og nestleder av
kommunekomiteen.
Utgiftene i forbindelse med TV aksjonen dekkes av formannskapets budsjett.

PS 96/17 Samarbeidsprosjekt Balsfjord og Tromsø - løsdriftsfjøs i Tromsøregionen
Rådmannens innstilling:
Prosjektet løsdriftsfjøs i Tromsøregionens landbruksforvaltning blir ikke satt i gang som
følge av vedtak om opphør av interkommunal landbruksforvaltning.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Frp/Krf v/Widar Skogan fremmet følgende forslag:
Prosjekt løsdriftsfjøs i Tromsøregionen søkes igangsatt som planlagt i et samarbeid
mellom Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.
Ap v/Gunda Johansen fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune jobber videre med prosjekt løsdriftsfjøs. Tromsø og Karlsøy
inviteres inn i samarbeidet.
Forslag fra Frp/Krf og Ap ble satt opp mot hverandre
Forslaget fra Ap v/ Gunda Johansen vedtatt med 4 mot 3 stemmer
Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer

Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Prosjektet løsdriftsfjøs i Tromsøregionens landbruksforvaltning blir ikke satt i
gang som følge av vedtak om opphør av interkommunal landbruksforvaltning.
Balsfjord kommune jobber videre med prosjekt løsdriftsfjøs. Tromsø og Karlsøy
inviteres inn i samarbeidet.

PS 97/17 Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Balsfjord kommune, Troms
Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 7. juni 2017 med hjemmel i lov 4. juli 2003
nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd.
§ 1. I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover generell, lovbestemt
båndtvangsperiode, som er f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller
ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller
innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.
§ 2. Rådmannen i Balsfjord gis fullmakt til å innføre båndtvang under
ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.
§ 3. I Balsfjord kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder
eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde
eller svaksynte (førerhunder).
§ 4. Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for:
a) hund når den brukes i reindrift,
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening
eller prøving for slik tjeneste,
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20.
august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av
hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.
Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er
beitende husdyr. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse.
§ 5. Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne
forskrift kan straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.
§ 6. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hund som
opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden
ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. Unnlater
hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet,

kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til
hundelovens § 10.
§ 7. Denne forskriften trer i kraft straks.

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Widar Skogan spurte om hans habilitet.
Opplyser at han er leder i Balsfjord og Storfjord geit som har avgitt høringsuttalelse.
Formannskapet erklærer Widar Skogan som habil i saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017:
Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Balsfjord kommune, Troms
Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 7. juni 2017 med hjemmel i lov 4. juli 2003
nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd.
§ 1. I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover generell, lovbestemt
båndtvangsperiode, som er f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller
ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller
innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.
§ 2. Rådmannen i Balsfjord gis fullmakt til å innføre båndtvang under
ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.
§ 3. I Balsfjord kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder
eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde
eller svaksynte (førerhunder).
§ 4. Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for:
f) hund når den brukes i reindrift,
g) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
h) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening
eller prøving for slik tjeneste,
i) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
j) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20.
august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av
hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.
Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er
beitende husdyr. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse.
§ 5. Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne
forskrift kan straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

§ 6. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hund som
opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden
ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. Unnlater
hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet,
kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til
hundelovens § 10.
§ 7. Denne forskriften trer i kraft straks.

PS 98/17 Samarbeidsprosjekt Balsfjord Tromsø og Karlsøy - eiendomsforvaltning og
driveplikt
Rådmannens innstilling:
Prosjektet leiejord i Tromsøregionen – eiendomsforvaltning og driveplikt blir ikke satt i
gang som følge av vedtak om opphør av Tromsøregionens landbruksforvaltning.

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Prosjektet leiejord i Tromsøregionen – eiendomsforvaltning og driveplikt blir ikke
satt i gang som følge av vedtak om opphør av Tromsøregionens
landbruksforvaltning.
PS 99/17 Oppstart prosjekt biogass - en mulighetsstudie
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar oppstart av mulighetsstudiet prosjekt biogass i Balsfjord
kommune.
Kommunens egenandel dekkes over driftsbudsjettet til landbrukskontoret i 2017.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Formannskapet vedtar oppstart av mulighetsstudiet prosjekt biogass i Balsfjord
kommune.
Kommunens egenandel dekkes over driftsbudsjettet til landbrukskontoret i 2017.

PS 100/17 Næringsfondet - status pr. 12.05.2017
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Saken tas til orientering.

PS 101/17 BE Geomatikk AS - Nyetablering
Rådmannens innstilling:
BE Geomatikk AS tildeles et investerings- og markedsføringstilskudd på kr.
120 000. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i
EØS-avtalen. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres før oppstart og at dette
dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning.
Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2017».
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
BE Geomatikk AS tildeles et investerings- og markedsføringstilskudd på
kr. 120 000. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til
statsstøttereglene i EØS-avtalen. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres
før oppstart og at dette dokumenteres i forbindelse med
utbetalingsanmodning.
Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2017».

