Balsfjord kommune – for framtida

Formannskapet
Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen, Rådhuset

Dato:

13.11.2019

Tidspunkt:

14:00 – 16:50

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunda Johansen
Fridtjof Winther
Lill-Tove Fredriksen
Michael Berg
Jens Olav Løvlid
Helga Gåre
Leif Heimro
Odd Ronald Nilsen
Morten Nilsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Repr
AP
H
AP
FRP
SP
SP
SP
AP
H

Vara for

Torbjørn Skogstad
Ole-Johan Rødvei

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Einar Nøstvik Guleng
Konstituert rådmann
Steffen Kvien
Økonomirådgiver
Else Marie Hamnvik
Økonomirådgiver
Kjetil Pedersønn Aasen
Kommunalsjef
Lillian Pedersen
Kommunalsjef
Rigmor Hamnvik
Kommunalsjef
Mette Toftaker
Sekretær
Merknader:
9 av 9 medlemmer tilstede
Innkallingen – enstemmig godkjent
Til sakslista:
Sak Eventuelt –Artic Race 2020 Informasjon v/ordfører

Sak 178/19 reguleringsplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord. Rådmannen trekker saken.
Grunnen er at selve reguleringsplanen ikke ligger ved saken som vedlegg.
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag om å trekke saken.
Sakslista med endringer enstemmig godkjent.

Saksliste:
Saksnr

Innhold

Arkivs
aksnr

PS 170/19

Godkjenning av møteprotokoll
Fra møtene 10.10.2019 og 24.10.2019

PS 171/19

Referatsaker

PS 172/19

Delegerte saker

PS 173/19

Forespørsel om å formelt avslutte planprosess for Ørnesveien

L12

PS 174/19

102/75 - Søknad om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgradReidar Skagseth

102/75

PS 175/19

Klage på avvisningsvedtak om midlertidig dispensasjon 43/24

43/24

PS 176/19

81/23 og 85/4 - søknad om konsesjon - Vidar Karlsen

81/23

PS 177/19

43/87 - søknad om konsesjon - ny behandling

43/87

PS 178/19

Reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense

L12

PS 179/19

Prosjektet framtidsrettet og nyskapende landbruk i Balsfjord utvidelse til å gjelde kommunene nordover

v60

PS 180/19

Intensjonsavtale kjøp av tomt - ny brannstasjon Balsfjord
kommune

M81

PS 181/19

Kommunalt næringsfond 2019 - Innredning av kjøkken til
aktiviteter innen turismesegmentet og næringslivet

242

PS 182/19

Kommunalt næringsfond 2019 - Søknad om kommunal
medfinansiering i 2020

242

PS 183/19

Kommunalt næringsfond 2019 - Båthavn og kystkultursenter i
Aursfjorden i Malangen – mudringsarbeid

242

PS 184/19

Kommunalt tilskudd til andre budsjett 2020

223

PS 185/19

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

151

PS 186/19

Eventuelt

PS 170/19 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Møteprotokollene fra 11.10.2019 og 24.10.2019 godkjennes

PS 171/19 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
RS 19/39 Utbetaling nydyrkingstilskudd, Krister Myhre gnr 39 bnr 12
RS 19/40 Utbetaling nydyrkingstilskudd, Jørgen Slettmo gnr 58 bnr 1 og 2
RS 19/41 Inndragelse av nytt dyr skutt under ettersøk – Vald 9 jaktfelt 41
RS 19/42 Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til
byggetiltak 9/161, Ørnesveien 62
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Referatsakene godkjennes

