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Merknader:
19 av 19 representanter tilstede.
Stig Aasnes møtte for Odd Ronald Nilsen som var fraværende fram til klokken 12.00
Rådet for eldre v Olav Sørensen og Charles A. Eriksen tilstede.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v Lars Adrian Røer Klausen tilstede.
Ungdomsrådet v/ Sara Nordli og Tor Martin Nyland tilstede-

Regionlensmann Andreas Nilsen informerte om
-

Kriminalstatistikk Balsfjord 2019
Pågående politireform
Rusreform – avkriminalisering av narkotika.

Rådmannen orienterte om oppvekstsektoren 2020 – oppfølging av styringssignaler.

Møteinnkalling: Godkjent.
Saksliste: Godkjent.
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PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Gunda Johansen har merknad til feil i protokoll fra kommunestyremøte 04.12.19 i sak 135/19 valg til verneområdestyre for Lyngsalpan Landskapsverneområde:
Det skulle kun velges en kvinnelig og en mannlig representant, ikke to, som det framstilles i
protokoll av 04.12.19.
Gunda Johansen ble valgt som representant. Fridtjof Winther ble valgt som vararepresentant.
Protokoll med merknad godkjent
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020 - Oppretting av protokoll fra 04.12.19, sak
135/19:
Balsfjord kommunestyre velger følgende fast representant og vararepresentant til
verneområdestyre for Lyngsalpan Landskapsverneområde for perioden 2020 2023
Representant
Gunda Johansen

PS 2/20 Spørretimen
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Ingen spørsmål innkommet til spørretimen.

PS 3/20 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Referatsaken godkjent.
RS 20/1 Felleskjøpets produksjon av kraftfor i Balsfjord

Vararepresentant
Fridtjof Winther

PS 4/20 Kontrollutvalgsak 34/19 - oppfølgning sak 48/18 - ulovlighetstilsyn i byggesaker
Kontrollutvalgets innstilling:


Kommunestyret retter kritikk til rådmann/kommunedirektøren for manglende
oppfølging av arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker.



Kommunestyret forventer at arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker
prioriteres, og at kommunedirektøren gir kontrollutvalget en skriftlig
redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak for å bringe arbeidet med
ulovlighetskontroll i samsvar med plikter i lov – og forskrift innen 20. august
2020.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:

AP,FRP og H ved Ole Johan Rødvei kommer følgende endringsforslag:
Kulepunkt 2 i endres fra «prioriteres» til «følges opp».
Det ble votert over kontrollutvalgets innstilling mot endringsforslag fra AP, FRP og H v / Ole
Johan Rødvei. med 7 mot 12 stemmer.
Det ble så votert over kontrollutvalgets innstilling med endringsforslag fra AP, FRP og H v /
Ole Johan Rødvei vedtatt med 12 mot 7 stemmer.

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:


Kommunestyret retter kritikk til rådmann/kommunedirektøren for
manglende oppfølging av arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker.



Kommunestyret forventer at arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker
følges opp, og at kommunedirektøren gir kontrollutvalget en skriftlig
redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak for å bringe arbeidet
med ulovlighetskontroll i samsvar med plikter i lov – og forskrift innen 20.
august 2020.

PS 5/20 K-sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr 1.1.2020
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-sekretariatet IKS.
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Jens Olav Løvlid er styreleder i selskapet og ber om vurdering av hans habilitet.
Kommunestyret voterte over habilitetsspørsmålet og erklærte han inhabil etter
forvaltningslovens § 6e, 2.
Jens Olav Løvlid fratrådte møtet.
18 av 19 representanter tilstede.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Balsfjord kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-sekretariatet IKS.

Jens Olav Løvlid tiltrådte møtet igjen. 19 av 19 representanter tilstede.

PS 6/20 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
FRP og SP v / Jens Olav Løvlid fremmet forslag om å ta opp mindretallsforslaget fra
fomannskapsmøte 05.02.20 :
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 så sør / østsiden av
dalen, og som ivaretar størsteparten av befolkningen i området planlegges.
Det ble votert over tilråding fra Formannsskapet mot mindretallets forslag fra SP og FRP.
12 stemmer avgitt for tilrådingen fra Formannskapet, 7 stemmer for forslaget fremmet av Jens
Olav Løvlid. .
Formannskapets tilråding vedtatt.

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
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 7/20 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Tilråding fra Formannsskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
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 8/20 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Tilråding fra Formannsskapet enstemming vedtatt.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Det bevilges kr 835 000,- i ekstra bevilgning til takvassbrua. Ekstrabevilgningen
finansieres gjennom låneopptak.

