Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Rådhuset
09.12.2021
Kl. 10:30 - 16:00

Følgende medlemmer møtte
Gunda Johansen
Lill-Tove Antonsen Fredriksen
Odd Ronald Nilsen
Fridtjof Winther
Rebecca Yvonn Rehnlund
Jens-Olav Løvlid
Leif Arne Heimro
Helga Gåre
Lasse Mosli
Kenneth Hansen
Sigmund Dewet Kristiansen
Arne Hugo Hansen

Parti
AP
AP
AP
H
RØDT
SP
SP
SP
AP
FRP
H
H

Forfall
Maren Irene Gåre Bakkevoll
Siri Skaalvik
Michael Berg
Ole Johan Rødvei
Heidi Merethe Elvebo
Lisa Tollefsen
Tronn Arne Sørensen

Parti
AP
AP
FRP
H
SP
SP
SP

Varamedlem
Stig Arne Aasnes
Lars Klaus Mosli
Åge Abrahamsen
Tommy Fredriksen
Liv Randi Dahlhaug
Erik Billy Rehnlund
Alf Inge Danielsen

Møtenotater:
19 av 19 representanter tilstede.
Innkalling godkjent.
Fra administrasjonen møtte:
Øyvind Korsberg - rådmann
Lillian Pedersen - kommunalsjef organisasjon- og næringsutvikling
Rigmor Hamnvik - kommunalsjef helse og omsorg
Benedicte Lilleng - kommunalsjef oppvekst og kultur

Parti
AP
AP
FRP
H
SP
SP
SP

Roald Wikran - leder Kontrollutvalget tilstede i møtet.
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø KomRev Nord deltar under behandling av sak 104/21
Flyktningekonsulent Elisabeth Mikkelsen deltar under sak 105/21
Ingrid Berthinussen deltar under behandling av sak 106/21
Olav Sørensen - representant for Kommunalt råd for eldre

Jens Olav Løvlid er innvilget permisjon som omsøkt i i tidsrommet 13.50 til14.40.

Underskrifter:
Storsteinnes 14.12.21

Gunda Johansen

ordfører

Storsteinnes 14.12.21

Janne Solvang

møtesekretær
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Sakliste
Sak nr.
101/21
102/21
103/21
104/21
105/21
106/21
107/21
108/21
109/21
110/21
111/21
112/21
113/21
114/21
115/21
116/21
117/21
118/21
119/21
120/21
121/21
122/21
123/21
124/21
125/21
126/21
127/21
128/21

Sakstittel
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Spørretimen
Forvaltningsprosjektet - enheten plan og landbruk - rapport
Bosetting av flyktninger 2022
PLAN ID 275 - KYSTSONEPLAN FOR TROMSØ-REGIONEN - HØRING
OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN
Årsbudsjett 2022 og handlingsplan 2022 - 2025 - Balsfjord
kommunalteknikk
Vedtaksrapport 101021 - 011221
Budsjettreguleringer drift - 2021
Budsjettregulering investering 2021
Prioritering av spillemiddelsøknader 2022
Driftsavtale for Skrivarholmen friluftsområde
Driftsavtale Juksavatn friluftsområde
Utredning Pumptrack Storsteinnes
Bygg - Mellomveien 7 - 17 prosjektering nye leiligheter
Kommunalt tilskudd til andre 2022
Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025
Scooterløype - Meistervik - Tennesfjellet
K-sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 010122
Leve hele livet- handlingsplan 2021- 2026
Plassering av ny brannstasjon
Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2021
Malangen Resort - Søknad om utvidet skjenkebevilling
Valg av representanter til Ungdomsrådet
Møteplan 2022
Eventuelt
Driftsavtale for Finndalsløypa
Budsjettregulering investering 2021 - Balsfjord kommunalteknikk
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101/21 Godkjenning av saksliste
09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Til saksliste: Sak 107/21: er ved en feil lagt som vedlegg i sak 107/21. Opprettet som egen sak 128/21
til behandling.
Sak 122/21 behandles før prioritering av spillemidler sak 111/21
KST - 101/21 Vedtak:
Saksliste godkjent med merknader.

102/21 Godkjenning av møteprotokoll
09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Møteprotokoll godkjent.
KST - 102/21 Vedtak:
Møteprotokoll godkjent.