PS 102/17 Arctic Race 2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger inntil kr. 30 000,- til informasjonsarbeid og
markedsføringstiltak i forbindelse med Arctic Race of Norway. Finansiering over
«Kommunalt næringsfond 2017».
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Formannskapet bevilger inntil kr. 30 000,- til informasjonsarbeid og
markedsføringstiltak i forbindelse med Arctic Race of Norway.
Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2017».

PS 103/17 Program for kartlegging av vegetasjon og beiteressurser i Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:




Formannskapet vedtar gjennomføring av et program for kartlegging av
vegetasjon og beiteressurser som skissert i saksutredningen.
Landbrukskontoret er kommunens kontaktpunkt i forhold til NIBIO og ansvarlig
for at det lokalt er lagt til rette for kartleggingsarbeidet.
Det bevilges inntil kr. 200 000,- til kartlegging av vegetasjon og beiteressurser i
Balsfjord kommune i 2017. Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2017».

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:




Formannskapet vedtar gjennomføring av et program for kartlegging av
vegetasjon og beiteressurser som skissert i saksutredningen.
Landbrukskontoret er kommunens kontaktpunkt i forhold til NIBIO og
ansvarlig for at det lokalt er lagt til rette for kartleggingsarbeidet.
Det bevilges inntil kr. 200 000,- til kartlegging av vegetasjon og
beiteressurser i Balsfjord kommune i 2017. Finansiering over «Kommunalt
næringsfond 2017».

PS 104/17 Søknad om økonomisk støtte for skredkartlegging ved etablering av nytt
grendehus i Tamokdalen
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre avslår søknaden om kr 75.000,- som økonomisk støtte til
Tamokdalen Bygde og Idrettslag for anskaffelse av geoteknisk skredvurdering i fbm
etablering av nytt grendehus i Tamokdalen.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
H og Ap v/Lill-Tove Fredriksen fremmet følgende forslag:
Balsfjord kommunestyre innvilger søknad om støtte på kr 75.000,- til Tamokdalen
bygde og idrettslag for anskaffelse av geotekniske skredvurdering i forbindelse med
etablering av nytt grendehus i Tamokdalen.
Belastes disposisjonsfondet.
Rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra H/AP
Forslaget fra H og AP enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017:
Balsfjord kommunestyre innvilger søknad om støtte på kr 75.000,- til Tamokdalen
bygde og idrettslag for anskaffelse av geotekniske skredvurdering i forbindelse med
etablering av nytt grendehus i Tamokdalen.
Belastes disposisjonsfondet.

PS 105/17 95/25 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Riving
eksisterende og nybygg av fritidsbolig - Anita Severinsen
Rådmannens innstilling:
I medhold av pbl. § 19-2 innvilges ikke omsøkte dispensasjon.
Merknader/orientering
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist
fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29.
Faktura for saksbehandling vil bli ettersendt, jf. pbl. § 33-1.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
H, Ap v/Odd Ronald Nilsen fremmet følgende forslag:
Formannskapet vedtar å dispensere fra kommuneplanens arealdel 5.3 for oppføring av
ny hytte på eiendommen 95/25.

Begrunnelse: Eiendomennes beskaffenhet setter begrensninger i forhold til plassering av
ny hytte som erstatning for nåværende gammel hytte. Området er allerede så utbygd til
fritidsformål at tiltaket anses ikke å føre til vesentlige ulemper og ikke vesentlig
tilsidesetter hensynet i arealplan.
Rådmannens innstilling mot forslaget fra H/Ap
Forslaget fra H/Ap enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
Formannskapet vedtar å dispensere fra kommuneplanens arealdel 5.3 for
oppføring av ny hytte på eiendommen 95/25.
Begrunnelse: Eiendomennes beskaffenhet setter begrensninger i forhold til
plassering av ny hytte som erstatning for nåværende gammel hytte. Området er
allerede så utbygd til fritidsformål at tiltaket anses ikke å føre til vesentlige
ulemper og ikke vesentlig tilsidesetter hensynet i arealplan.

PS 106/17 Gnr 43 bnr 177 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
boligeiendom i LNFR-område
Rådmannens innstilling:




Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av ca 1,25 dekar fra gnr 43 bnr 177
til boligformål. Arealet består av middels bonitets skogsmark.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering av boligeiendom i et LNFR-område.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 gis det tillatelse til opprettelse av
matrikkelenhet på eiendommen gnr 43 bnr 177, i Tamokdal, Balsfjord kommune.

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:




Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av ca 1,25 dekar fra gnr 43
bnr 177 til boligformål. Arealet består av middels bonitets skogsmark.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering av boligeiendom i et LNFR-område.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 gis det tillatelse til opprettelse av
matrikkelenhet på eiendommen gnr 43 bnr 177, i Tamokdal, Balsfjord kommune.

