Balsfjord kommune – for framtida

Formannskapet
Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapsalen, Rådhuset

Dato:

05.02.2020

Tidspunkt:

13:00 – 16.15

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Gunda Johansen
Leder
Fritjof Winther
Lill Tove Fredriksen
Ole Johan Rødvei
Odd Ronald Nilsen
Mikael Berg
Jens Olav Løvlid
Helga Gåre
Leif Arne Heimro

Repr
AP
H
AP
H
AP
FRP
SP
SP
SP

Vara for

Torbjørn Skogstad

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kjetil Aasen
Konsituert rådmann
Arne Rydningen
Arealplanlegger
Lillian Pedersen
Kommunalsjef
Janne Solvang
Møtesekretær

Merknader:
9 av 9 medlemmer tilstede.
Innkalling Jens Olav Løvlid påpekte at referatsaker og delegerte saker ikke var vedlagt
innkallingen. Innkalling godkjent med merknad.
Saksliste:
Høyre ved Ole Johan Rødvei ønsker å ta opp sak ang. gebyrregulativet som sak 25/20
Sak 13/20 behandles etter sak 25/20
Saksliste godkjent med merknader:
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PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Møteprotokoll av 04.12.2019 godkjennes.
PS 2/20 Referatsaker
RS 20/1 Periodisk oppgjør oktober 2019
RS 20/2 Klage på tildeling og søknad om ekstra dyr - Vollabakken - vald 31
RS 20/3 Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til
byggetiltak 43/343 Myrvangveien 9, 9334 Øverbygd
RS 20/4 Klagebehandling - Dispensasjon fra arealformål - Oppføring av hytte - 43/166 Balsfjord - Avslag
RS 20/5 Oppdatert nydyrkingstilskudd, Krister Myhre gnr 39 bnr 1
RS 20/6 Oppdatert nydyrkingstilskudd, Jørgen Slettmo gnr 58 bnr 1 og 2
RS 20/7 Svar - søknad om tilskudd til vintervedlikehold
RS 20/8 Periodisk oppgjør november 2019
RS 20/9 Svar - søknad om støtte - Laurasætra motorcrossklubb
RS 20/10 Felleskjøpets produksjon av kraftfor i Balsfjord
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Referatsaker godkjennes mot en stemme.

PS 3/20 Delegerte saker
DS 20/1 Avslag på søknad om scooterdispensasjon
DS 20/2 Innvilget søknad om scooterdispensasjon
DS 20/3 Innvilget søknad om fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/4 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/5 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/6 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/7 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/8 Innvilget scooterdispensasjon
DS 20/9 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/10 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon
DS 20/11 43/513 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - Carina Andersen
DS 20/12 43/343 - Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Espen Åsmo
DS 20/13 Balsfjord kommune godkjenner kjøp av gnr 47 bnr 10, 25, 34, 48 og 49 som
tilleggsjord
DS 20/14 47/425 - Tillatelse i ett trinn - Skilt - Nysted AS
DS 20/15 102/75 - Avslag på søknad om tilbygg til fritidsbolig - Reidar Skagseth
DS 20/16 29/168 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - Bruksendring - Balsfjord kommune
DS 20/17 34/70 - Tillatelse til endring av rammetillatelse - plassering av transportbånd Ewos AS
DS 20/18 83/90 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - bolig og garasje - Kristin Wolff Skaalvik
DS 20/19 43/166 - Avslag på søknad om tillatelse til tiltak - Utleiehytter - Hans-Erik
Myrseth
DS 20/20 Balsfjord kommune godkjenner kjøp av 31/4
DS 20/21 46/41 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse - tilbygg
DS 20/22 49/27 - Tillatelse til tiltak - riving - Gry-Anita Kristensen
DS 20/23 Balsfjord kommune godkjenner kjøp av 81/2
DS 20/24 103/169 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - Utbygging av Aursfjord båthavn Norprosjekt AS
DS 20/25 34/70 - Igangsettelsestillatelse 2 - Ewos bergneset
DS 20/26 90/34 - Tillatelse i ett trinn - endring av bygg - Coop Nord SA
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Delegerte saker godkjennes mot en stemme.