103/21 Spørretimen
09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Spørsmål fra Lars Klaus Mosli AP:
Når ble deler av nerbygdveien privatisert, vil vite årstall og hvilken strekning som ble privatisert?
Rådmannen svarer Lars Klaus Mosli:
Nerbygdveien, eller deler av den er ikke privatisert. Det er imidlertid slik av den nedre del av
Nerbygdveien ikke har blitt vedlikeholdt eller brøytet de siste årene siden det ikke har vært fast
bosetning, trolig siden 1995. I følge opplysninger jeg har fått, er veien mer å regne som en
skogsbilvei.
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Rådmannen er blitt gjort kjent med at bosetting har endret seg i år, med en beboer nederst i veien og
spørsmål om vedlikehold og brøyting har dukket opp.
Til kommunestyremøte i januar vil rådmannen legge fram "kommunal veiplan" til behandling og da
vil spørsmål om drift, vedlikehold og privatisering av vei bli drøftet, også Nerbygdveien.
Det er i dag ikke forsvarlig å brøyte, da grunnforholdene i veien er for dårlige.
KST - 103/21 Vedtak:
Spørsmål til spørretimen besvart under behandling.

104/21 Forvaltningsprosjektet - enheten plan og landbruk - rapport
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:
1. Kommunestyret viser til rapporten «Enheten plan og landbruk» fra KomRev Nord IKS datert
21.10.2021.
2. Kommunestyret merker seg at byggesaker blir behandlet innen de frister som gjelder, men at
kommunen bare i liten grad har håndtert henvendelser til enheten i tråd med kravene i
forvaltningsloven og at kommunen har et klart forbedringspotensiale på sistnevnte.
3. Kommunestyret merker seg også at de ansatte i enheten har gitt uttrykk for at de mangler
kompetanse på noen områder – da særlig plankompetanse - og at arbeidsmengden er for stor.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette tiltak for å lukke de avvik som er funnet i
samsvar med revisors anbefalinger, som er:
a. å treffe tiltak for å sikre at henvendelser til enheten plan og landbruk håndteres i tråd med
gjeldende krav
b. å vurdere om resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte har betydning for
forbedringsarbeidet som skal gjøres ved enheten
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding over de tiltak
som iverksettes relatert til rapportens funn og anbefalinger. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig
og senest innen 31. januar 2021.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Fellesforslag H, FRP, AP nytt punkt 5, foreslått av Gunda Johansen, Arbeiderpartiet:
Utvide frist for tilbakemelding til 31. mars 2022
Det voteres over pkt 1-4 i Kontrollutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt
Det voteres deretter over pkt 5: Enstemmig vedtatt.
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KST - 104/21 Vedtak:
1. Kommunestyret viser til rapporten «Enheten plan og landbruk» fra KomRev Nord IKS datert
21.10.2021.
2. Kommunestyret merker seg at byggesaker blir behandlet innen de frister som gjelder, men at
kommunen bare i liten grad har håndtert henvendelser til enheten i tråd med kravene i
forvaltningsloven og at kommunen har et klart forbedringspotensiale på sistnevnte.
3. Kommunestyret merker seg også at de ansatte i enheten har gitt uttrykk for at de mangler
kompetanse på noen områder – da særlig plankompetanse - og at arbeidsmengden er for stor.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette tiltak for å lukke de avvik som er
funnet i samsvar med revisors anbefalinger, som er:
a. å treffe tiltak for å sikre at henvendelser til enheten plan og landbruk håndteres i tråd med
gjeldende krav
b. å vurdere om resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte har betydning for
forbedringsarbeidet som skal gjøres ved enheten
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding over de
tiltak som iverksettes relatert til rapportens funn og anbefalinger. Slik tilbakemelding bes gitt
snarest mulig og senest innen 31. mars 2022.

