Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen
10.02.2022
Kl. 13:00 - 15:00

Følgende medlemmer møtte
Gunda Johansen
Lill-Tove Antonsen Fredriksen
Ole Johan Rødvei
Odd Ronald Nilsen
Michael Berg
Jens-Olav Løvlid
Leif Arne Heimro

Parti
AP
AP
H
AP
FRP
SP
SP

Forfall
Fridtjof Winther
Helga Gåre

Parti
H
SP

Varamedlem
Sigmund Dewet Kristiansen
Rebecca Yvonn Rehnlund

Parti
H
RØDT

Møtenotater:
9 av 9 medlemmer tilstede.
Innkalling godkjent.
Fra administrasjonen møtte:
Øyvind Korsberg - rådmann
Rigmor Hamnvik - kommunalsjef helse og omsorg
Steffen Kvien - økonomisjef
Else Marie Hamnvik - økonomirådgiver
Benedicte Lilleng - kommunalsjef helse og oppvekst
Lillian Pedersen - kommunalsjef organisasjon- og samfunnsutvikling

WSP v/ Espen Suhr orienterer om fremdrift Malangen skole
Først ei presisering av prosess for regulering av skoletomta v/ ordfører og rådmann (kommunalsjef
Lillian Pedersen):
Plan og bygningsloven §12 omhandler reguleringsarbeid. § 12-8 omhandler forhåndsgodkjenning av
planinitiativ som skal behandles av formannskapet.
Når planarbeidet starter skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når

forslagsstiller er en annen en planmyndigheten selv skal planspørsmålet først legges fram for
planmyndigheten i møte.
Dette gjelder altså private planinitiativ, og har som hensikt å hindre at en forslagsstiller bruker
penger på noe som allerede i utgangspunktet viser seg å ikke føre fram. Forhåndsvurdering skal skje
før oppstart blir varslet. «Planmyndigheten selv» er kommunen.
I de tilfeller der planmyndigheten (kommunen) selv er planfremstiller ligger det vedtak om et
prosjekt som utløser behov for reguleringsarbeid. Derfor har planmyndigheten allerede gjort en
forhåndsvurdering av reguleringsarbeidet.
I sak prinsippvedtak Malangen skole, behandlet i formannskap og kommunestyre 25.02.21 er
planspørsmålet tatt opp i vedlegg 1b på side 22, og dermed kjent for begge organ.
I det videre arbeidet med reguleringsplan for tomt til Malangen skole følger kommunalt
reguleringsarbeid samme prosess som for private planer. Konkret er det laget en slik fremdriftsplan
for arbeidet med reguleringsplan for Malangen skole:
- Varsel om oppstart til berørte offentlige organer
- Vedtak om å sende ut på høring med 6 ukers høringsfrist (behandles i formannskapet 7.4.22)
- Merknadsbehandling og justering av planforslaget i henhold til høringsinnspill
- Endelig vedtak i formannskap og kommunestyre 30.juni 2022
- Rådmannen v/kommunalsjef Benedicte Lilleng orienterte formannskapet om brukermedvirkning;
2 dagers workshop og befaring på Brensholmen og Langnes skoler i Tromsø med skoleledelsen og
ansatte på Sand skole.

- Espen Suhr fra WSP orienterte om status og fremdriftsplan i forprosjektet.

Steffen Kvien orienterte om mulig utleie av areal for ladestasjon i Nordkjosbotn og mulig utleie av
bygg Sandbukt gård

Møtet lukkes iht offentlighetslovens § 13.1 under rådmannens orientering om legesituasjonen,

Underskrifter:
Storsteinnes 14.02.22

Gunda Johansen

ordfører

Storsteinnes 14.02.22

Janne Solvang

møtesekretær
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Sakliste
Sak nr.
010/22
011/22
012/22
013/22
014/22
015/22
016/22
017/22
018/22
019/22
020/22
021/22
022/22
023/22
024/22
025/22
026/22
027/22
028/22
029/22
030/22
031/22
032/22
033/22
034/22
035/22

Sakstittel
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Samlesak for delegerte saker
Samlesak for referatsaker
Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2022
Budsjettregulering endelig statsbudsjett mv.
Akuttberedskap barnevern
Vei - Kommuneveiplan 2022 - 2025
Skutvikelv bru - Resultat av anbudsrunde
Bygg - Forsterket bolig Mellomveien 19/21 tilleggsbevilling
Frafall av for- og tilbakekjøpsrett
Kommunal planstrategi - høring
Prinsippavklaring - Detaljregulering for Sandbakken
Svar på søknad om støtte havbruksfond
Svar på søknad kommunal komp. ordning del 6 - Balsfjordkoret
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Biskop
Hvoslef
Svar på søknad kommunal kompensasordning del 6 - Frisk trim &
helse
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 Kantornes og omegn bygdelag
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 Lakselvdal sprint
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 Seljelvnes sanitetsforening
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Skogli
AS
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 Storsteinnes idrettslag
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 Trekantkiosken
Klage på avslag - etableringstilskudd
Eventuelt
Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 Kristensen transport AS
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010/22 Godkjenning av saksliste
10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Saksliste godkjent.
FSK - 010/22 Vedtak:
Saksliste godkjent.

