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Personalenheten

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/3069

22/2774
Janne Britt
Solvang
03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.
010/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Godkjenning av saksliste
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Økonomienheten

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/3069

21/21592
Silje Jakobsen
19.10.2021

Saksframlegg

Saksnr.
011/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Vedlegg:
Protokoll - Formannskapet - 14.10.2021

Godkjenning av møteprotokoll
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Personalenheten

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/3069

22/2775
Janne Britt
Solvang
03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.
012/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Samlesak for delegerte saker

Underliggende saker:
Saksnummer
001/22
005/22
007/22
004/22
006/22

Tittel
Dispensasjonsvedtak - Oppføring av gapahuk - 90/76
Igangsettingstillatelse - bruksendring underetasje- 6/9
Tillatelse til tiltak ett-trinn - Nytt bygg - Oppføring av 4-mannsbolig - 29/309
Vedtak - Arealoverføring - 88/83
Vedtak - Oppretting av 8 tomter - 87/122
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Personalenheten

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/3069

22/2776
Janne Britt
Solvang
03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.
013/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:
Saksnummer
001/22

Tittel
Klagebehandling - dispensasjon - detaljregulering Camp Tamok - Balsfjord - Troms
og Finnmark

Side 6 av 54

Rådmannens stab

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/1779

22/1924
Else Marie
Hamnvik
26.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.
014/22

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.02.2022

Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2022

Saksopplysninger:

Saken gjelder budsjettjustering som følge av tidsforskyving av framdrift i forhold til opprinnelige
vedtatt investeringsprosjekt.
Regler for budsjettering og regnskapsføring av investeringsbudsjetter er hjemlet i kommuneloven
kap 14, og forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner §§10 og 11. I
tillegg har kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet veileder for hvordan investeringer skal
budsjetteres og følges opp.
Et investeringsbudsjett er ettårig og nødvendige endringer i budsjettet må vurderes opp mot kravet
om realistiske budsjettering og budsjettbalanse. Dette innebærer at vedtatte investeringer for et
konkret år og som ikke blir ferdigstilt eller hvor budsjettet har vesentlig avvik i forhold til realisme må
justeres. I påfølgende år må investeringsbudsjettet vedtas på nytt.
Grunnlaget for justeringen av investeringsprosjektene er fra sak 110/21 - budsjettregulering
investering 2021 hvor investeringsbudsjettet ble nedjusert i henhold til fremdrift for 2021. I tillegg
til budsjettjusteringen i sak 110/21 vil restbeløp pr 31.12.21 på investeringsprosjekter som ikke er
ferdigstilt bli budsjettjusteres til 2022 når regnskapet for 2021 behandles.

Vurderinger:
Alle anlegg i tabell 1, med unntak av anlegg 622101 Nyjordveien, videreføres til 2022 med samme
beløp som prosjektene var nedjustert med i 2021.
Anlegg 622101 Nyjordveien ble vedtatt med kr 9,125 mill i årsbudsjettet for 2022, sak 117/21. Dette
beløpet viser seg å være feil som følge av at man har hadde lagt på mva to ganger. Korrekt beløp skal
være totalt kr 7,3 mill, finansiert med kr 5,84 mill i lån og kr 1,46 mill i momskompensasjon.
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Fremdrift på prosjektene vil fremkomme i tertialrapporter. I tillegg vil det bli fremmet egne saker på
flere av de større prosjektene.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettet med kr 77 315 733 for 2022 i henhold til
tabell 1.
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Økonomienheten

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/1779

22/1056
Steffen Kvien
13.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.
015/22

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.02.2022

Budsjettregulering endelig statsbudsjett mv.

Saksopplysninger:
Saken ivaretar følgende:
A) Budsjett 2022 er basert på forutsetningene som lå i regjeringens opprinnelige forslag til
statsbudsjett. I statsbudsjettet ble en del forutsetninger endret parallelt med, og etter, kommunens
budsjettprosess. Dette ivaretas nå som budsjettregulering for 2022.
B) Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen (sak 117/21) to forhold med økonomisk
konsekvens (vedtakspunkt 13 og 16) som skulle ivaretas i budsjettregulering i februar.
C) Etter siste kommunestyremøte er det kommet søknader på etableringstilskudd (datert innen
31.12.2021) som overstiger tildelt ramme. Dette foreslåes hensyntatt i 2022.

Mer om pkt A) Endringer i statsbudsjettet
Det kom først endringer i tilleggsproposisjon til statsbudsjett, deretter endringer i de endelige
budsjettforhandlingene. Nedenfor er de endringer som bør innarbeides i budsjettet beskrevet.

Endringer frie inntekter (skatteopplegg og endret innbyggertilskudd)
I de nye anslagene for frie inntekter er det lagt til grunn KS- sine anslag ("Stolp-modell" dat.
20.1.2022,) som som har innarbeidet endringene i statsbudsjett.
I det endelige skatte- og avgiftsopplegget for kommunene er det flere forhold som slår ut.
Skatteanslagene er øket (med tilhørende reduksjon i rammetilskudd, dvs en vridning), og
kommunesektoren har fått en generell økning i frie inntekter på kr 2 mrd samlet, isolert sett
tilsvarende kr 2,3 mill for Balsfjord. Videre er deler av innbyggertilskuddet omfordelt, med det
utgangspunkt at hver kommune får kr 500 000 pr kommunal grunnskole. Denne omfordelingen
tjener Balsfjord isolert sett kr 0,7 mill på. Videre er det lagt til grunn sist kjente befolkningsdata (pr
30.9.2021) for beregning av folketallet 1.1.2022. Sistnevnte er avgjørende for inntektsutjevningen i
2022. Denne oppdatering medfører isolert sett et inntektstap for Balsfjord på kr 0,4 mill. (det var
befolkningsnedgang 3.kvartal i Balsfjord og økning i Norge). Endelige befolkningstall 1.1.2022
publiseres 24 februar.
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Kompensasjon for redusert maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagene.
Stortinget har vedtatt lavere maksimalpris for foreldrebetaling i barnehager. Foreldrebetalingen i
Balsfjord (kr 2 870,- pr mnd ved full plass) ligger lavere enn den nye maksimalprisen (kr 3 050,-) som
gjelder fra 1.8.2022. Ny sentral maksimalpris påvirker dermed ikke vedtatt betalingsregulativ
i Balsfjord. Balsfjord får en kompensasjon på lik linje med alle andre kommuner. Kompensasjon på
rammetilskuddet utgjør kr 251 000 i 2022 (kr 553 000 ved helårseffekt fra 2023) og er å regne som
rein merinntekt i kommunens budsjett.

Gratis plass kjernetid SFO for førsteklassinger fra høst 2022
Stortinget har vedtatt gratis plass i kjernetid for førsteklassinger i SFO. Balsfjord kommune har
allerede gratis SFO for førsteklassinger. Ny nasjonal føring påvirker dermed ikke vedtatt
betalingsregulativ i Balsfjord. Balsfjord får en kompensasjon på lik linje med alle andre kommuner.
Kompensasjonen på rammetilskuddet utgjør kr 658 000 i 2022 (kr 1 448 000 ved helårseffekt fra
2023) og er å regne som rein merinntekt i kommunens budsjett.

Fjerning av avkortning av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1.september 2022
Avkortning av barnetrygd i sosialhjelpen skal fjernes fra 1.september. Dette medfører merkostnad på
sosialbudsjettet. Balsfjord er kompensert på rammetilskuddet med kr 151 000 for 2022 (kr 453 000
er beregnet helårseffekt). Beløpene er lavere enn våre egne estimater, men disse var heftet med
usikkerhet. Det foreslåes å øke sosialhjelpsbudsjett tilsvarende beløpet som kommunen
kompenseres med (kr 151 000 for 2022).
Samlet sett innebærer endringene i statsbudsjett en økning på frie inntekter med kr 3,3 mill, og
merutgifter (sosialhjelp) på kr 0,2. Nettoeffekten er dermed kr 3,1 mill. for 2022.