PS 172/19 Delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
DS 19/103 47/97 - Tillatelse til tiltak- Riving - Per Strand Eiendom
DS 19/104 93/10 -Tillatelse i ett trinn for bygging av lagerhall - Yngve Solvang
DS 19/105 34/70 - Rammetillatelse - Tørketårn - Ewos Bergneset
DS 19/106 34/33 Tillatelse til tiltak - Hall for Senja Avall Miljø AS
DS 19/107 95/48 - Tillatelse til tiltak - tilbygg til eksisterende hytte - Maria Rikardsen
DS 19/108 102/7 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - Johan Staff
DS 19/109 29/175 - Tillatelse til tiltak- nytt bygg industri - Senja prosjektering AS
DS 19/110 12/7 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - veranda - Gunnar Knutsen
DS 19/111 12/7 - Tillatelse til tiltak - utvidelse av naust - Gunnar Knutsen
DS 19/112 34/70 - Igangsettingstillatelse - Grunnarbeider, pèling og betongfundamenter Ewos Bergneset
DS 19/113 48/183 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - bolig - Tore Noreng
DS 19/114 26/125 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - Åsmund Lingrasmo
DS 19/115 39/35 - vedtak om tillatelse i ett trinn for påbygg på eksisterende mur
DS 19/116 Nytt vedtak på konsesjonssøknad - 59/9 og 59/39 - innvilget
DS 19/117 55/7 og 55/16 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - innvilget
DS 19/118 85/41 og 85/42 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - innvilget
DS 19/119 43/133 - Svar på søknad om konsesjon - innvilget
DS 19/120 21/3 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - innvilget

Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Delegertsakene godkjennes enstemmig

PS 173/19 Forespørsel om å formelt avslutte planprosess for Ørnesveien
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar å formelt avslutte utarbeidelsen av områdeplan for Ørnesveien.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet vedtar å formelt avslutte utarbeidelsen av områdeplan for
Ørnesveien.

PS 174/19 102/75 - Søknad om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad- Reidar Skagseth
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse
om tillat utnyttelsesgrad.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelse om tillat utnyttelsesgrad.

PS 175/19 Klage på avvisningsvedtak om midlertidig dispensasjon 43/24
Rådmannens innstilling:
Klagen avvises da den ikke er rettidig fremsatt.
Avvising av klage kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 og § 29.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Klagen avvises da den ikke er rettidig fremsatt.
Avvising av klage kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 og § 29.

PS 176/19 81/23 og 85/4 - søknad om konsesjon - Vidar Karlsen
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innvilger konsesjon til Vidar Karlsen på erverv av ideell andel 1/5 av
eiendommene 81/23 og 85/4 i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.
I dette tilfellet gis den ideelle andelen av gården bort som gave og prisen blir ikke
vurdert.
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:
 Dersom eiendommens dyrkamark skal brukes av en av eierne, skal dyrkamarka leies
ut på skriftlig jordleiekontrakt med varighet på minst 10 år.
 Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen.
 Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på
eiendommen.

Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Omforent forslag fra formannskapet:
Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Formannskapet ønsker ikke denne type eierforhold i kommunen.
Administrasjonen bes gå inn i saken med sikte på å undersøke muligheten for å få
oppløst denne type eierskap eventuelt gjennom tvangsoppløsning eller ved salg til
boligformål eller nabobruk i drift.

Rådmannens innstilling mot omforent forslag
Formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Formannskapet ønsker ikke denne type eierforhold i kommunen.
Administrasjonen bes gå inn i saken med sikte på å undersøke muligheten for å få
oppløst denne type eierskap eventuelt gjennom tvangsoppløsning eller ved salg til
boligformål eller nabobruk i drift.
PS 177/19 43/87 - søknad om konsesjon - ny behandling
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innvilger konsesjon til Tom Frode Johansen på eiendommen 43/87 i
Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.
Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige
landbrukseiendommer med beboelig bolighus, jfr konsesjonslovens § 9a og forskrift om
konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet,
fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll.
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:
 Tom Frode Johansen sørger gjennom leieavtale at eiendommen gnr 43 bnr 87 er
bebodd i minst fem år sammenhengende regnet fra overtakelsesdato.
 Eiendommens dyrkajord skal leies ut på skriftlig jordleiekontrakt med varighet på
minst 10 år.
 Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen.
 Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på
eiendommen.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet innvilger konsesjon til Tom Frode Johansen på eiendommen 43/87
i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.
Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige
landbrukseiendommer med beboelig bolighus, jfr konsesjonslovens § 9a og
forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved
konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll.
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:






Tom Frode Johansen sørger gjennom leieavtale at eiendommen gnr 43 bnr 87
er bebodd i minst fem år sammenhengende regnet fra overtakelsesdato.
Eiendommens dyrkajord skal leies ut på skriftlig jordleiekontrakt med
varighet på minst 10 år.
Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen.
Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på
eiendommen.