PS 4/20 Kommunalt næringsfond - Søknad om tilskudd nydyrkning
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 36.000,- til Ronald Norheim for nydyrking. Støtten gis som
«bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over
Kommunalt næringsfond 2020.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Formannskapet bevilger kr. 36.000,- til Ronald Norheim for nydyrking. Støtten gis
som «bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen.
Finansiering over Kommunalt næringsfond 2020.
PS 5/20 Kommunalt næringsfond - Søknad om tilskudd nydyrking
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 54.000,- til Thorstein Marinosson for nydyrking. Støtten gis
som «bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering
over Kommunalt næringsfond 2020.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Formannskapet bevilger kr. 54.000,- til Thorstein Marinosson for nydyrking.
Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØSavtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2020.

PS 6/20 Kommunalt næringsfond - Klage på avslag om tilskudd til ny avlastningsfjøs
Rådmannens innstilling:
Klagen tilfører ikke nye opplysninger til saken og avises. Vedtak datert 10.10.19 blir
stående.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Klagen tilfører ikke nye opplysninger til saken og avises. Vedtak datert 10.10.19
blir stående.
PS 7/20 Kommunalt næringsfond - Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond 2020 Fagnettverk geodata
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 25.000,- til prosjektet «Fagnettverk Geodata» initiert av
Næringsforum Tromsøregion. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til
statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2020.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:

Formannskapet bevilger kr. 25.000,- til prosjektet «Fagnettverk Geodata» initiert
av Næringsforum Tromsøregion. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold
til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond
2020.

PS 8/20 Revidert budsjett utredning av snøskuterløype - Finndalsløypa
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune bevilger en totalramme på 300.000,- til arbeidet med å få etablert
rekreasjonsløype i Finndalen, og en sammenbinding til Målselv. Midlene hentes fra
disposisjonsfond og disponeres av rådmannen.

Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Balsfjord kommune bevilger en totalramme på 300.000,- til arbeidet med å få etablert
rekreasjonsløype i Finndalen, og en sammenbinding til Målselv. Midlene hentes fra
disposisjonsfond og disponeres av rådmannen.

PS 9/20 Ny selskapsavtale Senja avfall IKS - økt låneramme fra kr 110 mill til kr 400 mill
Rådmannens innstilling:
Den fremlagte selskapsavtale med økt låneramme til kr 400 mill godkjennes. Avtalen
trer i kraft 01.01.2020.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Den fremlagte selskapsavtale med økt låneramme til kr 400 mill godkjennes. Avtalen
trer i kraft 01.01.2020.

