Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Formannskapssalen
14.10.2021
Kl. 13:00 - 16:00

Følgende medlemmer møtte
Gunda Johansen
Lill-Tove Antonsen Fredriksen
Ole Johan Rødvei
Odd Ronald Nilsen
Helga Gåre
Leif Arne Heimro

Parti
AP
AP
H
AP
SP
SP

Forfall
Michael Berg
Fridtjof Winther
Jens-Olav Løvlid

Parti
FRP
H
SP

Varamedlem

Parti

Arne Hugo Hansen
Rebecca Yvonn Rehnlund

H
RØDT

Møtenotater:
Innkalling godkjent.
8 av 9 representanter tilstede.
Fra administrasjonen møtte:
Øyvind Korsberg - rådmann
Lillian Pedersen - kommunalsjef organisasjon- og næringsutvikling
Rigmor Hamnvik - kommunalsjef helse og omsorg
Steffen Kvien - avdelingsleder økonomi
Else-Marie Hamnvik - økonomirådgiver
Rigmor Hamnvik - kommunalsjef helse og omsorg
Svein Kristian Pettersen - avdelingsleder bygg
Inge Heika Eikelmann - enhetsleder
Benedicte Lilleng - kommunalsjef oppvekst og kultur

Underskrifter:
Storsteinnes 15.10.21

Gunda Johansen

Ordfører

Storsteinnes 15.10.21

Silje Jakobsen

Møtesekretær

Sakliste
Sak nr.
203/21
204/21
205/21
206/21
207/21
208/21
209/21
210/21
211/21
212/21
213/21
214/21
215/21
216/21
217/21
219/21
218/21
220/21

Sakstittel
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Samlesak for delegerte saker
2. tertialrapport 2021
Tilleggsbevilgning ekstra arbeid KPA
Klagebehandling for vedtak om fradeling av boligtomt - 56/19
Omdisponering og deling - 72/2 - 72/17
Søknad om Dispensasjon fra arealformål - tilleggsareal og
bruksendring - 93/71 - Elin Kristine Kanstad
Interkommunal sekretariatsfunksjon for Helsefellesskapet Troms
og Ofoten
Partnerskapsavtale Ungt Entreprenørskap
Søknad om støtte til yrkes- og utdanningsmesse
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning
Behandling søknader kommunalt næringsfond okt 2021
Styringsdokument framtidig skole Malangen
Eventuelt
Svar på søknad kommunal komp.ordning
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203/21 Godkjenning av saksliste

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Saksliste godkjent.
FSK - 203/21 Vedtak:
Saksliste godkjent.

204/21 Godkjenning av møteprotokoll

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Møteprotokoll godkjent.
FSK - 204/21 Vedtak:
Møteprotokoll godkjent.

205/21 Samlesak for delegerte saker

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Formannskapet ber om å få sak 284/21 sendt til politisk behandling.
FSK - 205/21 Vedtak:
Delegerte saker godkjent med merknader.
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206/21 2. tertialrapport 2021
Rådmannens innstilling:
Vedlagte økonomirapport tas til orientering.
Budsjettreguleringer i rapporten vedtas.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Tas opp til votering - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling.
FSK - 206/21 Vedtak:
Vedlagte økonomirapport tas til orientering.
Budsjettreguleringer i rapporten vedtas.

207/21 Tilleggsbevilgning ekstra arbeid KPA
Rådmannens innstilling:
1. Det gjøres en tilleggsbevilgning på kr. 454 000,- eks mva til å utføre dette arbeidet.
2. Kostnaden dekkes over kommunens disposisjonsfond

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Tas opp til votering - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling.
FSK - 207/21 Vedtak:
1. Det gjøres en tilleggsbevilgning på kr. 454 000,- eks mva til å utføre dette arbeidet.
2. Kostnaden dekkes over kommunens disposisjonsfond
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208/21 Klagebehandling for vedtak om fradeling av boligtomt - 56/19
Rådmannens innstilling:
Formannskapet opprettholder vedtaket fra 29.04.2021.
Balsfjord formannskap avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med hjemmel i
plan og bygningslovens § 19-2. Det legges vekt på at vilkårene for å gi dispensasjon ikke anses som
oppfylt da hensynet til LNFR-formålet blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig vurderes fordelene ved
etableringen ikke som klart større enn ulempene tiltaket har.
Formannskapet avslår videre søknad om fradeling av tomt på 1,2 daa med hjemmel i jordlovens §12
og plan og bygningslovens § 20-1 bokstav m.