PS 9/20 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
R og SP v / Jens Olav Løvlid fremmer følgende forslag:
Kommunestyret ber om at administrasjonen får prosjektert brua og gjør klart hva
kostnaden blir.
Bygging av ny bru Skutvikelv finansieres med låneopptak.
Det ble først votert over første avsnitt:
Enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over forslag fra R og Sp ved Jens Olav Løvlid.mot andre avsnitt i tilrådingen
falt med 7 mot 12 stemmer
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Kommunestyret tar kostnadsestimatet for Skutvikelv bru til etterretning.
Bevilgning utsettes til budsjettprosessen og veies opp mot andre vedlikeholdsbehov
på veier og broer.

PS 10/20 Oppgradering av Sentrumsveien og gang og sykkelveien samt 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.
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Lars Klaus Mosli forlater møtet.
18 av 19 representanter tilstede
Tilråding i Formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Kommunestyret tar kostnadsoverslagene for KV 3900 S1D1 Sentrumsveien
inkl./fortau frem til X skogveien (ekskl. Vollan bru) og KV 4000 S1D1 SkogveienRingveien 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.

Lars Klaus Mosli tiltrer
19 av 19 representanter tilstede.

PS 11/20 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Tilråding fra Formannsskapet vedtatt med 18 mot 1stemme.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
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 12/20 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Tilråding fra Formannsskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:




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 13/20 Retningslinjer for tilskudd til unge førstegangsetablerere
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner vedlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til unge
nyetablerere.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:.
R og SP ved Heidi Elvebo fremmer følgende forslag:


Det gis inntil 100 000,- pr. bolig under forutsetning av tilstrekkelig bevilgning.



Ikke tildelte midler overføres til samme formål påfølgende år.

AP, FRP og H ved Ole Johan Rødvei fremmer følgende forslag:
Nytt kulepunkt under tilskuddsbeløp
 Tilskudd kan kun innvilges en gang pr. etablerer.
Endring kulepunkt 4 under tilskuddsbeløp. Dersom boligen selges eller fraflyttes
innen 5 år etter utbetaling, må tilskuddet tilbakebetales med 1/5 for hvert år av
resterende boplikt.
Det ble først votert over forslag fra AP, FRP og H v / Ole Johan Rødvei om nytt kulepunkt
under tilskuddsbeløp.
Enstemmig vedtatt
Det ble så votert over forslag fra R og SP:ved Heidi Elvebo:
falt med 7 mot 12 stemmer

Det ble deretter votert over endring i kulepunkt 4, forslag fra AP, FRP og H v / Ole Johan
Rødvei
enstemming vedtatt .
Votering: Tilråding med vedtatt endring
enstemmig vedtatt
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Kommunestyret godkjenner vedlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til
unge nyetablerere.
Nytt kulepunkt under tilskuddsbeløp
 Tilskudd kan kun innvilges en gang pr. etablerer.
Endring kulepunkt 4 under tilskuddsbeløp. Dersom boligen selges eller fraflyttes
innen 5 år etter utbetaling, må tilskuddet tilbakebetales med 1/5 for hvert år av
resterende boplikt.

PS 14/20 Fastsetting av promillesats for eiendomsskatt i perioden 01.01.2020 - 31.12.2029
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at promillesats for næring settes til 7, og delegerer myndighet til
rådmannen for endelig fastsettelse av promillesats for annen fast eiendom i forhold til
utskriving av eiendomsskatten 2020.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Kommunestyret vedtar at promillesats for næring settes til 7, og delegerer
myndighet til rådmannen for endelig fastsettelse av promillesats for annen fast
eiendom i forhold til utskriving av eiendomsskatten 2020

PS 15/20 Skogli AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - Cafe Avec
Rådmannens innstilling:
Cafe Avec innvilges utvidet skjenkebevilling til også å gjelde søndager fra kl. 13.00 til
kl. 24.00.
Bevillingen gelder for alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Cafe Avec innvilges utvidet skjenkebevilling til også å gjelde søndager fra kl. 13.00
til kl. 24.00.
Bevillingen gelder for alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3

PS 16/20 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.
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:.
Ole Johan Rødvei sitter i styret og ba om vurdering av hans habilitet.
Kommunestyret voterte over habilitetsspørsmålet.
Ole Johan Rødvei erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6e, 2 og fratrådte møtet.

18 av 19 representante tilstede.
Jens Olav Løvlid og Gunda Johansen sitter i representantskapet og ba om vurdering av deres
habilitet.
Kommunestyret voterte over habilitetsspørsmålet.
Jens Olav Løvlid og Gunda Johansen ble erklært habil.
Tilråding fra Formannsskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Den fremlagte selskapsavtale med økt låneramme til kr 400 mill godkjennes.
Avtalen trer i kraft 01.01.2020.