105/21 Bosetting av flyktninger 2022
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune vedtar å bosette 14 flyktninger i 2022, i tråd med anmodningen fra IMDI. Dersom
anmodning om økt bosettingstall kommer, vedtar Balsfjord kommune å bosette 8 ekstra. Balsfjord
kommune har ikke kapasitet til å bosette personer med komplekse helserelaterte behov slik
driftsituasjonen er i kommunen. Budsjettregulering fremlegges tertialrapport, når man kjenner
ankomsttidspunkt for flyktningene.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Det voteres over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
KST - 105/21 Vedtak:
Balsfjord kommune vedtar å bosette 14 flyktninger i 2022, i tråd med anmodningen fra IMDI.
Dersom anmodning om økt bosettingstall kommer, vedtar Balsfjord kommune å bosette 8
ekstra. Balsfjord kommune har ikke kapasitet til å bosette personer med komplekse helserelaterte
behov slik driftsituasjonen er i kommunen. Budsjettregulering fremlegges tertialrapport, når man
kjenner ankomsttidspunkt for flyktningene.
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106/21 PLAN ID 275 - KYSTSONEPLAN FOR TROMSØ-REGIONEN - HØRING OG OFFENTLIG
ETTERSYN AV PLAN
Rådmannens innstilling:
Kystsoneplan for Tromsø-regionen (PLAN-ID 275) med plankart, bestemmelser og retningslinjer,
utredningsnotat og konsekvensutredning legges ut til åtte ukers høring- og offentlig ettersyn fra
kunngjøringsdato, jf. plan- og bygningsloven § 5-2.

Øyvind Korsberg
Rådmann

Lillian Pedersen
Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Endringsforslag fra ordfører: Endres til ti ukers høring- og offentlig ettersyn fra kunngjøringsdato.
Det voteres over forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Det voteres over rådmannens innstilling med den vedtatte endring: Enstemmig vedtatt.
KST - 106/21 Vedtak:
Kystsoneplan for Tromsø-regionen (PLAN-ID 275) med plankart, bestemmelser og retningslinjer,
utredningsnotat og konsekvensutredning legges ut til ti ukers høring- og offentlig ettersyn fra
kunngjøringsdato, jf. plan- og bygningsloven § 5-2.

107/21 Årsbudsjett 2022 og handlingsplan 2022 - 2025 - Balsfjord kommunalteknikk
Styrets innstilling:
Balsfjord kommunestyre vedtar budsjett og handlingsplan for Balsfjord Kommunalteknikk KF.
Årsbudsjett vedtas med en ramme på kr. 18.728.837.- på drift i 2022.
Gebyrene vedtas i henhold til handlingsplan og budsjett.
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Investeringsbudsjett med en ramme på kr. 5.700.000.- i 2022 hvor av kr. 4.500.000.- finansieres
gjennom bruk av lån. Kr. 1.200.000.- til avløp Industriveien Nordkjosbotn finansieres gjennom
tilskudd fra Balsfjord kommune.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Presisering til vedlegg, kapittel 5: Alle beløp er eks. mva. Årstall korrigeres.
Kurt Klaussen er styreleder i Balsfjord kommunalteknikk og ber om vurdering av sin habilitet.
Klaussen fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. 18 av 19 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Kurt Klaussen er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Det voteres over styret innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kurt Klaussen tiltrer møtet. 19 av 19 representanter tilstede.
KST - 107/21 Vedtak:
Balsfjord kommunestyre vedtar budsjett og handlingsplan for Balsfjord Kommunalteknikk KF.
Årsbudsjett vedtas med en ramme på kr. 18.728.837.- på drift i 2022.
Gebyrene vedtas i henhold til handlingsplan og budsjett.
Investeringsbudsjett med en ramme på kr. 5.700.000.- i 2022 hvor av kr. 4.500.000.- finansieres
gjennom bruk av lån. Kr. 1.200.000.- til avløp Industriveien Nordkjosbotn finansieres gjennom
tilskudd fra Balsfjord kommune.

108/21 Vedtaksrapport 101021 - 011221
Rådmannens innstilling:
Rapportering av status for vedtaksoppfølging for 2021 tas til orientering.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KST - 108/21 Vedtak:
Rapportering av status for vedtaksoppfølging for 2021 tas til orientering.
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109/21 Budsjettreguleringer drift - 2021
Rådmannens innstilling:
1. Fremlagte budsjettreguleringer i tabell 1 - 5 i saksfremlegget vedtas.
2. Fondsavsetning på kr 1 250 000 relatert til saldering av årene 2022-2024 i økonomiplan 2021-2024
tilbakeføres til ordinært disposisjonsfond.
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 07.12.2021 - 236/21
Formannskapets tilråding:
1. Fremlagte budsjettreguleringer i tabell 1 - 5 i saksfremlegget vedtas.
2. Fondsavsetning på kr 1 250 000 relatert til saldering av årene 2022-2024 i økonomiplan 2021-2024
tilbakeføres til ordinært disposisjonsfond.