PS 178/19 Reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense
Rådmann trekker saken fra sakskartet

PS 179/19 Prosjektet framtidsrettet og nyskapende landbruk i Balsfjord - utvidelse til å
gjelde kommunene nordover
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tar saken til orientering, og ber rådmannen om å jobbe videre med et
landbruksprosjekt, gjerne i samarbeid med nabokommuner.
Ny prosjektskisse skal legges fram for politisk behandling.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet fremmer følgende omforent forslag
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe på 3 medlemmer som skal ha som oppgave
å revidere prosjektbeskrivelsen for framtidsrettet og nyskapende landbruk i Balsfjord.
Kommunestyret bes om å velge medlemmer til arbeidsgruppen i henhold til
formannskapets tilrådning.
Rådmannens innstilling mot omforent forslag fra formannskapet
Formannskapet omforente forslag enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 13.11.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:


Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe på 3 medlemmer som skal ha som
oppgave å revidere prosjektbeskrivelsen for framtidsrettet og nyskapende landbruk i
Balsfjord.



Kommunestyret bes om å velge medlemmer til arbeidsgruppen i henhold til
formannskapets tilrådning.

PS 180/19 Intensjonsavtale kjøp av tomt - ny brannstasjon Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner inngått intensjonsavtale om tomtekjøp til kr. 851.680,- i
forbindelse med lokalisering av ny brannstasjon i Balsfjord kommune.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet godkjenner inngått intensjonsavtale om tomtekjøp til
kr. 851.680,- i forbindelse med lokalisering av ny brannstasjon i Balsfjord
kommune.

PS 181/19 Kommunalt næringsfond 2019 - Innredning av kjøkken til aktiviteter innen
turismesegmentet og næringslivet
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 50.000,- til innredning av kjøkken på Nordre Hestnes gård
til aktiviteter innen turismesegmentet og næringslivet. Støtten gis som «bagatellmessig
støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt
næringsfond 2019.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet bevilger kr. 50.000,- til innredning av kjøkken på Nordre Hestnes
gård til aktiviteter innen turismesegmentet og næringslivet. Støtten gis som
«bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering
over Kommunalt næringsfond 2019.

PS 182/19 Kommunalt næringsfond 2019 - Søknad om kommunal medfinansiering i 2020
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 48.000,- til medfinansiering av Norsk Landbruksrådgivning
Nord Norge. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i
EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet fremmer følgende forslag:
Søknaden avslås.
Rådmannens innstilling mot forslaget fra formannskapet
Formannskapets forslag enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Søknaden avslås

PS 183/19 Kommunalt næringsfond 2019 - Båthavn og kystkultursenter i Aursfjorden i
Malangen - mudringsarbeid
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 200.000,- til Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS mudringsarbeid. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i
EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019.
Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:
Formannskapet bevilger kr. 200.000,- til Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter
AS - mudringsarbeid. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til
statsstøttereglene i EØS-avtalen.
Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019.

PS 184/19 Kommunalt tilskudd til andre budsjett 2020
Rådmannens innstilling:




Tilskudd til andre vedtas i henhold til tabell 1, kolonne budsjett 2020.
Søknad fra SMISO om økning i støtte til kr 15 000 og med en 3 årlig avtale
imøtekommes.
Søknad om økning til kirkelig fellesråd imøtekommes med kr 97000

Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Jens Olav Løvlid er nestleder i idrettsrådet og ber om vurdering av hans habilitet.
Formannskapet voterte over habilitetsspørsmålet.
Jens Olav Løvlid erklært inhabil og fratrådte møtet.
8 av 9 representanter tilstede
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.11.2019:




Tilskudd til andre vedtas i henhold til tabell 1, kolonne budsjett 2020.
Søknad fra SMISO om økning i støtte til kr 15 000 og med en 3 årlig avtale
imøtekommes.
Søknad om økning til kirkelig fellesråd imøtekommes med kr 97000

Jens Olav Løvlid tiltrer møtet igjen. 9 av 9 representanter tilstede.
PS 185/19 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023
Rådmannens innstilling:
1

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

2

Eiendomsskatten vedtas slik:
2.1

Eiendomsskatt utskrives for 2020 jfr. Eiendomsskattelovens §§ 2 og 3A.