PS 10/20 Oppdatert kostnadsoverslag oppgradering Skutvikelv bru
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar kostnadsestimatet for Skutvikelv bru til etterretning.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
H, AP og FRP ved Fritjof Winther fremmet følgende tilleggsforslag:
Bevilgning utsettes til budsjettprosessen og veies opp mot andre vedlikeholdsbehov på
veier og broer.
Forslag fra H, AP og FRP enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Kommunestyret tar kostnadsestimatet for Skutvikelv bru til etterretning.
Bevilgning utsettes til budsjettprosessen og veies opp mot andre vedlikeholdsbehov på
veier og broer.
PS 11/20 Kostnadsoverslag oppgradering av Sentrumsveien og gang og sykkelveien fra
Sentrumsveien til kryss ved Ringveien, samt nødvendig vedlikehold Skogveien
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar kostnadsoverslagene for KV 3900 S1D1 Sentrumsveien inkl./fortau
frem til X skogveien (ekskl. Vollan bru) og KV 4000 S1D1 Skogveien-Ringveien inkl
GS veg til etteretning.
Det bevilges kr 1 950 000,- til oppgradering i henhold til kostnadsoverslaget på
Sentrumsveien. Dette finansieres gjennom å ta opp lån.
Kostnadsoverslaget for Skogveien tas opp til vurdering i budsjettarbeidet høsten 2020.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
AP, H og FRP ved Gund4 Johansen fremmer følgende forslag:
På bakgrunn av kostnadsoverslaget ber formannskapet administrasjonen utrede om
gang- og sykkevei langs Skogveien – som er i betydelig dårlig forfatning kan
lånefinansieres og tas samtidig med sentrumsveien. Det forutsettes ei bevilgning over
drift for at også Skogveien opp til Ringveien skal inngå i prosjektet. Hensikten er å
oppnå besparelser på f.eks flytting av maskiner og kostnader for rigging.
Det ble først votert over rådmannens innstilling første og andre avsnitt.
Rådmannens innstilling første og andre avsnitt enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over rådmannens innstilling tredje avsnitt mot forslag fra AP, H og FRP.
Forslag fra AP, H og FRP enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Kommunestyret tar kostnadsoverslagene for KV 3900 S1D1 Sentrumsveien inkl./fortau
frem til X skogveien (ekskl. Vollan bru) og KV 4000 S1D1 Skogveien-Ringveien inkl
GS veg til etteretning.
Det bevilges kr 1 950 000,- til oppgradering i henhold til kostnadsoverslaget på
Sentrumsveien. Dette finansieres gjennom å ta opp lån.
På bakgrunn av kostnadsoverslaget ber formannskapet administrasjonen utrede om
gang- og sykkevei langs Skogveien – som er i betydelig dårlig forfatning kan
lånefinansieres og tas samtidig med sentrumsveien. Det forutsettes ei bevilgning over
drift for at også Skogveien opp til Ringveien skal inngå i prosjektet. Hensikten er å
oppnå besparelser på f.eks flytting av maskiner og kostnader for rigging.
PS 12/20 Takvassbrua - ekstrabevilgning
Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr 835 000,- i ekstra bevilgning til takvassbrua. Ekstrabevilgningen
finansieres gjennom låneopptak.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Det bevilges kr 835 000,- i ekstra bevilgning til takvassbrua. Ekstrabevilgningen
finansieres gjennom låneopptak.
PS 13/20 Klage på delvis avslag på scooterdispensasjon - ***** *****
PS 14/20 Klage på vedtatt områdereguleringsplan Tamok Fjellbygd
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar ikke klagene fra Könkäma sameby og Anne Nesbakken om
reguleringsplan for Tamok Fjellbygd til følge.
Klagen sendes videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.

Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Kommunestyret tar ikke klagene fra Könkäma sameby og Anne Nesbakken om
reguleringsplan for Tamok Fjellbygd til følge.
Klagen sendes videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.
PS 15/20 1. gangs behandling - plan 1933-253 - Movollen
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune
detaljregulering for Movollen, planid 1933-253, som omfatter eiendommen gnr. 29, bnr.
284 og 113, med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser, datert 08.11.2019, ut
til høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune
detaljregulering for Movollen, planid 1933-253, som omfatter eiendommen gnr. 29,
bnr. 284 og 113, med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser, datert
08.11.2019, ut til høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

PS 16/20 50/14 - Ny behandling av klage - Thomas Martinsen
Rådmannens innstilling:
Formannskapet opprettholder vedtak fattet 10.10.2019 og tar ikke klagen fra Thomas
Martinsen til følge. Klagen oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Omforent forslag om å utsette saken til behandling av ny arealplan.
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.
PS 17/20 Ny behandling klage på vedtak om midlertidig dispensasjon gitt 28.06.2018 Ettersender
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Balsfjord opphever avvisningsvedtaket datert 13.11.2019. Det
begrunnes i en feil vurdering av sakens faktum ved at fullmektig for siidaen ikke fikk
egen underrettet om avvisningsvedtaket i kommunens brev av 16.11.2018. Fullmektig
fikk skriftlig underretning 12.12.2018 og klagde innen fristen.
Formannskapet i Balsfjord opphever avvisningsvedtaket datert 14.11.2018. Det
begrunnes i kommunen i brev 3.10.2018 med underretning om midlertidig
dispensasjonsvedtak. Klagen fra Könkämä sameby datert 17.10.2018 og klagen fra siida
i Könkämä datert 20.10.2018 må tas til realitetsbehandling.
Klagene fra Könkämä sameby og fra siida i Könkämä sameby tas ikke til følge. Det
vurderes at klagene ikke inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør trekke
tilbake midlertidig dispensasjon som ble innvilget 20.06.2018.
Saken sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.

Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:

Formannskapet i Balsfjord opphever avvisningsvedtaket datert 13.11.2019. Det
begrunnes i en feil vurdering av sakens faktum ved at fullmektig for siidaen ikke
fikk egen underrettet om avvisningsvedtaket i kommunens brev av 16.11.2018.
Fullmektig fikk skriftlig underretning 12.12.2018 og klagde innen fristen.
Formannskapet i Balsfjord opphever avvisningsvedtaket datert 14.11.2018. Det
begrunnes i kommunen i brev 3.10.2018 med underretning om midlertidig
dispensasjonsvedtak. Klagen fra Könkämä sameby datert 17.10.2018 og klagen fra
siida i Könkämä datert 20.10.2018 må tas til realitetsbehandling.
Klagene fra Könkämä sameby og fra siida i Könkämä sameby tas ikke til følge.
Det vurderes at klagene ikke inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør
trekke tilbake midlertidig dispensasjon som ble innvilget 20.06.2018.
Saken sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.
PS 18/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på Høyset
43/24 - Tromsø Ice Domes
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges forlengelse av midlertidig
dispensasjon for etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan.
Vilkår:






Dispensasjonen gjelder til 15.april 2022.
Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og
øvrige installasjoner fjernes.
Det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i
perioden 15. april – 31.oktober.
Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i
området.
Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i sin
helhet.

Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemming vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges forlengelse av midlertidig
dispensasjon for etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent
reguleringsplan.
Vilkår:






Dispensasjonen gjelder til 15.april 2022.
Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og
øvrige installasjoner fjernes.
Det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i
området i perioden 15. april – 31.oktober.
Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i
området.
Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller
i sin helhet.

PS 19/20 Forhåndsvurdering - detaljregulering på Høyset 43/24 - Tromsø Ice Domes
Rådmannens innstilling:

Balsfjord kommune stiller seg positiv til oppstart av detaljregulering på eiendommen
gnr 43 bnr 24, Høyset – for turistsatsingen Tromsø Ice Domes AS.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:

Balsfjord kommune stiller seg positiv til oppstart av detaljregulering på
eiendommen gnr 43 bnr 24, Høyset – for turistsatsingen Tromsø Ice Domes AS.

PS 20/20 Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 for salg av 50/1 til boligformål
Rådmannens innstilling:

Formannskapet i Balsfjord kommune gir ikke tillatelse til å dele opp driftsenheten 47/7,
50/1 og 51/10.
Hjemmelen for avslaget er jordlovens § 12.
Det er lagt vekt på at oppdeling av landbrukseiendommene i mindre
landbrukseiendommer er uheldig for mulighet til fremtidig drift av eiendommene da
avkastningsevnen reduseres.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens instilling:
Formannskapet i Balsfjord kommune gir ikke tillatelse til å dele opp driftsenheten 47/7,
50/1 og 51/10.
Hjemmelen for avslaget er jordlovens § 12.
Det er lagt vekt på at oppdeling av landbrukseiendommene i mindre
landbrukseiendommer er uheldig for mulighet til fremtidig drift av eiendommene da
avkastningsevnen reduseres
AP, H og FRP ved Gunda Johansen fremmer nytt forslag:
Balsfjord formannskap tillater deling av driftsenheten 47/7, 50/1 og 51/10
Begrunnelse: Søker opplyser at han har interesserte kjøpere av 50/1 som ønsker å
bosette seg på eiendommen. Eiendommen har lenge stått ubebodd. Det er over tid
registrert fraflytting fra distriktene i kommunen i takt med nedlegging av landbruket.
Deling innvilges i den hensikt å ivareta bosetting i området, jfr jordloven §12
«sjøl om det etter tredje ledd ikke ligg til rette for å gi samtykke til deling kan
samtykke givast dersom deling vil ivareta omsynet til busetting i området».
Det er en forutsetning at aktuelle kjøpere ønsker å bosette seg på 50/1 og vil ivareta
en eller annen form for drift av eiendommen.
Som vilkår stilles at jorda som er i drift enten nyttes av ny eier i henhold til de formål
jordloven bestemmer, eller fortsatt leies ut til bruk i drift i nærområdet.
Nytt forslag settes opp mot rådmannens innstilling.
Nytt forslag: enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Balsfjord formannskap tillater deling av driftsenheten 47/7, 50/1 og 51/10
Begrunnelse: Søker opplyser at han har interesserte kjøpere av 50/1 som ønsker å
bosette seg på eiendommen. Eiendommen har lenge stått ubebodd. Det er over tid
registrert fraflytting fra distriktene i kommunen i takt med nedlegging av landbruket.
Deling innvilges i den hensikt å ivareta bosetting i området, jfr jordloven §12
«sjøl om det etter tredje ledd ikke ligg til rette for å gi samtykke til deling kan
samtykke givast dersom deling vil ivareta omsynet til busetting i området».
Det er en forutsetning at aktuelle kjøpere ønsker å bosette seg på 50/1 og vil ivareta
en eller annen form for drift av eiendommen.
Som vilkår stilles at jorda som er i drift enten nyttes av ny eier i henhold til de formål
jordloven bestemmer, eller fortsatt leies ut til bruk i drift i nærområdet.

PS 21/20 Omdisponering jordlovens § 9 i forbindelse med søknad om landbruksveg 9/6
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner omdisponering av ca 2,6 daa dyrka og dyrkbar jord på gnr 9
bnr 6, jfr. jordlovens § 1, 9.
Det legges vekt på at adkomsten til jordstykkene og skogen vil bli mye bedre.
Det settes som vilkår at veien legges noe mere mot øst slik at den ikke går over
eksisterende jordstykker, men legges i kanten slik at de kan fungere som adkomst til
jordene uten å avskjære de.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Formannskapet godkjenner omdisponering av ca 2,6 daa dyrka og dyrkbar jord på
gnr 9 bnr 6, jfr. jordlovens § 1, 9.
Det legges vekt på at adkomsten til jordstykkene og skogen vil bli mye bedre.
Det settes som vilkår at veien legges noe mere mot øst slik at den ikke går over
eksisterende jordstykker, men legges i kanten slik at de kan fungere som adkomst
til jordene uten å avskjære de.

PS 22/20 Reguleringsplan e6 Nordkjosbotn - Storfjord grense
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ser ikke på nye trasèvalg for E6 fra Nordkjosbotn til Storfjord grense.
Innspill fra grunneierne i Kila er merknadsbehandlet, og utfordringer må søkes løst i
samarbeid med Statens vegvesen.
Detaljreguleringsplan for E6 fra Nordkjosbotn til Storfjord grense, med tilhørende
planbestemmelser og planbeskrivelse, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 1212.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
SP og FRP ved Helga Gåre fremmer nytt forslag:
For å imøtekomme merknadene i fra befolkningen som bor i området, foreslår SP og
FRP at Balsfjord kommune stopper reguleringsplanarbeidet og opphever gjeldene
kommunedelplan for å behandle den på nytt. Ny trasè som ligger på sør/østsiden av
dalen, og som ivaretar størsteparten av befolkingen i området planlegges.
Rådmannens innstilling settes opp mot nytt forslag. Rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot
4 stemmer.
Nytt forslag falt med 4 mot 5 stemmer.
Vedtak fra Formannskapet - 05.02.2020:
Kommunestyret ser ikke på nye trasèvalg for E6 fra Nordkjosbotn til Storfjord
grense. Innspill fra grunneierne i Kila er merknadsbehandlet, og utfordringer må
søkes løst i samarbeid med Statens vegvesen.
Detaljreguleringsplan for E6 fra Nordkjosbotn til Storfjord grense, med tilhørende
planbestemmelser og planbeskrivelse, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven §
12-12.
PS 23/20 Revidert Helhetlig ROS Balsfjord kommune, og oppdatert Overordnet
Beredskapsplan Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:



Kommunestyret tar revidert helhetlig ROS Balsfjord kommune og oppdatert Overordnet
Beredskapsplan Balsfjord kommune til etterretning
Foreslåtte tiltaksplan følges opp med sektor-ROS. Eventuelle funn innarbeides i øvrig
kommunalt planverk samt vurderes i påfølgende økonomiplanprosess.

Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
AP, H og FRP ved Gunda Johansen fremmer forslag om et nytt kulepunkt:
Kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med hele planverket i forhold til
risiko – Sårbarhet, og håndtering av hendinger og kriser med sikte på helhetlig
beredskap.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag til nytt kulepunkt enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:




Kommunestyret tar revidert helhetlig ROS Balsfjord kommune og oppdatert Overordnet
Beredskapsplan Balsfjord kommune til etterretning
Foreslåtte tiltaksplan følges opp med sektor-ROS. Eventuelle funn innarbeides i øvrig
kommunalt planverk samt vurderes i påfølgende økonomiplanprosess.
Kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med hele planverket i forhold til
risiko – Sårbarhet, og håndtering av hendinger og kriser med sikte på helhetlig
beredskap.

PS 24/20 Mulighetsstudie skolestruktur Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar mulighetsstudie skolestruktur til etterretning.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
Det fremlagte mulighetsstudiet for framtidig skolestruktur i Balsfjord gir et godt bilde av den
faktiske situasjonen hva angår barne- og ungdomsskole i Balsfjord. Det viser at Balsfjord
kommune ligger vesentlig høyere på kostnader til grunnskoleopplæring enn sammenliknbare
kommuner, fylket og landet for øvrig. Tall fra KOSTRA synliggjør at utgiftene pr elev er 149
000, noe som er langt over de vi sammenlikner oss med. Det som kanskje er mer
bekymringsfullt er at nylig presenterte tall viser at bare 114 000 brukes til undervisning og det
som er knyttet opp mot undervisningsdelen. Resten er knyttet opp mot skoleskyss og drift av
skoler. Bildet har nøye sammenheng med vår desentralisert skolestruktur hvor vi har mange
skoler, og skoler med få elever.
Studiet viser at økonomi og endret bosettingsmønster krever at vi tar grep for å få til et godt
innhold i skolen og bruke pengene riktig. De nye lærenormene krever større fagmiljø for
undervisningspersonell. Få elever i hvert årskull ved den enkelte skole begrenser muligheten
for elevenes sosialisering. Målet må være å optimalisere forholdet mellom elevtall, gruppetall
og skoleanlegg. Det vil også være et spørsmål om kommunen i framtida klarer å rekruttere
lærere med riktig kompetanse til skoler med få elever. Med hensyn til barns beste må man
bestrebe seg på at flest mulig skal ha kortest mulig reisetid.

Slik situasjonen er i dag er ikke kommunen i stand til å gi tilbud om SFO slik Opplæringsloven
sier. Vi oppfyller lovens krav ved at vi har slikt tilbud, men det dekker ikke innbyggernes behov
da det f eks ikke gis i Malangen.
Kommuneplanens samfunnsdel som var vedtatt i kommunestyret i september 2018 peker ut
tre vekstsentre i kommunen – Nordkjosbotn, Storsteinnes og Meistervik. Planen omhandler
mål og strategier for bosetting. Her pekes det på at for at kommunen skal kunne opprettholde
en desentralisert bo- og tjenestestruktur må man jobbe med utvikling av de 3 vekstsentrene i
kommunen. Dette for at grunnleggende tjenester skal vær tilgjengelig for befolkningen innen
rimelig reisetid.
I henhold til ny kommunelov er ungdomsrådet et lovpålagt organ som skal ivareta barn og
unges interesser. Loven sier at deres meninger om forhold som angår barn og unge ikke bare
skal høres, men også vektlegges.
Utredningen ga ikke mandat for konklusjoner og gir derfor heller ikke grunnlag for vedtak. Det
vil være opp til politisk miljø å bestille ytterligere utredninger og eventuelt fatte vedtak på
bakgrunn av funn i mulighetsstudiet.