07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Enstemmig som rådmannens innstilling
FSK - 236/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
1. Fremlagte budsjettreguleringer i tabell 1 - 5 i saksfremlegget vedtas.
2. Fondsavsetning på kr 1 250 000 relatert til saldering av årene 2022-2024 i økonomiplan 2021-2024
tilbakeføres til ordinært disposisjonsfond.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Det voteres over tilråding fra formannskapet: Enstemmig vedtatt.
KST - 109/21 Vedtak:
1. Fremlagte budsjettreguleringer i tabell 1 - 5 i saksfremlegget vedtas.
2. Fondsavsetning på kr 1 250 000 relatert til saldering av årene 2022-2024 i økonomiplan 20212024 tilbakeføres til ordinært disposisjonsfond.

110/21 Budsjettregulering investering 2021
Rådmannens innstilling:
Nytt investeringsbudsjett for 2021 nedreguleres til kr 33 397 394,- i henhold til tabell 2 .
Merforbruk i henhold til tabell 1 finansieres med ubrukte lånemidler kr 860 371,- og
momskompensasjon kr 215 093,-.
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07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Presisering av i rådmannens innstilling, nytt punkt 3 : Klatretårn Storsteinnes skole kr 276 250 inkl
mva budsjetteres i investeringsregnskap, med finansiering kr 221 000 i øremerkede fondsmidler og kr
55 250 i momskompensasjon.
Det voteres først over rådmannens innstilling pkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt.
Det voteres deretter over rådmannens innstilling med nytt kulepunkt 3: Enstemmig vedtatt.
FSK - 237/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Nytt investeringsbudsjett for 2021 nedreguleres til kr 33 397 394,- i henhold til tabell 2 .
Merforbruk i henhold til tabell 1 finansieres med ubrukte lånemidler kr 860 371,- og
momskompensasjon kr 215 093,-.
Klatretårn Storsteinnes skole kr 276 250 inkl mva budsjetteres i investeringsregnskap, med
finansiering kr 221 000 i øremerkede fondsmidler og kr 55 250 i momskompensasjon.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
KST - 110/21 Vedtak:
Nytt investeringsbudsjett for 2021 nedreguleres til kr 33 397 394,- i henhold til tabell 2 .
Merforbruk i henhold til tabell 1 finansieres med ubrukte lånemidler kr 860 371,- og
momskompensasjon kr 215 093,-.
Klatretårn Storsteinnes skole kr 276 250 inkl mva budsjetteres i investeringsregnskap, med
finansiering kr 221 000 i øremerkede fondsmidler og kr 55 250 i momskompensasjon.

Side 10 av 32

111/21 Prioritering av spillemiddelsøknader 2022
Rådmannens innstilling:
Innkomne spillemiddelsøknader for 2022 prioriteres slik:
Ordinære anlegg
Kommunens
Anleggsnr. Søknad
Søker
Søknadssum Kostnad
Prioritet nr.
1
78364
Storsteinnes
Storsteinnes kr 5 250 000 kr 25 696 875
fotballhall
Idrettslag
2
78493
Storsteinnes Storsteinnes kr 875 000
kr 2 193 250
garasje/lager Idrettslag
til fotballhall
Handlingsplan for anlegg i Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rulleres tilsvarende.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KST - 111/21 Vedtak:
Innkomne spillemiddelsøknader for 2022 prioriteres slik:
Ordinære anlegg
Kommunens
Anleggsnr. Søknad
Søker
Søknadssum Kostnad
Prioritet nr.
1
78364
Storsteinnes
Storsteinnes kr 5 250 000 kr 25 696 875
fotballhall
Idrettslag
2
78493
Storsteinnes Storsteinnes kr 875 000
kr 2 193 250
garasje/lager Idrettslag
til fotballhall
Handlingsplan for anlegg i Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rulleres tilsvarende.

112/21 Driftsavtale for Skrivarholmen friluftsområde
Rådmannens innstilling:
Vedlagte driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og UIL Røyken og Sand skole om drift av
friluftsområdet Skrivarholmen. Årlig kostnad på kr 31 000,- innarbeides i budsjettet.
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07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 239/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Vedlagte driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og UIL Røyken og Sand skole om drift av
friluftsområdet Skrivarholmen. Årlig kostnad på kr 31 000,- innarbeides i budsjettet.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Lasse Mosli er leder i Røyken UIL og ber om vurdering av sin habilitet. Mosli fratrådte møtet under
behandling av habilitetsspørsmålet. 18 av 19 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Lasse Mosli er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
18 av 19 representanter tilstede.
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
Lasse Mosli tiltrer møtet, 19 av 19 representanter tilstede.
KST - 112/21 Vedtak:
Vedlagte driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og UIL Røyken og Sand skole om drift av
friluftsområdet Skrivarholmen. Årlig kostnad på kr 31 000,- innarbeides i budsjettet.