Ressurskrevende tjenester- reversering økt innslagspunkt
I opprinnelig forslag til statsbudsjett var innslagspunkt tilskudd ressurskrevende tjenester øket med
kr 50 000 utover lønns/prisvekst pr bruker, og utgjorde tilsammen en reell svekkelse av
finansieringen på kr 600 000 for Balsfjord. I endelig statsbudsjett ble dette reversert, med den
konsekvens at inntekten kan budsjetteres opp tilsvarende (fordelt på flere rammer).

Mer om pkt B) Ivaretagelse av vedtakspunkt 13 og 16 i budsjettvedtaket
I budsjettvedtakets (sak 117/21) pkt 13 ble følgende vedtatt:

Med en stillingsressurs i rådmannens stab vil man få økt kapasitet på overordnet saksbehandling, og
etter behov i enkeltsaker på enheter. Det foreslåes at det legges inn lønnsmidler for en slik stilling
som muliggjør ansettelse fra 1.8.2022 (dvs 5/12-effekt i 2022) på rådmannens driftsbudsjett,
tilsvarende kr 380 000 inkl sos.utg. for 2022 (830 000 inkl sos.utg helårseffekt fra 2023). Med å legge
inn lønnsmidler nå kan man gå videre å med utlysning i april/mai.

I budsjettvedtakets pkt 16 ble følgende vedtatt:
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Som premiss i dokumentene (tiltaksrapport sd 9 og 10) som fulgte budsjettprosessen lå det følgende
kostnader:
2022: kr 12 000, 2023: kr 48 000, 2024: kr 84 000, 2025: kr 120 000.
Nå er det estimert en kostnad på kr 567 000 pr. år for å gjeninnføre programmet. Den mest
vesentlige endring i premiss er at det nå ligger inne ei 60% stilling. Dette er en så vidt vesentlig
endring i premisser at det foreslåes at saken ikke budsjettreguleres.
Kommunestyret vil få en presentasjon av MOT- programmet i kommunestyret.
Balsfjordskolen deltar forøvrig i flere nasjonale skoleutviklingsprogram, med mål om bedre
læringsresultat og læringsmiljø (Tilstandsrapport for Balsfjordskolen 2020-2021, s.30) :
• Udirs oppfølgingsordning i samarbeid med Statsforvalteren og UiT.
• Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS), satsning for inkluderende barnehage- og skolemiljø
(IBS).
• Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, en nasjonal kollektiv
etterutdanning.
Mer om pkt C) etableringstilskudd
Det er innen 31.12.2021 kommet kvalifiserte søknader på etableringstilskudd til unge tilsvarende kr
0,6 mill som ikke er innvilget/utbetalt fordi bevilgningen for 2021 er brukt opp. Dersom dette hadde
vært kjent innen siste kommunestyremøte 2021 ville det blir fremlagt forslag om tilleggsbevilgning.
For å ivareta at disse søkerne kan likebehandles som de øvrige som hadde søkt i 2021 foreslås en
engangsbevilgning for 2022 på kr 0,6 mill. Forslag til inndekning: økt rammetilskudd.

Budsjettregulering:
Effektene av momentene ovenfor er satt opp i tabell nedenfor, med forslag til budsjettregulering i
kolonne 5. Netto merinntekt på kr 2,8 mill er foreslått avsatt til disposisjonsfondet.
I kolonne 7 er helårseffektene satt opp for å synliggjøre effekter som kan påregnes når
økonomiplanen rulleres.

Det bemerkes at vedtatt budsjett 2022 ble sluttsaldert med bla. bruk av kr 4,2 mill av
disposisjonsfond og kr 4,5 av flyktningefondet, og står med løpende utgifter som overstiger de
løpende inntekter, og et negativt netto driftsresultat (negativt netto driftsresultat på kr 10,4 mill tilsv
-2,0% av driftsinntekt , jfr øk.plan sd 20) . Budsjettreguleringen i denne saken vil gjøre at disse
hovedstørrelsene forbedres noe (til hhv 7,6 mill og -1,4%).
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Rådmannens innstiling:
Budsjettreguleringer i tabell 1, kolonne 5 vedtas.
Effektene for seinere år i tabell 1, kolonne 7, innarbeides i økonomiplan ved neste rullering.
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Helse- og familieenheten

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/3022

21/21055
Tove Beate
Engum
11.10.2021

Saksframlegg

Saksnr.
023/22

Utvalg
Formannskapet
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunestyret

Møtedato
10.02.2022

Vedlegg:
Akuttberedskap barnevern (105596)

Akuttberedskap barnevern
Videreføring av samarbeidsavtale med Tromsø kommune
Saksopplysninger:
Balsfjord kommune har fra 2019 hatt en samarbeidsavtale om akuttberedskap barnevern mellom
Balsfjord kommune og Tromsø kommune, hvor Tromsø kommune er vertskommune. Balsfjord
kommune vedtok 06.12.18 i K- sak 93/18 "Utredning akuttberedskap kommunalt barnevern" kjøp av
tjenesten fra Tromsø kommune.
Balsfjord kommune og Tromsø kommune inngikk 12.04.19 samarbeidsavtale om akuttberedskap
innen barnevern hvor Tromsø er vertskommune, jfr. kommunelovens § 28-1 a, b og e. Avtalen gjelder
for perioden 25.03.19 - 31.12.21 og omfatter akuttberedskap i barnevernet utenfor ordinær
arbeidstid. Ordinær arbeidstid er i denne avtalen definert som mandag til fredag fra 0800 - 1530. I
tillegg til kveld, natt og helg omfatter beredskapen julaften, nyttårsaften, onsdag før påske og
bevegelige helligdager inkludert 17.mai. Akuttberedskapen omfatter også særlige tilfeller der
Balsfjord kommunes barnevernsansatte ikke er tilgjengelige.
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, jf. Lov om barneverntjenester § 11. Akuttberedskap i barnevernet bygger på barnevernlovens § 1-4; Tjenester og tiltak etter denne
loven skal være forsvarlige.
Gjennom samarbeidsavtalen overføres barnevernets myndighet i akuttsaker etter Lov om
barneverntjenester med tilhørende forskrifter utenfor ordinær arbeidstid fra rådmannen i Balsfjord
kommune til kommunedirektøren i vertskommunen Tromsø, etter kommunelovens § 28-1
a. Akuttberedskapen utføres i tråd med føringer og bestemmelser i Lov om
barneverntjenester. Vertskommunen forplikter seg til å underrette Balsfjord kommune om vedtak
som treffes i vertskommunen som har betydning for avtalen.
Barneverntjenesten i Tromsø kommune ved barnevernvakta bistår barneverntjenesten i Balsfjord
kommune med følgende oppgaver utenom kontortid:
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a. være barneverntjenestens operative tjeneste utenfor kontortid i situasjoner som krever
umiddelbar bistand fra barnevernet. Dette innebærer også utrykning ved behov
b. svare på telefoniske henvendelser på vegne av Balsfjord kommune
c. gi råd og veiledning til barn, foreldre, øvrige innbyggere og samarbeidspartnere i Balsfjord
kommune når det oppstår behov for å iverksette tiltak for å ivareta barn i en akuttsituasjon
d. overføre informasjon om utført arbeid på første virkedag, og skrive rapport i etterkant av oppdrag
e. ta imot henvendelser som kommer via alarmtelefonen for barn og unge
f. etter pålegg utføre vitneførsel i saker som bringes inn for fylkesnemnda og eventuell rettslig
overprøving
g. invitere til fagdager som er relevant for barneverntjenesten i Balsfjord. Dekkes av Balsfjord til
selvkost
Ansvaret for barnet overføres til barneverntjenesten i Balsfjord kommune første virkedag, og all
dokumentasjon i saken oversendes Balsfjord kommune, som arkivansvarlig.