09.09.2021 Formannskapet
Behandling
Ordføren fremmer utsettelsesforslag. Formannskapet stiller seg bak dette.
FSK - 189/21 Vedtak:
Behandling av saken utsettes

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Fellesforslag fra samtlige parti, foreslått av Gunda Johansen:
Formannskapet tar klage tilfølge og innvilger dispensasjon for fradeling av tomt til våningshus på
eiendommen 56/19 som omsøkt.
Eiendommen 56/19 er fragmentert gjennom tidligere arealdisponeringer. Den har ikke vært drevet
som selvstendig bruk i nyere tid. Arealgrunnlaget på eiendommen gir ikke forutsetninger for
moderne selvstendig drift og er heller ikke attraktiv som tilleggsjord på grunn av arealets størrelse og
arrondering. Det oppgis at det høstes 5 da av dyrket jord. Eiendommen representerer liten relevans
for planstatus LNFR, og har liten næringsmessig verdi. I forhold til kommuneplanens arealdel med
tilhørende retningslinje 5.1 vil ikke fradeling av våningshuset tilsidesette viktige arealinteresser
vesentlig.
Da huset skal selges til boligformål vil en deling ivareta bosetting i området. På bakgrunn av det
legges til grunn at fordelen med tiltaket er større enn ulempene, jf de kumulative vilkår i plan og
bygningslovens § 19-2

Fellesforslag settes opp mot rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt som fellesforslag
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FSK - 208/21 Vedtak:
Formannskapet tar klage tilfølge og innvilger dispensasjon for fradeling av tomt til våningshus på
eiendommen 56/19 som omsøkt.
Eiendommen 56/19 er fragmentert gjennom tidligere arealdisponeringer. Den har ikke vært drevet
som selvstendig bruk i nyere tid. Arealgrunnlaget på eiendommen gir ikke forutsetninger for
moderne selvstendig drift og er heller ikke attraktiv som tilleggsjord på grunn av arealets størrelse
og arrondering. Det oppgis at det høstes 5 da av dyrket jord. Eiendommen representerer liten
relevans for planstatus LNFR, og har liten næringsmessig verdi. I forhold til kommuneplanens
arealdel med tilhørende retningslinje 5.1 vil ikke fradeling av våningshuset tilsidesette viktige
arealinteresser vesentlig.
Da huset skal selges til boligformål vil en deling ivareta bosetting i området. På bakgrunn av det
legges til grunn at fordelen med tiltaket er større enn ulempene, jf de kumulative vilkår i plan og
bygningslovens § 19-2