113/21 Driftsavtale Juksavatn friluftsområde
Rådmannens innstilling:
Vedlagt driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og Strupen Utviklingslag. Årlig kostnad på kr
54 000,- innarbeides i budsjettet.
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07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 240/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Vedlagt driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og Strupen Utviklingslag. Årlig kostnad på kr
54 000,- innarbeides i budsjettet.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
KST - 113/21 Vedtak:
Vedlagt driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og Strupen Utviklingslag. Årlig kostnad på
kr 54 000,- innarbeides i budsjettet.

114/21 Utredning Pumptrack Storsteinnes
Rådmannens innstilling:
Utredningen tas til orientering

02.12.2021 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
RMNF - 028/21 Vedtak:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar utredningen til orientering.

03.12.2021 Balsfjord ungdomsråd
Behandling
Rådmannens innstilling tas opp til votering - enstemmig vedtatt
UNG - 019/21 Vedtak:
Balsfjord ungdomsråd tar utredningen til orientering.
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07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Tillegg til innstillingen: Utredning av pumptrack sees i sammenheng med utarbeidelse av områdeplan
for Storsteinnes
Det voteres over rådmannens innstilling med tillegg: Enstemmig vedtatt.
FSK - 245/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Utredningen av pumptrack tas til orientering og sees i sammenheng med utarbeidelse av områdeplan
for Storsteinnes

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
KST - 114/21 Vedtak:
Utredningen av pumptrack tas til orientering og sees i sammenheng med utarbeidelse av
områdeplan for Storsteinnes

115/21 Bygg - Mellomveien 7 - 17 prosjektering nye leiligheter
Rådmannens innstilling:
1. Det vedtas å iverksette sanering og gjenoppbygging av Mellomveien 7 - 17 med 8 -10 små og
mellomstore leiligheter.
2. Det bevilges kr. 600 000.- til prosjekteringsfasen. Finansieres med kr. 500 000.- fra
fond 25300110, Oppgradering boliger, og kr. 100 000.- i momskompensasjon.

07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Presisering av innstilling, nytt punkt 2 som erstatter pkt.2 i rådmannens innstilling:
Det bevilges kr. 600 000 til prosjekteringsfasen. Finansieres med kr. 600 000 fra fond 25300110
Oppgradering boliger.
Det voteres over rådmannens innstilling pkt 1 og rettet punkt 2: Enstemmig vedtatt.
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FSK - 238/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
1. Det vedtas å iverksette sanering og gjenoppbygging av Mellomveien 7 - 17 med 8 -10 små og
mellomstore leiligheter.
2. Det bevilges kr. 600 000 til prosjekteringsfasen. Finansieres med kr. 600 000 fra fond
25300110 Oppgradering boliger.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
KST - 115/21 Vedtak:
1. Det vedtas å iverksette sanering og gjenoppbygging av Mellomveien 7 - 17 med 8 -10 små
og mellomstore leiligheter.
2. Det bevilges kr. 600 000 til prosjekteringsfasen. Finansieres med kr. 600 000 fra fond
25300110 Oppgradering boliger.

116/21 Kommunalt tilskudd til andre 2022
Rådmannens innstilling:
Tilskudd til andre vedtas i henhold til tabell 1, kolonne budsjett 2022.
Egen pott for søknader gjennom året avsettes ikke.