Ole Johan Rødvei tiltrådte møtet.
19 av 19 representanter tilstede.

PS 17/20 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

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
AP v / Siri Skaalvik fremmer følgende endringsforslag:
Ny barne- og ungdomsskole på Meistervik utredes videre i forhold til tomt, skoleskyss,
hvor stor andel elever som kan gå til skolen, gruppestørrelse, administrasjon,
pedagogisk handlingsrom og elevenes behov for sosialisering. Elevenes muligheter for
gode vilkår for lang læring vektlegges. Dette veies opp mot å velge alternativ 1 –
oppgradering av Sand skole. Ved oppgradering av Sand skole må flere alternativer enn
de foreslåtte i mulighetsstudien utredes for optimal bruk av eksisterende
bygningsmasse. Det forutsettes at en skole skal dekke hele Malangen på kort og lang
sikt. Det tas ikke sikte på å få fram kapitalkostnadene i denne omgang

R og Sp v/ Heidi Elvebo fremmer følgende forslag:
Vi ber administrasjonen legge fram egen sak på endring av skolestruktur på
Malangshalvøya.

SP ved Jens Olav Løvlid fremmer følgende tilleggsforslag:
-

Romprogram med alt av spesialrom og gymsal må være med i oversikten for
nyskole på Mestervik. Uteområdet tas også med i kostnadsoverslaget. Ved en ny
skole på Mestervik må kostnadene til slokkevann også tas med. Kapitalkostnader må
framkomme i denne omgang.

3 Det utarbeides et kostnadsoverslag for renovering av Sand skole hvor alle
rombehov tas med. Det må planlegges for universell utforming.
4 Som kulepunkt 4 og 5.

AP ved Siri Skaalvik legger fram følgende forslag:
Nytt kulepkt 4 – endring:
Utredningen som legges fram til politisk … for å prosjektere og kostnadsberegne begge
alternativene.

SP ved Jens Olav Løvlid trekker sitt forslag.
R og SP v / Heidi Elvebo trekker først fremmet forslag og fremmer nytt forslag:
Vi ber administrasjonen legge fram egen sak på utredning av status Malangseidet skole
og skolekretsgrensene på Malangshalvøya.

Det voteres over kulepunkt i tilrådingen fra Formannsskapet:
Kulepunkt 1 - enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 2 – vedtatt med 11 mot 8 stemmer
Kulepunkt 3 – endringsforslag fra H, FRP og AP v / Siri Skaalvik – enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 4 - endringsforslag fra H, FRP og AP ved Siri Skaalvik – enstemmig vedtatt
Kulepunkt 5. enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 6 Endringsforslag fra R og SP v / Heidi Elvebo Enstemmig vedtatt

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:


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 elever som kan gå til skolen, gruppestørrelse,
administrasjon, pedagogisk handlingsrom og elevenes behov for sosialisering.
Elevenes muligheter for gode vilkår for lang læring vektlegges. Dette veies opp mot
å velge alternativ 1 – oppgradering av Sand skole. Ved oppgradering av Sand
skole må flere alternativer enn de foreslåtte i mulighetsstudien utredes for optimal
bruk av eksisterende bygningsmasse. Det forutsettes at en skole skal dekke hele
Malangen på kort og lang sikt. Det tas ikke sikte på å få fram kapitalkostnadene 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 begge alternativene.



For øvrig vises det til innkomne høringsuttalelser



Kommunestyret ber administrasjonen legge fram egen sak på utredning av status
Malangseidet skole og skolekretsgrensene på Malangshalvøya.

PS 18/20 Høringsutkast - kommuneplanens areadel 2020-2030
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap tar vedlagte høringsutkast Kommuneplanens arealdel –
Planbeskrivelse, Plankart, Planbestemmelser – til etterretning.
Høringsutkast Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra
vedtaksdato.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
H, FRP og AP v/ Siri Skaalvik legger fram følgende forslag:
Nytt kulepunkt. Kommunestyret ber om at det gjennomføres arbeidsmøte med arealplan
som tema i høringsperioden slik at planeier får eierskap til planen og mulighet til å
komme med innspill.
Det ble først vortert over rådmannens innstilling:
Enstemming vedtatt
Det ble så votert over forslag til nytt kulepunkt fra H, FRP og AP v/ Siri Skaalvik:
Enstemmig vedtatt
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Balsfjord Kommunestyre tar vedlagte høringsutkast Kommuneplanens arealdel –
Planbeskrivelse, Plankart, Planbestemmelser – til etterretning.
Høringsutkast Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker
fra vedtaksdato.
Nytt kulepunkt:
Kommunestyret ber om at det gjennomføres arbeidsmøte i Kommunestyret med
arealplan som tema i høringsperioden slik at planeier får eierskap til planen og
mulighet til å komme med innspill.