Balsfjord kommune betaler Tromsø kommune for de faktiske kostnadene for driften av
barnevernvakta. Kostnadene beregnes ut fra innbyggertall i Balsfjord ved hvert årsskifte. For
2022 er beløpet kr 75,41 pr innbygger, jmf vedlagte utkast til avtale. Beløpet reguleres årlig i forhold
til beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren. I tillegg kommer variable kostnader knyttet
til akuttoppdrag, f.eks. overtid og reiseutgifter. Faktura sendes etterskuddsvis til Balsfjord kommune
to ganger pr år.

Vurderinger:
Balsfjord kommune må ha akuttberedskap for barnevern utenom ordinær åpningstid. Det ble i 2018
gjort en saksutredning av flere alternativer som ble fremlagt for kommunestyret, hvor det ble
besluttet å kjøpe tjenesten fra Tromsø kommune fra 2019.
Akuttberedskap barnevern inngikk også i utredningen om interkommunalt barnevern Balsfjord og
Storfjord kommuner, som ble utført av Visjona AS i årene 2019/20. Rapporten viser at kostnadene
ved å overta tjenesten selv vil være tilsvarende det kommunene betaler i dag eller noe høyere.
Visjona AS viser til at ved å kjøpe tjenesten sikres kvaliteten med at den ivaretas av erfarent
personell, og samtidig reduserer arbeidsbelastning på ansatte i Balsfjord og Storfjord
kommuner, (Utredning av interkommunalt barnevern Balsfjord og Storfjord, rapport, datert
15.02.20). Balsfjord kommunes erfaringer er at denne avtalen bidrar til et kvalitativt godt tilbud til
kommunens innbyggere utenom ordinær kontortid. Barneverntjenesten viser til god erfaring med
dette samarbeidet. Barneverntjenesten får god og utfyllende informasjon etter barnevernvaktas
akuttarbeid for Balsfjord kommune. Det har vært gjennomført samarbeids-/evalueringsmøter
mellom barneverntjenesten i Balsfjord og barneverntjenesten i Tromsø hvor det er enighet om at
avtalen fungerer godt for begge kommuner.
Avtalen bidrar også til god stabilitet i kommunens barneverntjeneste da den reduserer merarbeid og
overtid for ansatte, og antas og være forebyggende for sykefravær. Barneverntjenesten i kommunen
har de siste årene vært en stabil tjeneste hvor alle stillinger er besatt, og tjenesten har
lavt sykefravær.
Rådmannen vurderer at det er en god løsning å videreføre samarbeidsavtalen med Tromsø
kommune vedrørende akuttberedskap barnevern for perioden 01.01.22 - 31.12.23. Det
sikrer akuttberedskap barnevern med kvalitativt godt tilbud med ivaretagelse av nødvendige
oppgaver utenom ordinær arbeidstid.
Økonomisk ramme for avtalen for år 2022 er kr 419 204, basert på kr 75,41 pr innbygger,
og 5559 innbyggere, (SSB tall pr 15.06.21). Merkostnader på kr 17 200 fra avtalen i 2019 er tilnærmet
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utgifter for 2021, justert for kommunal deflator i årene avtalen har vært. Kostnadene dekkes
innen barnevernets budsjettrammer, og innarbeides i økonomiplan for 2023- 2026.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord kommune viderefører avtalen med Tromsø kommune vedrørende kjøp av akuttberedskap
barnevern, fra 010122 - 311223
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Sektor for plan og utvikling

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/369

21/24905
Lillian Pedersen
26.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
016/22

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.02.2022

Vedlegg:
KOMMUNEVEIPLAN 2022 - 2025 Redigert Januar 2022

Vei - Kommuneveiplan 2022 - 2025

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune har om lag 94 km kommunale kjøreveger, 4,5 km gang- og sykkelveg, 1 km
fortau, 17 bruer og omlag 36 000 m2 offentlige parkeringsplasser som kommunen er ansvarlig for å
drifte. I tillegg eier og drifter kommunen veitekniske anlegg som grøfter, stikkrenner, kulverter,
trafikkskilt, rekkverk, forstøtningsmurer, veibelysning (både langs kommunale og fylkeskommunale
veger).
Kommuneveiplanen innholder mål, strategier, dagens status og utfordringer, satsingsområder, samt
økonomiske forhold med tiltak og handlingsplan for kommunens veianlegg. Denne var sist behandlet
i 2017. Tiden er inne for rullering, og en oppdatert plan legges derfor fram til politisk behandling.
Privatisering av veier tas ikke med i planen, men vil komme som egen sak til politisk behandling i
løpet av 2022. Balsfjord kommune må sikre at privatisering gjøres i henhold til gitt
lovverk/retningslinjer.
Vurderinger:
Det er av stor betydning for forvaltningen av kommunens veianlegg at det er en omforent plan som
ligger til grunn for de avgjørelser som tas og strategier det arbeides etter i det daglige arbeidet.
Planen gir et godt innblikk i utfordringer som må løses både på kort og lang sikt. Spesielt gjelder det
dekke på kommunale veier og tilstand på bruer. Planen inneholder også oversikt over
budsjettmessige tiltak med anbefalte prioriteringer.
Rådmannens innstilling:
Kommuneveiplanen for 2022 - 2025 vedtas
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Vedlegg:
Notat fra tidligere vurderinger av bruløsning.
NevinaRapport

Skutvikelv bru - Resultat av anbudsrunde

Saksopplysninger:
Det ble i sak KST-077/21 besluttet å sende bygging av ny Skutvikelv bru ut på ny anbudsrunde.
"Vedtak: Bygging av ny Skutvikelv bru sendes ut på ny anbudsrunde."
Selve bruløsninga er vurdert i vedlagt notat fra Safe Control, og det anbefales ei plasstøpt bruløsning
slik det er i dag. På bakgrunn av dette, har Safe Control Engineering gjennomført anbudskonkurranse
og evaluering av innkomne tilbud. Det kom inn 8 tilbud, og prisene varierte fra kr. 2 240 775,00 til kr.
4 044 800,00 eks mva. Alle tilbudene ble godkjente. INFRAKON AS hadde det laveste anbudet, og ble
anbefalt innstilt av Safe Control; "På bakgrunn av gjennomgangen av innkomne tilbud, og vurdering
etter reglene fastsatt i konkurransegrunnlaget, anbefales det at Infrakon AS (Tilbyder nr. 6) blir
innstilt for kontrakt."

Nr.