18.11.2021 Formannskapet
Behandling
Det voteres over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
FSK - 229/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Tilskudd til andre vedtas i henhold til tabell 1, kolonne budsjett 2022.
Egen pott for søknader gjennom året avsettes ikke.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
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Fridtjof Winther er styreleder i Balsfjord næringsforening og ber om vurdering av sin habilitet.
Winther fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. 18 av 19 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Fridtjof Winther er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Jens Olav Løvlid er nestleder i idrettsrådet og ber om vurdering av sin habilitet. Løvlid fratrådte møtet
under behandling av habilitetsspørsmålet. 17 av 18 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Jens Olav Løvlid er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Kurt Klausen styreleder i Sandbukt gård og ber om vurdering av sin habilitet. Klaussen fratrer møtet
under behandling av habilitetsspørsmålet. 16 av 17 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Kurt Klaussen er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Åge Abrahamsen styremedlem i næringsforening og ber om vurdering av sin habilitet. Abrahamsen
fratrer møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. 15 av 16 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Åge Abrahamsen er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Det voteres over formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Fridtjof Winther, Jens Olav Løvlid, Kurt Klaussen og Åge Abrahamsen tiltrer møtet. 19 av 19
representanter tilstede.
KST - 116/21 Vedtak:
Tilskudd til andre vedtas i henhold til tabell 1, kolonne budsjett 2022.
Egen pott for søknader gjennom året avsettes ikke.
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117/21 Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025
Rådmannens innstilling:
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18.11.2021 Formannskapet
Behandling
Det voteres over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
FSK - 230/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
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09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Jens Olav Løvlid er innvilget permisjon og fratrer møtet. 18 av 19 representanter tilstede.
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Fellesforslag H, FRP, AP nytt punkt 13 og 14, foreslått av Gunda Johansen, Arbeiderpartiet:
13. Det opprettes ei stilling for å styrke rådmannsgruppens strategiske ledelse som finansieres med
økte frie midler. Innarbeides i sak til kommunestyret i februar om budsjettjustering som følge av
endringer i satsbudsjettet.
14. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak til kommunestyrets junimøte om fremtidig
organisering av drift vann og avløp. Utredningen må være basert på en prosess i samarbeid med
styret og ansatte i BKT.
Fellesforslag H, FRP, AP nytt punkt 15, foreslått av Fridtjof Winther, Høyre:
15. Kommunestyret ber rådmannen evaluerer effektene av Kommunalt tilskudd til unge
førstegangsetablerere og legger frem resultatet i junimøtet.
Forslag Rødt og SP nytt punkt 16, foreslått av Rebecca Yvonn Rehnlund, Rødt:
MOT innarbeides inn i Balsfjordskolen etter ønske fra ungdomsrådet. Utgiftene dekkes av økte frie
midler.
Helga Gåre ber om gruppemøte.
Sp og Rødt støtter forslag fra AP, H og Frp
AP, H og Frp støtter forslag fra SP og Rødt.

Det voteres over forslag fra AP, H og Frp nytt kulepunkt 13 og 14: Enstemmig vedtatt.
Det voteres over forslag fra AP, H og Frp, nytt kulepunkt 15: Enstemmig vedtatt.
Voteres over forslag fra AP og Rødt, nytt punkt 16: Enstemmig vedtatt.
Det voteres til slutt over formannskapets tilråding med de vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.
Jens Olav tiltrer møtet, 19 av 19 representanter tilstede.

KST - 117/21 Vedtak:
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13. Det opprettes ei stilling for å styrke rådmannsgruppens strategiske ledelse som finansieres med
økte frie midler. Innarbeides i sak til kommunestyret i februar om budsjettjustering som følge av
endringer i satsbudsjettet.
14. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak til kommunestyrets junimøte om fremtidig
organisering av drift vann og avløp. Utredningen må være basert på en prosess i samarbeid med
styret og ansatte i BKT.
15. Kommunestyret ber rådmannen evaluerer effektene av Kommunalt tilskudd til unge
førstegangsetablereret og legger frem resultatet i junimøtet.
16. MOT innarbeides inn i Balsfjordskolen etter ønske fra ungdomsrådet. Utgiftene dekkes av økte
frie midler.
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118/21 Scooterløype - Meistervik - Tennesfjellet
Rådmannens innstilling:
 Det anbefales å redusere løypetrasèen i tråd med anbefalinger fra WSP`s innledende
utredning.
 Det anbefales å søke om dispensasjon for å kjøre opp enklere løypetrasè med GPS-tracking
slik at det kan overføres til digitale kart.
 Resultat av GPS-tracking og forslag til ny løypetrase oversendes kommunen og rådmannen
legger fram disse til politisk behandling.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Forslag Tommy Fredriksen , foreslått av Tommy Fredriksen, Høyre:
Kommunestyret tar tidligvurdering til etterretning og stopper videre utredning.
Fellesforslag H, FRP, AP, foreslått av Fridtjof Winther, Høyre:
1 Kommunestyret stiller seg positivt til å gå videre med utredningen.
2 Kommunestyret ber rådmannen anmode initiativtakere til å søke dispensasjon og utføre en GPS
tracing av traseer.
3 Endelig forslag til trasé sendes ut på en tidlig høring når traséen og hensynssoner er kartlagt i
forhold til gjeldene regelverk.
4 Det bevilges kr 250.000 inkl. mva. til prosjektet. Netto 200.000 dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.
Det voteres over rådmannens innstilling: Falt enstemmig.
Det voteres deretter over fellesforslag fra AP, H og Frp mot forslag fra Tommy Fredriksen: Forslaget
fra Tommy Fredriksen falt med 5 stemmer, 14 stemmer for forslag AP, H og Frp
KST - 118/21 Vedtak:
1 Kommunestyret stiller seg positivt til å gå videre med utredningen.
2 Kommunestyret ber rådmannen anmode initiativtakere til å søke dispensasjon og utføre en GPS
tracing av traseer.
3 Endelig forslag til trasé sendes ut på en tidlig høring når traséen og hensynssoner er kartlagt i
forhold til gjeldene regelverk.
4 Det bevilges kr 250.000 inkl. mva. til prosjektet. Netto 200.000 dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.
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119/21 K-sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 010122
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-sekretariatet IKS