2.2

Eiendomsskatt utlignes i tråd med:
 Kommunestyresak 95/18 (omtaksering fom 2020 og bruk av formuesgrunnlag)
 Kommunestyresak 12/19 (vedtekter)
Ved utskriving av skatt benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de
eiendommer hvor dette er beregnet. De andre eiendommene blir taksert etter ny
alminnelig taksering.

2.3

Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 4,0 promille.

2.4

Eiendomsskattesatsen for næringseiendom settes til 7 promille.

2.5

Den årlige eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20.mars, 20.
juni, 20.september og 20.november.

2.6

Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.

2.7

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk
og bruk. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et
«særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Grunnlaget er differansen mellom ny
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Det særskilte
skattegrunnlaget reduseres med to syvendedeler i 2020.

2.8

Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven §
7 bokstav c) i seks år.

2.9

Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §
7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord.

2.10 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for
eiendomsskatt.
2.11 Idrettsanlegg og samfunns/bygdehus som ikke er næringsdel fritas for
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a)
2.12 Bygninger med historisk verde fritas for eiendomsskatt etter
eiendomsskattelovens § 7 b), jfr. Retningslinjer vedtatt i k-sak 38/17

3

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2020.

4

Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas ihht oversikter i kap
1.3 og 1.4.

5

Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år. Driftsrammene og
obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.

6

Investeringer vedtas i henhold til obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.

7

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter trekkes tilbake ihht. tabell 2 i kap. 6.1.

8

Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell:
(1000 kr)

2020

Lån nye investeringer

22 951

Tidligere vedtatte låneopptak (ref kap 2.11)

63 328

Sum låneopptak

86 279

9

Det tas opp startlån på kr 14,0 mill i 2020.

10

Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2020 settes til 10 mill.kr. i

SpareBank1 Nord-Norge.
11

Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til
livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

12

Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Behandling i Formannskapet - 13.11.2019:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.11.2019:

1

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

2

Eiendomsskatten vedtas slik:
2.1

Eiendomsskatt utskrives for 2020 jfr. Eiendomsskattelovens §§ 2 og 3A.

2.2

Eiendomsskatt utlignes i tråd med:
 Kommunestyresak 95/18 (omtaksering fom 2020 og bruk av formuesgrunnlag)
 Kommunestyresak 12/19 (vedtekter)
Ved utskriving av skatt benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de
eiendommer hvor dette er beregnet. De andre eiendommene blir taksert etter ny
alminnelig taksering.

2.3

Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 4,0 promille.

2.4

Eiendomsskattesatsen for næringseiendom settes til 7 promille.

2.5

Den årlige eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20.mars, 20.
juni, 20.september og 20.november.

2.6

Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.

2.7

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk
og bruk. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et
«særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Grunnlaget er differansen mellom ny
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Det særskilte
skattegrunnlaget reduseres med to syvendedeler i 2020.

2.8

Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven §
7 bokstav c) i seks år.

2.9

Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §
7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord.

2.10 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for

eiendomsskatt.
2.11 Idrettsanlegg og samfunns/bygdehus som ikke er næringsdel fritas for
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a)
2.12 Bygninger med historisk verde fritas for eiendomsskatt etter
eiendomsskattelovens § 7 b), jfr. Retningslinjer vedtatt i k-sak 38/17

3

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2020.

4

Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas ihht oversikter i kap
1.3 og 1.4.

5

Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år. Driftsrammene og
obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.

6

Investeringer vedtas i henhold til obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.

7

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter trekkes tilbake ihht. tabell 2 i kap. 6.1.

8

Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell:
(1000 kr)

2020

Lån nye investeringer

22 951

Tidligere vedtatte låneopptak (ref kap 2.11)

63 328

Sum låneopptak

86 279

9

Det tas opp startlån på kr 14,0 mill i 2020.

10

Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2020 settes til 10 mill.kr. i
SpareBank1 Nord-Norge.

11

Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til
livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

12

Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

PS 186/19 Eventuelt
Gunda Johansen orienterte om Artic Race som går gjennom Balsfjord fra 6. – 9. august 2020.
Ordfører Gunda Johansen ønsker å få med seg flere fra formannskapet denne gangen til å delta
i møtene som omhandler planlegging og organisering rundt Artic Race.
Helga Gåre og Fridtjof Winther melder seg frivillig til å være med i planleggingen av Artic
Race 2020.