Tilbyders navn

1

Visinor Rehab AS

2

Vinter Entreprenør AS

3

Nordasfalt AS

4

Multibetong AS

5

KAI & ANLEGG ENTREPRENØR AS

6

INFRAKON AS

7

HAK Entreprenør AS

8

BMO Entreprenør AS
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Prosjektet har vært utlyst tidligere, i 2019, og av anskaffelsesprotokollen fra denne framgår det at
det kom inn 2 tilbud, hvor laveste pris var kr. 1 988 395 eks mva. Prisøkningen fra forrige utlysning og
til laveste tilbud i dag er dermed ca kr. 250 000 eks mva. Anbudsdokumentene var de samme i begge
utlysningene, og sammenligningen er derfor relevant.
Det framkommer i vurderingen fra Safe Contol at hele stålrør er sterkt frarådet og noe vegvesenet
ikke lenger benytter. Det vises til vegvesenet sin håndbok N400 pkt. 1.1.3.4 hvor det står følgende:
"Stålrør overflatebehandlet med sink, epoksy osv. skal ikke benyttes som vanngjennomløp.
Bakgrunnen for at hele stålrør frarådes er ikke bare lav ph-verdi, men også det faktum at mekanisk
slitasje tærer betydelig på rørene og medfører til slutt hull, noe vi har sett 10-talls eksempler på på
rør som ikke er mer enn 20-30 år gamle!" Plastrør i forskjellige varianter har også vært vurdert, men
forkastet på grunn av problemer med mikroplast fra disse i naturen. Også Svalbardrør og andre
rørvarianter er vurdert, men på grunn av at elva knekker vil det kreve brokar og betongvinger, slik at
kostnaden totalt sett vil bli noenlunde det samme.
Det er gjennomført vannanalyse av elvevannet for å dokumentere vannets egenskaper i forhold til
forventet påkjenning på forskjellige materialer. Rapporten viser ingen forhold som tilsier at det må
gjøres spesielle tiltak utover det som er spesifisert i anbudsdokumentene.
Det finnes ikke nøyaktige målinger av trafikkmengden på Skutvikveien fra tiden før brua ble stengt.
Dersom brua bygges, er den forventede fremtidige trafikkmengden over den liten. Brua vil derfor ha
en lavere prioritet enn andre bruer, hvor tilstanden er kritisk og hvor trafikkmengden antas å være
større og det ikke finnes omkjøringsmuligheter slik som her.
Hvis man bygger brua vil det være nødvendig å utbedre veien på begge sider av brua. Beregnet
kostnad for nytt dekke var ca kr. 800 000 i 2019.
Vurderinger:
Rådmannen vurderer at anbefalt bruløsning fra Safe Control, med plasstøpt bru, samt oppgradering
av vei er beste løsning dersom det skal bygges ny bru. Med tanke på den generelle prisutviklingen i
2020-2021 var det forventet at kostnaden ble høyrere ved å bygge bru i 2022, og det samme vil
gjelde for nytt dekke på vei. Kostnaden med å bygge brua og oppgradere veien vurderes å være høy i
forhold til samfunnsnytten totalt sett. Det er spesielt med hensyn til antatt trafikkmengde og at det
finnes omkjøringsmuligheter. I en allerede anstrengt kommuneøkonomi, vil ikke tiltaket priorites.

Rådmannens innstilling:
1. Det bygges ikke ny Skutvikelv bru
2. Restene av den gamle brua fjernes, og området rundt sikres med veisperringer
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Bygg - Forsterket bolig Mellomveien 19/21 tilleggsbevilling

Saksopplysninger:
I kst. sak 21/2269 ble det bevlget kr.1 750 000 inkl mva til renovering og tilpasning av Mellomveien
19/21 til forsterket bolig.
Nå er anbudsrunde gjennomført, og laveste tilbud hadde Procon AS med kr. 2 474 371,- inkl mva.
Differansen på ca kr. 725 000 inkl mva må derfor tilleggsbevilges.
I tillegg vil det tilkomme kostnader for utrydding og deponering av byggeavfall og brannskadet
inventar. Erfaringsmessing kan det antas at kostnaden for dette vil ligge på rundt kr. 250 000,Siden dette er en utleiebolig får man ikke mva-refusjon. Finansieringsbehov vil derfor tilsvare
kostnad inkl mva.

Vurderinger:
For å få gjennomført prosjektet vil det være nødvendig med en tilleggsbevilling på kr. 1 mill.
Alternativet er å ta en av leilighetene i første omgang, og vente med den andre, men dette vil være
en dyrere løsning totalt sett, og det vil halvere leieinntektene.

Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr 1,0 mill i tilleggsbevilgning til renovering og tilpasning Mellomveien 19/21.
Finansieres med kr 1,0 mill fra fond 25300110 til oppgradering av boliger.
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Frafall av for- og tilbakekjøpsrett

Saksopplysninger:
I formannskapsmøte 3.4.2017 ble det behandlet salg av eiendom og følgende vedtak fattet:
Balsfjord formannskap avhender eiendommen gnr 29 bnr 175 til Nord -Norsk Maskinutleie AS i
henhold til bud på kr. 250.000,Det stilles følgende betingelser til kjøpet:
1) Dersom kjøpet ikke realiseres oppgitte planer for eiendommen innen tre år, skal Balsfjord
kommune har tilbakekjøpsrett på eiendommen.
2) Dersom kjøper planlegger å selge eiendommen videre, skal Balsfjord kommune ha forkjøpsrett på
eiendommen. Ved evt gjenkjøp fra Balsfjord kommune, skal kommunens salgspris benyttes som
kjøpesum, pluss de kostnader som vet er påløpt fra overtakelsen. Til dette benyttes en takst.
3) Kjøper dekker saksomkostninger, herunder tinglysningsgebyrer og dokumentavgift.
4) Det skal foretas en kartlegging av eksisterende grenser for eiendommen.
5) Rådmann gis fullmakt til å inngå salgskontrakt med Nord -Norsk Maskinutleie AS.

I 2021 ble eiendommen lagt ut for salg til prisantydning kr. 3 990 000. Rådmannen ble gjort
oppmerksom på salget og betingelser i salgsavtalen som er gjeldene, og gjorde eier oppmerksom på
dette. Eiendomssalget ble trukket fra markedet ganske umiddelbart.
I ettertid har det vært jevnlig kontakt mellom kommunen og selgers advokat. I forbindelse med
eventuelt tilbakekjøp til kommunen hevder selger at prisen for eiendommen vil være de utgifter og
investeringer som er gjort, som er lik prisantydning, og eier har bl.a. opplyst følgende:

Når det gjelder utgifter som er medgått fra eiendommen ble ervervet og frem til i dag er de på om
lag 2 millioner kroner. Ifølge regnskapet for 2020 var kostnadene på vel 1 million kroner. I tillegg ble
det tatt opp lån fra Nord Norsk Isolering AS og ca. 600 timer i medgått tid, til sammen utgjør dette kr.
510 000. Det er benyttet 4500 kubikk masser som kostet ca. kr 247 500 (2017-pris). Det har også vært
utgifter til leie og flytting av lager, herunder transportkostnader. Det er kostnader til et bygg som
skulle ha vært på plass i 2020. Covid 19, uklar reguleringsplan mm. har gjort at en realisering av
planene er satt på vent. Netto påløpte kostnader er nok på minimum 2 millioner frem til nå.
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Eiers advokat trekker i tvil om vilkårene i den inngåtte kjøpekontrakten er juridisk holdbar,
kommunen har ikke fått dette vurdert juridisk.