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Jens Olav Løvlid er styreleder i K-Sekretariatet og ber om vurdering av sin habilitet. Løvlid fratrer
møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. 18 av 19 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Jens Olav Løvlid er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Jens Olav Løvlid tiltrer møtet. 19 av 19 representanter tilstede
KST - 119/21 Vedtak:
Balsfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-sekretariatet IKS

120/21 Leve hele livet- handlingsplan 2021- 2026
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Plan for" Leve hele livet", i Balsfjord, planperiode 2021/22- 2026..
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 18.11.2021 - 228/21
Formannskapets tilråding:
1. Kommunestyret vedtar Plan for" Leve hele livet", i Balsfjord, planperiode 2021/22- 2026..
Vedtak som innstilling fra Kommunalt råd for eldre - 02.12.2021 - 031/21
Kommunalt råd for eldre støtter formannskapets tilråding:
1. Kommunestyret vedtar Plan for" Leve hele livet", i Balsfjord, planperiode 2021/22- 2026.

18.11.2021 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 228/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
1. Kommunestyret vedtar Plan for" Leve hele livet", i Balsfjord, planperiode 2021/22- 2026.
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02.12.2021 Kommunalt råd for eldre
KFE - 031/21 Vedtak:
Kommunalt råd for eldre støtter formannskapets tilråding:
1. Kommunestyret vedtar Plan for" Leve hele livet", i Balsfjord, planperiode 2021/22- 2026.

02.12.2021 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
RMNF - 026/21 Vedtak:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens innstilling.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
KST - 120/21 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Plan for" Leve hele livet", i Balsfjord, planperiode 2021/22- 2026.

121/21 Plassering av ny brannstasjon
Rådmannens innstilling:
På grunn av høy risiko knyttet til kostnader og setningsskader, plasseres ikke ny brannstasjon på
alternativ 6, Sørkjosveien 192.

07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Det voteres først over rådmannens innstilling: Falt enstemmig.
Det voteres deretter over forslag fra AP, H og Frp: Enstemmig vedtatt.
Det voteres så over tilleggsforslag fra SP og Rødt: Vedtatt mot 2 stemmer.

Side 26 av 32

FSK - 243/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Formannskapet ber rådmannen om å utarbeide en fullstendig kostnadsberegning av VA, vei, grunn
og fundamenteringsløsning for alternativ 6 (Sørkjosveien) iht vurderingen fra Norconsult.
Utredning av kostnader for å knytte til Brannstasjon/branngarasje med nødvendige fasiliteter på
rådhuset utredes også.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Det voteres over punkt 1 i formannskapets tilråding: Enstemmig vedtatt.
Det voteres deretter over punkt 2 i innstillingen: Vedtatt mot 8 stemmer
KST - 121/21 Vedtak:
Formannskapet ber rådmannen om å utarbeide en fullstendig kostnadsberegning av VA, vei, grunn
og fundamenteringsløsning for alternativ 6 (Sørkjosveien) iht vurderingen fra Norconsult.
Utredning av kostnader for å knytte til Brannstasjon/branngarasje med nødvendige fasiliteter på
rådhuset utredes også.

122/21 Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2021
Innstilling
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-24 for Balsfjord kommune vedtas.

02.12.2021 Kommunalt råd for eldre
KFE - 032/21 Vedtak:
Kommunalt råd for eldre støtter innstilling:
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-24 for Balsfjord kommune vedtas.