PS 107/17 2. gangs behandling detaljreguleringsplan for Aspevika hyttefelt
Rådmannens innstilling:
Detaljreguleringsplan for Aspevika hyttefelt med planbeskrivelse datert 11.05.2017,
plankart datert 11.05.2017 og planbestemmelser datert 11.05.2017, vedtas i henhold til
plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017:
Detaljreguleringsplan for Aspevika hyttefelt med planbeskrivelse datert 11.05.2017,
plankart datert 11.05.2017 og planbestemmelser datert 11.05.2017, vedtas i henhold til
plan- og bygningsloven § 12-12.

PS 108/17 Anskaffelsesreglement for Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar revidert utgave av Anskaffelsesreglement for Balsfjord
kommune som vedlagt i saken.
Alle som er involvert i innkjøp i kommunen plikter å sette seg inn i og følge
reglementet.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017:
Kommunestyret vedtar revidert utgave av Anskaffelsesreglement for Balsfjord
kommune som vedlagt i saken.
Alle som er involvert i innkjøp i kommunen plikter å sette seg inn i og følge
reglementet.

PS 109/17 Regnskap og årsmelding 2016
Rådmannens innstilling:




Balsfjord kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes.
Balsfjord kommunes årsmelding godkjennes.
Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 3.642.892,14 disponeres slik:
o Kr 2.000.000 avsettes til fremtidsfond, konto 25600258. Formannskapet gis
fullmakt til å disponere midlene.
o Kr 1.642.892,14 avsettes til disposisjonsfond, konto 25600201.

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
H v/Ole-Johan Rødvei fremmet følgende motforslag til innstillingens første ringpunkt –
fremdriftsfond:
300.000 til næringsfondet
100.000 til forskjønning jfr tidligere vedtak
1.600.000 til nedbetaling av gjeld
Ap v/Gunda Johansen fremmet følgende endringsforslag tredje kulepunkt (første og andre
ringpunkt) – fremdriftsfond og disposisjonsfond:
Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 3.642.892,14 disponeres slik:
1.500.000 kr avsettes til vedlikehold kommunale veier
1,142.892,14 kr avsettes til disposisjonsfondet konto 25600201
1.000.000 kr avsettes til fremdriftsfond konto 25600258
Votering
Rådmannens innstilling første og andre kulepunkt enstemmig vedtatt
Tredje kulepunkt 1. og 2. ringpunkt:
Motforslaget fra H – fikk 2 stemmer og falt
Rådmannens innstilling mot endringsforslaget fra Ap
Endringsforslaget fra Ap enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017




Balsfjord kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes.
Balsfjord kommunes årsmelding godkjennes.
Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 3.642.892,14 disponeres slik:
o 1.500.000 kr avsettes til vedlikehold kommunale veier
o 1,142.892,14 kr avsettes til disposisjonsfondet konto 25600201
o 1.000.000 kr avsettes til fremdriftsfond konto 25600258

PS 110/17 1.tertialrapport 2017
Rådmannens innstilling:



Vedlagte økonomirapport tas til etterretning
Budsjettreguleringer i rapporten vedtas

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017:



Vedlagte økonomirapport tas til etterretning
Budsjettreguleringer i rapporten vedtas

PS 111/17 Økonomiplan 2018-2021. Forutsetninger og fremdriftsplan
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Forslag til budsjettprosess vedtas.
Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 24.05.2017:
Saken tas til orientering.
Forslag til budsjettprosess vedtas.

PS 112/17 Gnr 43 bnr 173 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
fritidseiendom i LNFR-område - ny behandling
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering av fritidseiendom i et LNFR-område.
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at det er mottatt, jf. Forvaltningsloven §§ 28,
29, 30

Behandling i Formannskapet - 24.05.2017:
H og Ap v/Odd Ronald Nilsen fremmet følgende forslag
I henhold til plan og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene.
Begrunnelse: Etter befaring av reinbeitedistriktets representanter fremkommer det at
beiteinteressene ikke er vesentlig tilsidesatt i og med at tiltaket er i god avstand til flyttog trekkleie for rein. Dessuten ligger tomta godt skjult av terreng og skog.
Rådmannens innstilling mot forslaget fra H og Ap
Forslaget fra H/Ap vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Vedtak fra Formannskapet - 24.05.2017:
I henhold til plan og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra
bestemmelsene.
Begrunnelse: Etter befaring av reinbeitedistriktets representanter fremkommer
det at beiteinteressene ikke er vesentlig tilsidesatt i og med at tiltaket er i god
avstand til flytt- og trekkleie for rein. Dessuten ligger tomta godt skjult av terreng
og skog.

PS 113/17 Eventuelt
Ingen saker.