Vurderinger:
Rådmannen har med selvsyn sett at det er gjort innvesteringer på eiendommen, i hovedsak som
beskrevet av eier. Selger mener at dersom kommune skal benytte seg av avtalen vil salgsprisen på
om lag kr 3.990 000 være gjeldene. Rådmannen finner det lite hensiktsmessig at kommunen skal
benytte seg av for- og tilbakekjøpsretten siden det er gjort konkrete innvesteringer på eiendommen
og kommunen har heller ikke behov for eiendom til eget bruk. Slik rådmannen vurderer eiendommen
og tiltakene som er gjort, legger det klare føringer for videre bruk av eiendommen om disse
investeringer hensyntas. Det er dessuten reist tvil om det juridiske grunnlaget i salgsavtalen, uten at
kommune har vurdert dette nærmere.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune frafaller for- og tilbakekjøpsrett for eiendommen gnr 29 bnr 175 som eies av
Nord-Norsk Maskinutleie AS.
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Kommunal planstrategi - høring

SAKSOPPLYSNINGER:
Formål og krav:
Planstrategien er ingen plan, men et verktøy (dokument) som skal legge til rette for politisk diskusjon
om planbehovet i kommunen, samt klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte med eller
videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen i kommunestyreperioden.
Et krav til kommunal planstrategi er at man tar stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres
helt eller delvis (jf. plan- og bygningslovens § 10-1 tredje ledd), eller videreføres uten endring
Behovet knyttet til kommunedelplaner, temaplaner og sektorplaner bør også vurderes.
Lovgrunnlag og prosess:
Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunestyret skal senest ett år
innen konstituering vedta en oversikt over hvilke planoppgaver rådmannen skal prioritere innenfor
inneværende kommunestyreperiode (2020 til 2023).
Rådmannen startet opp arbeidet med den kommunale planstrategien sommeren 2021. Bakgrunnen
for den sene igangsettingen er kommentert i Rådmannens vurdering lengre ned i saksfremlegget. Det
er gjennom sommer og høst 2021 utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi. Dokumentet skal
sendes på høring til statlige- og regionale myndigheter samt nabokommuner, før kommunestyrets
behandling.
Planstrategiens innhold:
I dokumentets to første kapitler beskrives formål, lovgrunnlag og kommunens plansystem. I tredje
kapittel beskrives erfaringer fra foregående periode og erfaringer med gjeldende kommuneplaner. I
fjerde kapittel beskrives politiske føringer som gjelder for inneværende kommunestyreperiode,
herunder nasjonale, regionale og interkommunale føringer, mens i dokumentets femte kapittel
beskrives et kunnskapsgrunnlag med utviklingstrekk og utfordringer knyttet til forskjellige sektorer
eller tema. Utfordringer danner sammen med lovverk det viktigste grunnlaget for de
planprioriteringene som gjøres. Under hver sektor er det pekt ut konkrete utfordringer. Disse er også
oppsummert nedenfor.

Utfordringer:
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De største utfordringene Balsfjord kommune har per i dag, er på plan- og forvaltningsområdet hvor
planverket er mangelfullt og utdatert. Dette hindrer utviklingsarbeid av vekst innenfor alle områder.
Demografi og bosetning:


Opprettholde folketallet



Flytting fra kommunens distriktsområder



Nødvendig kvalifisert arbeidskraft



Tilrettelegge for tilflytting



Tilrettelegging for næringsaktivitet

Landbruket:


Rekruttering til landbruksnæringen



Tilrettelegging fra kommunens side, med tanke på inn på tunet



Ivaretakelse av nødvendig driftsareal



Tilrettelegging og gjennomføring av generasjonsskifter i landbruket



Kravet til løsdrift i fjøs fra 2024.

Reindriften:


Reindrift er en arealkrevende næring, reindriftas interesser kommer ofte i konflikt med andre
interesser ettersom så å si hele kommunen berøres av arealer knyttet til reindrift.



Bidra til utvikling av næringen, gjerne i samarbeid med turisme og reiseliv.



Øke kunnskapsgrunnlaget for problemstillinger knyttet til ulike aspekter ved
reindriftsnæringen.

Kyst- og strandsone:


Byggegrenser ved ønske om utbygging i kyst- og strandsone.



Allmennhetens tilgjengelighet til sjø.



Tilrettelegging for bærekraftig vekst i fiskeri- og havbrukssektoren, reiseliv og sjøtransport,
samtidig som dette skal avveies mot miljø- og klimahensyn og andre samfunnsinteresser.



Økende konkurranse om arealene og interessekonflikter.

Transport og infrastrukturutbygging:


Etterslep på veivedlikehold av de kommunale veiene.



Gang og sykkelveier i sentrumsområder.



Utbygging av ny kai på Bergneset.

Folkehelse og levekår:


Høy andel eldre krever utbygd helse- og omsorgstjenester med tilhørende bemanning.



Flere enslige eldre, og høyere antall unge uføretrygdede.



Noen høyere forekomst av overvekt.



Øke trivsel i skolen og skolemiljø.



Få flere til å velge fysisk aktivitet, særlig unge og voksne.



Tilrettelegge organisert aktivitet for de med fysiske og psykiske nedsatte funksjonsevner og
de gruppene som av ulike grunner lever et passivt liv.
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Jobbe videre med å tilrettelegge for utbygging av idrettsanlegg, turløyper og friluftsområder.



Ferdigstille helsetilstandsrapporten.

Helse og omsorg:


Venteliste for omsorgsboliger, særlig i Storsteinnes og Nordkjosbotn



Beholde god allmennlegetjeneste, samt legevaktsentral.



Rekruttering av helsepersonell til helse- og omsorgssektoren, flere fagområder.

Universell utforming:


Sikre god medvirkning og tiltak som bidrar til at innbyggere med behov for hjelp kan bo i
egne hjem så lenge som mulig til tross for sykdom, alder etc.



Sikre at rådene og berørte organisasjoner aktiviseres i medvirkningsprosessen.



Kartlegging med utfordringer kommunen står overfor med hensyn til universell utforming,
likestilling og mangfold.

Integrering og mangfold:


Det er behov for flere tilgjengelige boliger til flyktninger som skal bosettes



Øke sysselsetting og samfunnsdeltakelse blant innvandrere



Ivareta og styrke samisk språk, kultur og næringsliv i kommunen

Oppvekst og utdanning:


Rekruttere og beholde pedagoger og fagarbeidere i barnehager og skoler.



Oppfylle krav til universell utforming av barnehage- og skolebygg og uteområder. For at barn
og elever skal være inkludert, skal alle ha lik tilgang på bygninger og uteområder.



Langt framskredet forfall på enkelte skoler.



Utvikle inkluderende barnehage- og skolemiljø og forbedre læringsresultater i
Balsfjordskolen



Digitalisering i skolen: økte krav til digital kompetanse blant lærere, digital infrastruktur og
ivaretakelse av elevers og ansattes personvern og informasjonssikkerhet.

Næringsliv og sysselsetting:


Å fortsatt kunne tilby tilstrekkelig og attraktivt næringsareal til arealkrevende virksomheter.



Øke antall bedrifter; herunder bedrifter med 20-99 ansatte.



Målrettet utvikling av reiselivet som næring i Balsfjord kommune.

Klima- og miljøutfordringer:


Økt fokus på konsekvensene av klimaendringer i all arealsaksbehandling.



Planlegge for bærekraftig arealforvaltning og samfunnsutvikling



Gjennom planleggingen i kommunen- bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser og
energiforbruk, og samtidig legge til rette for (økt) verdiskaping.

Samfunnssikkerhet og beredskap:


Klima og klimaendringer.
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Industriområder med bedrifter innmeldt i register underlagt Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og beredskap. Registreringen skal være en del av faktagrunnlaget for
kommunens samfunn- og arealplanlegging.



Identifisere trygge områder for boligbygging, med tanke på flom- og skredkartleggingen.