02.12.2021 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
RMNF - 027/21 Vedtak:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens innstilling.

03.12.2021 Balsfjord ungdomsråd
Behandling
Innstillingen tas opp til votering, enstemmig vedtatt.
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UNG - 018/21 Vedtak:
Balsfjord ungdomsråd støtter innstilling:
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-24 for Balsfjord kommune vedtas.

07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 244/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-24 for Balsfjord kommune vedtas.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KST - 122/21 Vedtak:
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-24 for Balsfjord kommune vedtas.

123/21 Malangen Resort - Søknad om utvidet skjenkebevilling
Rådmannens innstilling:
1.Malangen Resort AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i hele hotellbygget, samt for
øl og vin for hotellets overnattingsgjester i minibar på hotellrommene.
Utendørs kan skjenking foregå på terrasse i front av hotellet mot havet.
2. Skjenkestedets adresse: Malangen Resort AS, Malangsveien 1660, 9055 Meistervik
3. Styrer: Conny Gustavsson, f. 091081
4. Stedfortreder: Monica Strømsnes, f. 111292
5. Bevillingen gis inntil det skjer endringer i driften av foretaket.
6. Alkoholavgiften fastsettes i hht. Alkohollovens § 7-1 dvs. i forhold til omsatt mengde alkoholholdig
drikk.
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09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KST - 123/21 Vedtak:
1.Malangen Resort AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i hele hotellbygget, samt
for øl og vin for hotellets overnattingsgjester i minibar på hotellrommene.
Utendørs kan skjenking foregå på terrasse i front av hotellet mot havet.
2. Skjenkestedets adresse: Malangen Resort AS, Malangsveien 1660, 9055 Meistervik
3. Styrer: Conny Gustavsson, f. 091081
4. Stedfortreder: Monica Strømsnes, f. 111292
5. Bevillingen gis inntil det skjer endringer i driften av foretaket.
6. Alkoholavgiften fastsettes i hht. Alkohollovens § 7-1 dvs. i forhold til omsatt mengde
alkoholholdig drikk.

124/21 Valg av representanter til Ungdomsrådet
Ordførers innstilling:
Elevrådenes innstilling av representanter til Balsfjord ungdomsråd vedtas.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.
KST - 124/21 Vedtak:
Følgende er valgt til representanter og vararepresentanter for Balsfjord ungdomsråd for perioden
2022 - 2023:
Laksvatn: Anna Cecilie Johnsen, Helene Andreassen (vara)
Nordkjosbotn: Marie Skogeng, Glenn T Nilsen (vara)
Storsteinnes: Sigve Strand, Remi Ring Thomsen (vara)
Sand: Kevin Furumo, Nemi Schott (vara)
Nordkjosbotn vgs: Marie Nordli, Julian Nilsen (vara)
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125/21 Møteplan 2022
Ordførerens innstilling:
Det foreslås følgende møteplan for 2022:

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.
KST - 125/21 Vedtak:
Møteplan for 2022:

126/21 Eventuelt
09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Ingen saker til eventuelt.
KST - 126/21 Vedtak:
Ingen saker til eventuelt.
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127/21 Driftsavtale for Finndalsløypa
Rådmannens innstilling:
 Vedlagte driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og Tamok bygdelag.
 Årlig beløp på kr 30 000;- innarbeides i budsjett.

07.12.2021 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 267/21 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
 Vedlagte driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og Tamok bygdelag.
 Årlig beløp på kr 30 000;- innarbeides i budsjett.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
KST - 127/21 Vedtak:



Vedlagte driftsavtale inngås mellom Balsfjord kommune og Tamok bygdelag.
Årlig beløp på kr 30 000;- innarbeides i budsjett.

128/21 Budsjettregulering investering 2021 - Balsfjord kommunalteknikk
Styrets innstilling:
Budsjettregulering 2 investering - 2021 vedtas som fremlagt
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09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Kurt Klaussen er styreleder i Balsfjord kommunalteknikk og ber om vurdering av sin habilitet.
Klaussen fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. 18 av 19 representanter tilstede.
Kommunestyret vurderte habilitetsspørsmålet og erklærer at Kurt Klaussen er inhabil ihht
forvaltningsloven § 6, bokstav e.
Det voteres over styret innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kurt Klaussen tiltrer møtet. 19 av 19 representanter tilstede
KST - 128/21 Vedtak:
Budsjettregulering 2 investering - 2021 vedtas som fremlagt
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