PS 19/20 Omdisponering av investeringspost, kjøp av snøscooter, tilpasset slede og
kapellhenger
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune ved brann og redning går til anskaffelse av snøscooter, med
tilpasset slede for båre, og kapellhenger.
Kostnad dekkes ved omdisponering av restbeløp i vedtatt budsjett for nytt chassis
tankbil i Investeringsprogram 2020.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Balsfjord kommune ved brann og redning går til anskaffelse av snøscooter, med
tilpasset slede for båre, og kapellhenger.
Kostnad dekkes ved omdisponering av restbeløp i vedtatt budsjett for nytt chassis
tankbil i Investeringsprogram 2020

PS 20/20 Gjenbruk av lokalene etter Fuglelia barnehage, som aktivitetshus- flerbrukshus.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar utredningen til etterretning.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra byggforvaltningen, brann og
redning, aktivitetssenteret/BULA og de tre medvirkningsrådene for videre
detaljplanlegging inkludert kvalitetssikret kostnadsplan. Egeninnsats skal prises og
inkluderes i finansieringsplan.
3. Det iverksettes taksering for salg av kommunal bygg (BULA, Sandbukt) nevnt i
utredning som del av grunnlag for å fastslå ytterlige finansieringsbehov/lånopptak.
4. Rådmannen bes utrede kjøp av annet bygg på Storsteinnes, eksempelvis butikk
Felleskjøpet, som alternativt kan brukes til produksjon, møteareal og kontor, og
inngå i sambruk og drift av nytt aktivitetshus/flerbrukshus i tidligere Fuglelia
barnehage.
5. Utredning med kvalitetssikrede kostnads- og finansieringsplan nevnt i punkt 2, 3 og
4, legges frem for kommunestyret senest juni 2020.

Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
AP, FRP og H ved Lisbeth Eriksen legger fram følgende fellesforslag:
Kulepunkt 4 i rådmannens innstilling tas bort.
Kulepunkt 5 endres til: Utredning med kvalitetssikrede kostnad- og finansieringsplan
nevnt i punkt 2 og 3. Det legges fram for kommunestyret senest juni 2020.
Det voteres først over rådmannens innstilling: 1-3 pkt:
Enstemmig vedtatt
Så ble det votert over endringsforslag fra AP FRP og H ved Lisbeth Eriksen
Mot kulepunkt 4 i rådmannens innstilling:
Vedtatt med 18 mot 1 stemme.
Det ble votert over kulepunkt 5 med korrigering i forslag fra AP FRP og H ved Lisbeth
Eriksen:
Vedtatt enstemmig

Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:


Kommunestyret tar utredningen til etterretning.



Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra byggforvaltningen,
brann og redning, aktivitetssenteret/BULA og de tre medvirkningsrådene for
videre detaljplanlegging inkludert kvalitetssikret kostnadsplan. Egeninnsats
skal prises og inkluderes i finansieringsplan.



Det iverksettes taksering for salg av kommunal bygg (BULA, Sandbukt) nevnt
i utredning som del av grunnlag for å fastslå ytterlige
finansieringsbehov/lånopptak.



Utredning med kvalitetssikrede kostnad- og finansieringsplan nevnt i punkt 2
og 3. Det legges fram for kommunestyret senest juni 2020.

PS 21/20 Varslingssaken - Unntatt offentlighet
Behandling i Kommunestyret - 18.02.2020:
Møtet lukkes iht. kommuneloven § 11.5 a
Mette Andrea Christoffersen stilte spørsmål med sin habilitet.
Habilitetsspørsmålet ble vurdert og kommunestyret erklærte henne inhabil iht
forvaltningslovens § 6- 2. ledd.
Det ble stilt spørsmål om ordførers habilitet.
Kommunestyret vedtok at ordfører er habil da det ikke finnes lovhjemmel for å erklære henne
inhabil.
Kommunestyret voterte:Enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Kommunestyret - 18.02.2020:
Sluttavtale med rådmannen inngås og dekkes over disposisjonsfond.
Tilsettingsrådet starter prosessen med rekruttering av ny rådmann.
Det benyttes ekstern komeptanse i utlysnings- og ansettelsesprosessen. Kostnader
dekkes over diposisjonsfond.