Planbehov og prioriteringer:
I kapittel 6 beskrives kommunens planbehov og prioriteringer. Nederst i kapittelet vises det en
samlet oversikt (tabell) over planer og dokumenter. Inndelingen på tabellen er todelt. Først vises
planer og dokumenter som foreslås startet opp eller ferdigstilt i planperioden. Deretter (nederst i
tabellen) vises planer som er vurdert, men ikke prioritert i perioden.
For samtlige planer vises siste vedtaksår, eventuelt om planen er helt ny (at man ikke har hatt en slik
plan tidligere). I tillegg vises det korte merknader/begrunnelser for hver av planene. For
størsteparten av de prioriterte planer vises det også forventet årstall for oppstart eller ferdigstillelse.
Prioriterte planer er inndelt slik: overordnede planer, sektorbaserte planer, sektorovergripende
planer og interkommunale planer. Planer er vurdert men ikke prioritert, er ikke inndelt på denne
måten, kun listet opp. Merk når det gjelder prioriterte planer at noen gis større prioritet enn andre
(disse er avmerket med grønn farge i tabellen).
Følgende planer har høyest prioritet:


Kommuneplanens arealdel, herunder kartfesting av landbrukets kjerneområder.



Økonomiplan – kommuneplanens handlingsdel.



Temaplan for barn og unge (Oppvekstplan).



Helse og omsorgsplan.



Sentrumsplan Storsteinnes.

VURDERING:
Rådmannens anbefaling av planer baserer seg på de utfordringene som er summert opp i
saksfremlegget, samt det som er lovpålagt å gjennomføre. Noen av planene som vises i oversikten
(f.eks. kommuneplanens arealdel) er som kjent igangsatt og forventes ferdigstilt i inneværende
periode, mens andre planer er vedtatt i starten av perioden eller like før perioden startet (merk
årstallene 2019-2021 i kolonnen "sist vedtatt"). For noen av de planene som ble vedtatt før perioden
startet, er det vurdert at det ikke er nødvendig med ytterligere revisjon av disse planene innenfor det
som gjenstår av inneværende periode.
Når det gjelder prosessen og igangsettingstidpunktet, er det en kjent sak at planavdelingen i
kommunen har kapasitetsutfordringer. Dette har medført at man har kommet noe senere i gang med
planstrategiarbeidet enn man skulle ha gjort, og at antallet planer man velger å prioritere er redusert
til hva man tenker er realistisk i den resterende delen av kommunestyreperioden. Det vises spesielt
til de planer som er markert med grønt i tabelloversikten.
Det er utarbeidet et høringsforslag til kommunal planstrategi som med dette saksfremlegget sendes
til politisk behandling i formannskapet. Rådmannen ber Formannskapet tar stilling til forslaget før det
sendes på høring. Formannskapet vedtar om forslaget kan sendes på høring slik det foreligger nå,
eller om det er beov for justeringer først. Det vises til rådmannens innstilling.
Lovverket setter ingen spesifikke krav til lengde på høring av kommunal planstrategi, annet enn at et
utkast til planstrategien skal offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling, i tråd
med bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 10-1 andre ledd. Det heter seg også at kommunen bør
vurdere om det er behov for bred medvirkning ut over 30 dagers offentliggjøring, men det presiseres
at loven ikke setter noen krav om dette. Rådmannen legger opp til bred medvirkning i
planprosessene som pågår nå, eller følger etter at planstrategien er vedtatt, fremfor å legge opp til
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bred medvirkning om planbehovet. Rådmannen vurderer at medvirkning om planbehov løses best
gjennom politiske behandlinger.

Rådmannens innstilling:
Forslag om Kommunal planstrategi 2022-2023 (resterende del av inneværende
kommunestyreperiode) for Balsfjord kommune sendes på fem (5) ukers høring til statlige- og
regionale myndigheter samt nabokommuner, og fremmes deretter til endelig behandling i Balsfjord
kommunestyre som vedtar planstrategien med eller uten endringer.
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Prinsippavklaring - Detaljregulering for Sandbakken

SAKSOPPLYSNINGER:
Hva gjelder saken?:
Balsfjord kommune har mottatt et planinitiativ fra en forslagsstiller som ønsker å regulere en nedlagt
campingplass på eiendom 103/177 til hyttefelt (fritidsboliger). Nevnte eiendom, som ligger ved
Aursfjorden, er avsatt til formål "Fritid- og turisme" i Kommuneplanens arealdel (heretter kalt KPA).
Innenfor nevnt arealformål kan det kun inngå hytter som drives i kommersiell sammenheng; det vil si
kun hytter som brukes til næringsmessig utleie (utleiehytter o.l.).
Tiltaket er ikke i tråd med formål i kommuneplanens arealdel, og jf. bestemmelser i gjeldende
arealdel skal "alle innkomne forslag til ny arealbruk også forelegges en forhåndsvurdering i det faste
utvalget for plansaker". Med "ny arealbruk" må her forstås som "ny arealbruk i forhold til det som er
vedtatt arealbruk i et område".
Planinitiativet fremmes med dette saksfremlegget til forhåndsvurdering (prinsippavklaring)
i kommunens faste utvalget for plansaker (Formannskapet).
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Bildet over viser gjeldende arealavsetning i KPA (lilla farge).
Viktige momenter fra planinitativet:
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak:
Planlagt bebyggelse vil bestå av 12 hytter (fritidsboliger). Fra før av er det etablert en pumpestasjon
for vann samt et teknisk bygg for strøm og vannfordeling (i tilknytning til campingplassen) som vil
bestå. Det planlegges i tillegg et område for en ekstra pumpestasjon, og avsatt et område for septik.
En gammel lagringshall, en gammel hytte og diverse andre småbygg vil bli fjernet. Øvrige anlegg og
tiltak vil være opparbeidelse av interne veisystemer og vann- og avløpssystemer samt generell
infrastruktur innenfor regulert område. Det vil også sees på avkjørsel til Aursfjordveien, og om denne
holder dagens standard.
Utbyggingsvolum, byggehøyder og utnytting:
Tiltakshaver vil sette maksimal gesimshøyde til 4 meter for å unngå at hyttene ruver for mye i
terrenget. Planen er at hytteiendommene skal kunne utnyttes med egne utearealer, slik campingplassen har fungert. Det vil ligge begrensninger i størrelse på hytter med evt. tilbygg. Området er idag
godkjent drevet som campingområde, men denne virksomheten er avviklet.
Tiltakets virkning:
Forslagsstiller hevder at det ønskede tiltaket ikke vil endre det eksisterende bildet i stor grad, fordi
campingvogner vil bli erstattet av hytter. Endring fra campingområde til privateide hytter vil ifølge
forslagsstiller medføre et større eierforhold og tilhørighet for brukerne, og gjøre at området vil få en
forskjønning og mer permanente systemer for håndtering av strøm, vann og avløp. Tiltaket vil ikke
stenge utsikt eller solgang, gi skyggevirkning for eksisterende bebyggelse, og vil heller ikke være
årsak til endrede vind- eller naturforhold i området.
Ivaretakelse av samfunnssikkerhet:
Trafikksikkerheten er godt ivaretatt idag, men trafikk (både motorisert og myk) vil reduseres med
området endret til private fritidseiendommer. Området er flatt og med god byggegrunn som er
benyttet over tid. Det foreslås innehenting av geoteknisk uttalelse, og basert på den vil eventuelle
grunnundersøkelser bli vurdert.
Mer info om planinitativet kan fås ved å lese vedlagt planinitiativ, samt se vedlagt kartskisse.
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Vurderinger:
Hovedmomentene i denne saken er at det må tas stilling til om man skal omdisponere et areal avsatt
til fritid- og turisme (hytter med næringsmessig utleie/camping) til et område for fritidsboliger.
Rådmannen vurderer at det er mange momenter ved det ovenstående som gjør at man kan
godkjenne at området reguleres til hytter for privat bruk fremfor at det blir værende en campingplass
som ligger brakk. I forhold til at man fjerner en campingplass, er et viktig moment at det ligger en
større og aktiv campingplass et stykke nordover langs fylkesvegen i området som dekker denne typen
behov til en viss grad.
Etter det rådmannen kjenner til ønsker ikke grunneier (forslagsstiller) å drive en camping i området,
og det er derfor mindre sannsynlig at arealet da vil benyttes til dette formål. En endring til hytter for
privat bruk vil således være en smart omdisponering av arealbruken, også ettersom at deler av den
eksisterende infrastrukturen kan "gjenbrukes".
Rådmannen stiller seg bak forslagsstillers vurdering om at tiltaket ikke vil endre arealbruken i
området vesentlig. De største endringene vil slik rådmannen ser det bli at det etableres flere faste
installasjoner i området. Det er likevel viktig å påpeke at majoriteten av installasjonene (hyttene) vil
til plasseres samme sted som det tidligere har stått campingvogner, og det vil skapes mer
permanente løsninger for vann og avløp mv. som rådmannen mener vil være positivt.
Når det gjelder etablering av nye hyttefelt som sådan, så er det er en kjent sak at det er store ledige
hyttereserver andre steder i kommunen. Det må derfor tas stilling til om man vil tillate at det
etableres enda et hyttefelt (også med tanke på at det bygges fritidsboliger ved båthavna i nærheten).
Det er alltids mulighet for at en annen grunneier ville ha startet opp igjen en campingplass,
dersom det vedtas at man ikke vil ha hyttefelt her.
Rådmannen har redegjort for sitt synspunkt ovenfor, som er knyttet til forslaget som foreligger og
hva nåværende grunneier ønsker å gjøre med arealet. Se rådmannens innstilling nedenfor.
Formannskapet får ta stilling til om man skal gå videre med dette. Alle nødvendige utredninger av
foreslått arealbruk vil bli gjort i reguleringsplanarbeidet.

Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Balsfjord tillater at et areal som i Kommuneplanens arealdel er avsatt for formål
"Fritids- og turisme" kan reguleres til formål "Fritidsbebyggelse".
Sakens videre utfall avklares i planprosessen etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
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Sektor for plan og utvikling

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

22/256

22/2680
Lillian Pedersen
03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.
022/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Vedlegg:
Soknad-2022-0014

Svar på søknad om støtte havbruksfond

Saksopplysninger:
Søker, Stein Helge Eide, har forretningsadresse i Balsfjord kommune og er dermed direkte
søkeberettiget til næringsfondet øremerket fiskeri og havbruk (Havbruksfondet). Søker eier og driver
2 fiskefartøy, ett for torskefiske og ett for rekefiske. Søknaden omhandler tilskudd på kr 93 800,- til
investering i en rekekoker til rekefartøyet for å sikre bedre ergonomi og effektiv drift. Dette er en ung
fisker som har skaffet sin egen arbeidsplass, og ønsker å utvikle bedriften til å kunne utvide med flere
arbeidsplasser.
Havbruksfondet ble tildelt kr 365 819 fra fylkeskommunens havbruksfond i 2020-2021. Det
ble bevilget kr 190 000 fra dette fondet til Balsfjord kommune for å dekke sin andel av utarbeidelse
av Kystsoneplan sammen med Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Det gjenstående beløpet, kr
175 819,-, ble bevilget til støtte for kjøp av fiskebåt til fisker tilhørende i Balsfjord kommune. Da
gjenstod det ikke midler igjen på Havbruksfondet.
Det ble i desember 2021 sendt faktura til Balsfjord kommune på kr 100 000,- for arbeid med
kystsoneplanen for 2021 og 2022, det var kr 90 000,- mindre enn budsjettert og bevilgning fra
kommunens havbruksfond. Det er dermed frigjort midler fra havbruksfondet på kr 90 000,-.
Derfor behandles vedlagte søknad her.
Det er ikke andre søknader på Havbruksfondet.
Vurderinger:
Tiltaket vil sikre en bedre ergonomi og mer forenklet arbeidsplass. Tiltaket kan være med på å utvikle
fartøyene, føre til økt verdiskapning i egen bedrift og utvikle flere mulige arbeidsplasser. Rådmannen
vurderer at søknaden kan innvilges for det som er igjen av «havbruksfondet» og foreslår bevilgning
på kr 90 000.
Rådmannens innstilling:
1. Stein Helge Eide innvilges tilskudd til kjøp av rekekoker med kr 90 000,2. Dekning fra Næringsfondet øremerket havbruk og fiskeri
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3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte i hht statsstøttereglene i EØS avtalen.
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Sektor for plan og utvikling

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

21/2828

22/2712
Lillian Pedersen
03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.
026/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Vedlegg:
Soknad-2022-0001

Svar på søknad kommunal komp. ordning del 6 - Balsfjordkoret

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Balsfjordkoret søker om støtte for tapt inntekt på konserter tilsvarende kr 90 000,-, men med
fratrekk for kostnader relatert til konserter er tapet kr 60 000,-. Dette er en konsekvens av innførte
smittevernsrestriksjoner, så søknadene er berettiget. Balsfjordkortet har tidligere mottatt støtte på
kr 32 000,- og vil iht vedtatte regelverk kunne motta kr 16 000,- i støtte.
Vurderinger:
Balsfjordkortet dokumenter tap ved bortfall av arrangementer og er berettiget støtte iht dette.
Ettersom de har mottatt støtte tidligere henstilles det til å gi tilskudd på kr 16 000,- . Tilsammen vil
Balsfjordkoret ha fått en støtte fra Balsfjord kommune på kr 48 000,- iht vedtatt regelverk.
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Rådmannens innstilling:
• Etter en helhetsvurdering gis Balsfjordkoret tilsagn om tilskudd på kr 16 000,- over
kommunal kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Sektor for plan og utvikling

Arkiv:
JournalpostID:
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Lillian Pedersen
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Saksframlegg

Saksnr.
027/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022

Vedlegg:
Soknad-2022-0012

Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Biskop Hvoslef

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Stiftelsen Biskop Hvoslef søker om støtte for tapt inntekt på grunn av avlyste arrangement,
med hensikt å dekke deler av stiftelsens faste driftkostnader på kr 153 368 ,-. Dette er
koronarelatert. Lag og foreninger som ikke har fått støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles
kr 48 000,-. Søknaden er berettiget.
Vurderinger:
Stiftelsen Biskop Hvoslef dokumenter utfordringer med å dekke faste driftskostnader pga bortfall av
inntekter og er berettiget støtte iht dette. De ikke har mottatt støtte tidligere fra Balsfjord kommune
og det henstilles til å imøtekomme søknaden og gi tilskudd på kr 48 000,- iht vedtatt regelverk.
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Rådmannens innstilling:
• Etter en helhetsvurdering gis stiftelsen Biskop Hvoslef tilsagn om tilskudd på kr 48 000,- over
kommunal kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Saksbehandler:
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028/22

Utvalg
Formannskapet
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10.02.2022

Vedlegg:
Soknad-2022-0011

Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Frisk trim & helse

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Frisk trim & helse søker om støtte til dekning av ekstra kostnader kr 44 400,- i forbindelse med
smitteverntiltak i desember 2021 og januar 2022. Søker er innenfor hovedprioritert bransje,
dokumenterer ekstra kostnader av ekstern regnskapsfører, og er registert virksomhet i Balsfjord
kommune. Søknadsbeløpet er under kr 100 000,-.
Søknaden er berettiget.
Vurderinger:
Frisk trim & helse dokumenter ekstra kostnader og er iht vedtatt regelverk berettiget støtte. Det
henstilles dermed på å imøtekomme søknaden ved å gi tilskudd på kr 44 400,- til Frisk trim& helse.
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Rådmannens innstilling
• Etter en helhetsvurdering gis Frisk trim & helse tilsagn om tilskudd på kr 44 400,- over kommunal
kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Vedlegg:
Soknad-2022-0002

Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Kantornes og omegn bygdelag

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Kantornes og omegn bygdelag søker om støtte for tapt inntekt på avlyste arrangement og utleie
tilsvarende kr 56 254,-. Dette er en konsekvens av innførte smittevernsrestriksjoner. Lag og
foreninger som ikke har fått støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles kr 48 000,-. Søknaden
er berettiget.
Vurderinger:
Kantornes og omegn bygdelag dokumenter tap ved bortfall av arrangementer og er berettiget støtte
iht dette. De ikke har mottatt støtte tidligere fra Balsfjord kommune og det henstilles til å
imøtekomme søknaden og gi tilskudd på kr 48 000,- iht vedtatt regelverk.
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Rådmannens innstilling:
• Etter en helhetsvurdering gis Kantornes og omegn bygdelag tilsagn om tilskudd på kr 48 000,over kommunal kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no

Side 41 av 54

Sektor for plan og utvikling

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandler:
Dato:

22/195

22/2752
Lillian Pedersen
03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.
030/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.02.2022
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Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Lakselvdal sprint

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Lakselvdal sprint søker om støtte for tapt inntekt på avlyste arrangement tilsvarende kr 30 000,-.
Dette er en konsekvens av innførte smittevernsrestriksjoner. Lag og foreninger som ikke har fått
støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles kr 48 000,-. Søknaden er berettiget.
Vurderinger:
Lakselval sprint dokumenter tap ved bortfall av arrangementer og er berettiget støtte iht dette. De
ikke har mottatt støtte tidligere fra Balsfjord kommune og det henstilles til å imøtekomme søknaden
og gi tilskudd på kr 30 000,- iht vedtatt regelverk.
Rådmannens innstilling:
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• Etter en helhetsvurdering gis Lakselvdal sprint tilsagn om tilskudd på kr 30 000,- over kommunal
kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Seljelvnes sanitetsforening

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Seljelv sanitetsforening søker om støtte for tapt inntekt på utsalg, utleie og arrangement tilsvarende
kr 42 000,-. Dette er en konsekvens av innførte smittevernsrestriksjoner. Lag og foreninger som ikke
har fått støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles kr 48 000,-. Søknaden er berettiget.
Vurderinger:
Seljelv sanitetsforening dokumenter tap ved bortfall av arrangementer og er berettiget støtte iht
dette. De ikke har mottatt støtte tidligere fra Balsfjord kommune og det henstilles til å imøtekomme
søknaden og gi tilskudd på kr 42 000,- iht vedtatt regelverk.
Rådmannens innstilling:
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• Etter en helhetsvurdering gis Seljelv sanitetsforening tilsagn om tilskudd på kr 42 000,- over
kommunal kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Skogli AS

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Skogli AS søker om støtte til dekning av tapt inntekt og ekstra kostnader, kr 213 186,- i forbindelse
med nye smitteverntiltak i desember 2021 og januar 2022. Søker er innenfor hovedprioritert bransje,
dokumenterer tapt inntekt og ekstra kostnader av ekstern regnskapsfører, og er registert virksomhet
i Balsfjord kommune. Søknadsbeløpet er kr 100 000,-. Søknaden er berettiget.
Vurderinger:
Skogli AS dokumenter tapte inntekter og ekstra kostnader og er iht vedtatt regelverk berettiget
støtte. Det henstilles dermed på å imøtekomme søknaden ved å gi tilskudd på kr 100 000,-. Ettersom
deres dokumenterte tap og ekstra kostnader for de 2 månedene utgjør betydelig mer enn kr 100
000,- og at det er midler igjen på støtteordringen, vurderes det at Skogli AS kan få en et ekstra
tilskudd pålydende kr 66 300,-.
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Det vurderes at gjenværende midler på kr 132 600,- tildeles de 2 virksomhetene som har hatt størst
tap i perioden, Skogli AS er en av dem.
Rådmannens innstilling:
• Etter en helhetsvurdering gis Skogli AS tilsagn om tilskudd på kr 166 300,- over kommunal
kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Storsteinnes idrettslag

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Storsteinnes idrettslag søker om støtte for tapt inntekt på arrangementer tilknyttet 3.juledag;
fotballturnering, bankett og fest. De dokumenter et tap som de også har søkt dekning av gjennom
lotteritilsynet. Der er det praksis å få dekket 70% av tapet. Storsteinnes idrettslag søker derfor dekt
de resterende 30% av dokumentert tap, dette utgjør kr 84 396,-. Lag og foreninger som ikke har
fått støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles kr 48 000,-, så søknadene er berettiget.
Vurderinger:
Storsteinnes idrettslag dokumenter tap ved bortfall av arrangementer og er berettiget støtte iht
dette. Ettersom de ikke har mottatt støtte tidligere fra Balsfjord kommune, henstilles det til å gi
tilskudd på kr 48 000,- iht vedtatt regelverk.
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Rådmannens innstilling:
• Etter en helhetsvurdering gis Storsteinnes idrettslag tilsagn om tilskudd på kr 48 000,- over
kommunal kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Trekantkiosken

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Trekantkiosken søker om støtte til dekning av ekstra koronarelaterte kostnader kr 50 000,- i
desember 2021 og januar 2022. Søker dokumenterer ekstra kostnader av ekstern regnskapsfører, og
er registert virksomhet i Balsfjord kommune. Søknadsbeløpet er under kr 100 000,-.Søknaden er
berettiget.
Vurderinger:
Trekantkiosken dokumenter ekstra kostnader og er iht vedtatt regelverk berettiget støtte. Det
henstilles dermed på å imøtekomme søknaden ved å gi tilskudd på kr 50 000,- til Trekantkiosken.
Rådmannens innstilling:
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• Etter en helhetsvurdering gis Trekantkiosken tilsagn om tilskudd på kr 50 000,- over kommunal
kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no
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Klage på avslag - etableringstilskudd

Saksopplysninger:
Saken gjelder avslag på tildeling av tilskudd til unge etablere.
Søker er enslig gutt 25 år som har kjøp bolig sammen med sin mor. Eieforhold 50/50.
I vedtatte retningslinjer av 06.05.21 under punktet "hvem/hva er omfattet av ordningen står det":


Ordningen gjelder for unge etablerere (enslige og par).



Ung ansees i denne sammenheng til å gjelde tom året søker fyller 33 år. Kriteriene anses som
oppfylt i de tilfeller etableringen gjelder par og en av søkerne er under 34 år.

I henhold til retningslinjene skal klage behandles av formannskapet.

Vurderinger:
Søker er enslig under 34 år, og har kjøp bolig sammen med sin mor med eierandel 50/50.
I henholde til vedtatte retningslinjer kan man ikke se at kjøpet faller inn under ordningen da kjøpet er
sammen med sin mor, og dermed ansees ikke kjøpet gjort av et par eller enslig. At søker i seg selv
er under 34 år har dermed ingen betydning i dette tilfellet.
Det fremkommer i klagen at han er fraskrevet mulighet til å søke på et senere tidspunkt dersom han
ønsker å skaffe seg en egen bolig ettersom han da ikke vil være å ansees som
førstegangsetablerer. Her har klager ikke vært oppmerksom på at ordningen gjelder selv om man har
eid bolig tidligere så fremt man ikke har mottatt tilskuddet tidligere. Forutsetningen er at ordningen
fortsatt eksisterer.

Rådmannens innstilling:
Avslag opprettholdes på bakgrunn av at søker har kjøpt bolig sammen med sin mor og dermed ikke
kan anses som par eller enslig i dette tilfellet.
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