AP, H og FRP ved Gunda Johansen fremmer nytt forslag:
Balsfjord kommunestyre vedtar å ta rapporten til etterretning med følgende bestillinger:








Nordkjosbotn skole opprettholdes slik som i dag
Kommunestyret ber administrasjon utrede besparelse ved flytting av ungdomstrinnet
fra Laksvatn til Nordkjosbotn
Ny barne- og ungdomsskole på Meistervik utredes videre i forhold til tomt, skoleskyss,
hvor stor andel av elevene som kan gå til skolen, gruppestørrelse, administrasjon,
pedagognorm, elevenes behov for sosialisering. Elevens muligheter for gode vilkår for
læring vektlegges. Dette veies opp mot fordeler ved å velge alternativ 1 oppgradering Sand skole. Det forutsettes at en skole skal dekke hele Malangen på kort
og lang sikt. Det tas ikke sikte på å få frem kapitalkostnader i denne omgang.
Utredningen legges fram til politisk behandling junimøtet i kommunestyret. Med
bakgrunn i de funn som gjøres fattes det vedtak om veien videre. Det må innhentes
ekstern kompetanse på romprogram, infrastruktur, skolebygg for å prosjektere og
kostnadsberegne det alternativ som blir valgt.
For øvrig vises det il innkomne høringsuttalelser

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar mulighetsstudie skolestruktur til etterretning.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over nytt forslag fra AP, H og FRP
Nytt forslag enstemmig vedtatt.

Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
Kommunestyret tar mulighetsstudie skolestruktur til etterretning.








Nordkjosbotn skole opprettholdes slik som i dag
Kommunestyret ber administrasjon utrede besparelse ved flytting av ungdomstrinnet
fra Laksvatn til Nordkjosbotn
Ny barne- og ungdomsskole på Meistervik utredes videre i forhold til tomt, skoleskyss,
hvor stor andel av elevene som kan gå til skolen, gruppestørrelse, administrasjon,
pedagognorm, elevenes behov for sosialisering. Elevens muligheter for gode vilkår for
læring vektlegges. Dette veies opp mot fordeler ved å velge alternativ 1 oppgradering Sand skole. Det forutsettes at en skole skal dekke hele Malangen på kort
og lang sikt. Det tas ikke sikte på å få frem kapitalkostnader i denne omgang.
Utredningen legges fram til politisk behandling junimøtet i kommunestyret. Med
bakgrunn i de funn som gjøres fattes det vedtak om veien videre. Det må innhentes
ekstern kompetanse på romprogram, infrastruktur, skolebygg for å prosjektere og
kostnadsberegne det alternativ som blir valgt.
For øvrig vises det il innkomne høringsuttalelser

PS 25/20 Eventuelt
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020:
H ved Ole Johan Rødvei fremmer følgende forslag:
1.Rådmannen legger fram en sak om dette til neste kommunestyremøte.
2. Her opprettes det et politisk valgt utvalg på 3-5 representanter som skal ta en kritisk
gjennomgang av gebyrfloraen.
Noen kan virke uforståelig høye, andre kanskje ikke relevante.
3.Utvalgets arbeid danner grunnlaget for en ny sak som legges det fram for
kommunestyret i løpet av 2020.
Forslag fra H enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 05.02.2020:
1. Rådmannen legger fram en sak om dette til neste kommunestyremøte.
2. Her opprettes det et politisk valgt utvalg på 3-5 representanter som skal ta en kritisk
gjennomgang av gebyrfloraen.
Noen kan virke uforståelig høye, andre kanskje ikke relevante.
3. Utvalgets arbeid danner grunnlaget for en ny sak som legges det fram for
kommunestyret i løpet av 2020