209/21 Omdisponering og deling - 72/2 - 72/17
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner omdisponering av 101 m2 fulldyrka jord på 72/2 jfr. jordlovens §9.
Formannskapet godkjenner også deling etter jordlovens §12 av 0,3 daa fra 72/2 til eiendom 72/17.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Tas opp til votering - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling.
FSK - 209/21 Vedtak:
Formannskapet godkjenner omdisponering av 101 m2 fulldyrka jord på 72/2 jfr. jordlovens §9.
Formannskapet godkjenner også deling etter jordlovens §12 av 0,3 daa fra 72/2 til eiendom 72/17.
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210/21 Søknad om Dispensasjon fra arealformål - tilleggsareal og bruksendring - 93/71 Elin Kristine Kanstad
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon fra arealformålet jord- og skogbruk for
arealoverføring av 1000m2 som skissert i søknaden, med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2.
Det legges vekt på at vilkårene for å gi dispensasjon anses som oppfylt da formål for jord- og
skogbruk ikke blir vesentlig tilsidesatt, og de positive effektene anses som større enn de negative.
2. Balsfjord formannskap avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens formål for
bruksendring fra fritid- til bolig, med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2. Det legges vekt på at
vilkårene for å gi dispensasjon ikke anses som oppfylt da reguleringsplanens hovedformål blir
vesentlig tilsidesatt.
Søker må betale et gebyr for behandling av søknad etter pbl § 19-2 og § 20-1 bokstav d og m, på
kr.11 927,- jf. Kapittel 5.17 i Balsfjord kommune sitt gebyrregulativ.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Forslag fra AP, H og Frp:, foreslått av Gunda Johansen:
2. Balsfjord formannskap innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens formål for
bruksendring fra fritid til bolig for eiendommen 93/71 med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2.
Hensynet til reguleringsplanens formål anses ikke som vesentlig tilsidesatt da omdisponeringen kun
berører en av eiendommene i feltet. Formannskapet har i sin vurdering vektlagt bosetting, og på den
bakgrunn vurdert at de positive effektene bosettingshensynet har anses som større enn de negative.

Punkt 1 i rådmannens innstilling tas opp til votering - enstemmig vedtatt
Sp og Rødt ber om gruppemøte.
Punkt 2 endringsforslag fra Ap, H og FrP tas opp til votering - enstemmig vedtatt for forslag fra Ap,
H og Frp

FSK - 210/21 Vedtak:
1. Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon fra arealformålet jord- og skogbruk for
arealoverføring av 1000m2 som skissert i søknaden, med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2.
Det legges vekt på at vilkårene for å gi dispensasjon anses som oppfylt da formål for jord- og
skogbruk ikke blir vesentlig tilsidesatt, og de positive effektene anses som større enn de negative.
2. Balsfjord formannskap innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens formål for
bruksendring fra fritid til bolig for eiendommen 93/71 med hjemmel i plan og bygningslovens
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§ 19-2. Hensynet til reguleringsplanens formål anses ikke som vesentlig tilsidesatt da
omdisponeringen kun berører en av eiendommene i feltet. Formannskapet har i sin vurdering
vektlagt bosetting, og på den bakgrunn vurdert at de positive effektene bosettingshensynet har
anses som større enn de negative.

211/21 Interkommunal sekretariatsfunksjon for Helsefellesskapet Troms og Ofoten
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune deltar i ordning med interkommunalt samhandlingssekretariat for
Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
2. Balsfjord kommune godkjenner at sekretariatet lokaliseres i Tromsø og at Tromsø kommune gis
arbeidsgiveransvaret for sekretariatet.
3. Balsfjord kommune godkjenner modell for kostnadsfordeling mellom kommunene, basert på likt
grunnbeløp kr. 10.000 pr kommune og et likt beløp pr. innbygger.
4 Kr 33 904 innarbeides i økononomiplan 2022- 2025.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Tas opp til votering - enstemmig som rådmannens innstilling
FSK - 211/21 Vedtak:
1. Balsfjord kommune deltar i ordning med interkommunalt samhandlingssekretariat for
Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
2. Balsfjord kommune godkjenner at sekretariatet lokaliseres i Tromsø og at Tromsø kommune gis
arbeidsgiveransvaret for sekretariatet.
3. Balsfjord kommune godkjenner modell for kostnadsfordeling mellom kommunene, basert på
likt grunnbeløp kr. 10.000 pr kommune og et likt beløp pr. innbygger.
4 Kr 33 904 innarbeides i økononomiplan 2022- 2025.
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212/21 Partnerskapsavtale Ungt Entreprenørskap
Rådmannens innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå partnerskapsavtale med Ungt Entreprenørskap Troms og
Finnmark.
Kostnad 2021 dekkes innenfor rammen for fellesområde skole.
Kostnad for 2022 til 2025 søkes innarbeidet i økonomiplanen.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Presisering av rådmannens innstilling:
Punkt 2 kostnad kr 25000,Punkt 3 i setningen endres til kostnad - kr 37 920 per år fra 2022 til 2025 søkes innarbeidet i
økonomiplanen.
Tas opp til votering - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling med merknader
FSK - 212/21 Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå partnerskapsavtale med Ungt Entreprenørskap Troms og
Finnmark.
Kostnad kr 25 000 for 2021 dekkes innenfor rammen for fellesområde skole.
Kostnad kr 37 920 per år i perioden 2022 til 2025 søkes innarbeidet i økonomiplanen.

213/21 Søknad om støtte til yrkes- og utdanningsmesse
Rådmannens innstilling:
1. Halti Næringshage AS innvilges 50 000 kroner i støtte til planlegging og gjennomføring av yrkes- og
utdanningsmesse på Nordkjosbotn videregående skole.
2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
3. Utbetaling av tilskudd forutsetter fullfinansiering i henhold til beskrivelse i søknaden.
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14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling tas opp til votering - enstemmig vedtatt
FSK - 213/21 Vedtak:
1. Halti Næringshage AS innvilges 50 000 kroner i støtte til planlegging og gjennomføring av yrkesog utdanningsmesse på Nordkjosbotn videregående skole.
2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
3. Utbetaling av tilskudd forutsetter fullfinansiering i henhold til beskrivelse i søknaden.

214/21 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning
Rådmannens innstilling:
Balsfjordkortet innvilges bagatellmessig støtte på kr 32 500,- fra kommunal kompensasjonsordning
del 3.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Tas opp til votering - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
FSK - 214/21 Vedtak:
Balsfjordkoret innvilges bagatellmessig støtte på kr 32 500,- fra kommunal kompensasjonsordning
del 3.

215/21 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning
Rådmannens innstilling:
Seniornett Balsfjord innvilges ikke støtte under ordningen kommunal kompensasjonsordning del 3
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14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Tas opp til votering - enstemmig som rådmannens innstilling
FSK - 215/21 Vedtak:
Seniornett Balsfjord innvilges ikke støtte under ordningen kommunal kompensasjonsordning del 3

216/21 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning
Rådmannens innstilling:
Bergneset Pukk og Grus AS bevilges kr 486 126,- i bagatellmessig støtte i kommunal
kompensasjonsordning del 3.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Ordfører Gunda Johansen ber om vurdering av sin habilitet, da svigersønnen er medeier av selskapet.
Ordføreren fratrer møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. 7 av 8 representanter
tilstede. Formannskapet vedtar at ordføreren er inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6-b.
Ole-Johan Rødvei tiltrer som møteleder.
Forslaget tas opp til votering - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
FSK - 216/21 Vedtak:
Bergneset Pukk og Grus AS bevilges kr 486 126,- i bagatellmessig støtte i kommunal
kompensasjonsordning del 3.

Ordfører Gunda Johansen tiltrer møtet. 8 av 8 representanter tilstede
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217/21 Behandling søknader kommunalt næringsfond okt 2021
Rådmannens innstilling:
1. Geoterra AS tildeles et tilskudd på 200 000 kr i bagatellmessig støtte fra kommunalt næringsfond
for 2021. Tilskudd for 2022 må fremmes i egen søknad i 2022.
2. Resourcer AS tildeles et tilskudd på 139 000 kr i bagatellmessig støtte fra kommunalt
næringsfond for 2021. Tilskudd for 2022 må fremmes i egen søknad i 2022.
3. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Jørgen Slettmo
avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på næringsfondet.
4. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Balsfjord
Næringsutvikling avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på
næringsfondet.
5. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og prosjektet har ikke andre
virkemiddelaktører med. Søknaden fra Jan Are Hemmingsen avslås.
6. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og prosjektet har ikke andre
virkemiddelaktører med. Søknaden fra Oddgeir Øvervoll avslås.
7. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og prosjektet har ikke andre
virkemiddelaktører med. Søknaden fra RTS Eiendom AS avslås.
8. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Heia Eiendom AS
avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på næringsfondet.
9. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Sørfjordsnipa AS
avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på næringsfondet.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Punkt 1 - enstemmig vedtatt
Punkt 2 - enstemmig vedtatt
Punkt 3 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling med merknad - ikke åpne for adgang til å
søke på nytt. Pga den ikke kommer inn under kriterier næringsliv, prosjekt kan søkes under
Innovasjon Norge.
Punkt 4 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
Punkt 5 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
Punkt 6 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
Punkt 7 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
Punkt 8 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
Punkt 9 - enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling
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FSK - 217/21 Vedtak:
1. Geoterra AS tildeles et tilskudd på 200 000 kr i bagatellmessig støtte fra kommunalt
næringsfond for 2021. Tilskudd for 2022 må fremmes i egen søknad i 2022.
2. Resourcer AS tildeles et tilskudd på 139 000 kr i bagatellmessig støtte fra kommunalt
næringsfond for 2021. Tilskudd for 2022 må fremmes i egen søknad i 2022.
3. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Jørgen Slettmo
avslås. Det gis ikke adgang til å søke på nytt, da søknaden ikke faller inn under kriterier for
næringsfond. Ny søknad kan rettes til Innovasjon Norge.
4. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Balsfjord
Næringsutvikling avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på
næringsfondet.
5. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og prosjektet har ikke andre
virkemiddelaktører med. Søknaden fra Jan Are Hemmingsen avslås.
6. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og prosjektet har ikke andre
virkemiddelaktører med. Søknaden fra Oddgeir Øvervoll avslås.
7. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og prosjektet har ikke andre
virkemiddelaktører med. Søknaden fra RTS Eiendom AS avslås.
8. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Heia Eiendom AS
avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på næringsfondet.
9. Det er i dag ikke flere tilgjengelige midler på næringsfondet og søknaden fra Sørfjordsnipa AS
avslås. Søknaden kan fremmes igjen når/dersom det blir tilgjengelige midler på næringsfondet.

219/21 Styringsdokument framtidig skole Malangen
Rådmannens innstilling:
Framlagt styringsdokument vedtas.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Utsettelsesforslag, foreslått av Helga Gåre, Senterpartiet
WSP må tilrettelegge slik at lokale entreprenørfirma kan delta i anbudsprosessen.
Tillegg til punkt 2.2.3, foreslått av Ole Johan Rødvei
Fellesforslag H, FrP og Ap.
Det forutsettes at det benyttes materialer som gir framtidige minimale vedlikeholdskostnader.
Utsettelsesforslag fra Sp, Rødt tas opp til votering - 3 stemmer for, forslaget falt med 5 stemmer
Saken realitetsbehandles.
Sp og Rødt ber om gruppemøte
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Fellesforslag tillegg til punkt 2.2.3 i dokumentet fra Ap, H og FrP tas opp til votering - enstemmig
vedtatt
Rådmannens innstilling med det vedtatte tillegget - 3 stemmer mot, vedtatt med 5 stemmer.

FSK - 219/21 Vedtak:
Framlagt styringsdokument vedtas med følgende tillegg til punkt 2.2.3. Det forutsettes at det
benyttes materialer som gir framtidige minimale vedlikeholdskostnader.

218/21 Eventuelt

220/21 Svar på søknad kommunal komp.ordning
Rådmannens innstilling:
Malangseidet bygde- og idrettslag innvilges kr 20 374,- i bagatellmessig støtte i kommunal
kompensasjonsordning del 3.

14.10.2021 Formannskapet
Behandling
Behandlet etter sak 216/21
Tas opp til votering - enstemmig som rådmannens innstilling
FSK - 220/21 Vedtak:
Malangseidet bygde- og idrettslag innvilges kr 20 374,- i bagatellmessig støtte i kommunal
kompensasjonsordning del 3.
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