011/22 Godkjenning av møteprotokoll
10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Møteprotokoll godkjent.
FSK - 011/22 Vedtak:
Møteprotokoll godkjent.

012/22 Samlesak for delegerte saker
10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Delegerte saker godkjent.
FSK - 012/22 Vedtak:
Delegerte saker godkjent.
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013/22 Samlesak for referatsaker
10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Referatsak godkjent.
FSK - 013/22 Vedtak:
Referatsak godkjent.

014/22 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2022
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettet med kr 77 315 733 for 2022 i henhold til
tabell 1.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 014/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Kommunestyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettet med kr 77 315 733 for 2022 i henhold til
tabell 1.

015/22 Budsjettregulering endelig statsbudsjett mv.
Rådmannens innstiling:
Budsjettreguleringer i tabell 1, kolonne 5 vedtas.
Effektene for seinere år i tabell 1, kolonne 7, innarbeides i økonomiplan ved neste rullering.

10.02.2022 Formannskapet
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Behandling
Det voteres over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt
Det voteres deretter over tillegg i innstillingen: Enstemmig vedtatt.
FSK - 015/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Budsjettreguleringer i tabell 1, kolonne 5 vedtas.
Effektene for seinere år i tabell 1, kolonne 7, innarbeides i økonomiplan ved neste rullering.
Det bevilges kr 219 000 til lederutvikling for 2022.Finansieres ved at avsetning disposisjonsfond i
tabell 1 reduseres tilsvarende

016/22 Akuttberedskap barnevern
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune viderefører avtalen med Tromsø kommune vedrørende kjøp av akuttberedskap
barnevern, fra 010122 - 311223

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 016/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Balsfjord kommune viderefører avtalen med Tromsø kommune vedrørende kjøp av akuttberedskap
barnevern, fra 010122 - 311223
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017/22 Vei - Kommuneveiplan 2022 - 2025
Rådmannens innstilling:
Kommuneveiplanen for 2022 - 2025 vedtas

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 017/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Kommuneveiplanen for 2022 - 2025 vedtas

018/22 Skutvikelv bru - Resultat av anbudsrunde
Rådmannens innstilling:
1. Det bygges ikke ny Skutvikelv bru
2. Restene av den gamle brua fjernes, og området rundt sikres med veisperringer

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Forslag fra Ap, Høyre og Frp, foreslått av Ole Johan Rødvei, Høyre:
Formannskapet innstiller på at det bygges ny bru over Skutvikelv i henhold til laveste anbud. Det
bevilges kr 3.801.000 inkl til bygging av Skutvik bro samt utbedring av vegFinansieres med låneopptak kr 3.041.000 og momskompensasjon kr 760.000 .
Forslag fra Sp/Rødt, foreslått av Jens-Olav Løvlid, Senterpartiet
Formannskapet innstiller på at det bygges ny bru over Skutvikelv i henhold til laveste anbud
Høyre ber om gruppemøte.
Det voteres over rådmannens innstiling mot forslag fra AP, H og Frp: Enstemmig som nytt forslag
Sp/Rødt hadde fremmet likelydende forslag.
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FSK - 018/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
Formannskapet innstiller på at det bygges ny bru over Skutvikelv i henhold til laveste anbud. Det
bevilges kr 3.801.000 inkl til bygging av Skutvik bro samt utbedring av vegFinansieres med låneopptak kr 3.041.000 og momskompensasjon kr 760.000 .

019/22 Bygg - Forsterket bolig Mellomveien 19/21 tilleggsbevilling
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.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 019/22 Vedtak:
Formannskapets tilråding:
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.

020/22 Frafall av for- og tilbakekjøpsrett
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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10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 020/22 Vedtak:
Balsfjord kommune frafaller for- og tilbakekjøpsrett for eiendommen gnr 29 bnr 175 som eies av
Nord-Norsk Maskinutleie AS.

021/22 Kommunal planstrategi - høring
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.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 021/22 Vedtak:
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.

Side 9 av 21

022/22 Prinsippavklaring - Detaljregulering for Sandbakken
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.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 022/22 Vedtak:
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.

023/22 Svar på søknad om støtte havbruksfond
Rådmannens innstilling:
1. Stein Helge Eide innvilges tilskudd til kjøp av rekekoker med kr 90 000,2. Dekning fra Næringsfondet øremerket havbruk og fiskeri
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte i hht statsstøttereglene i EØS avtalen.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 023/22 Vedtak:
1. Stein Helge Eide innvilges tilskudd til kjøp av rekekoker med kr 90 000,2. Dekning fra Næringsfondet øremerket havbruk og fiskeri
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte i hht statsstøttereglene i EØS avtalen.
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024/22 Svar på søknad kommunal komp. ordning del 6 - Balsfjordkoret
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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 024/22 Vedtak:
• 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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025/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Biskop Hvoslef
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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 025/22 Vedtak:
• 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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026/22 Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Frisk trim & helse
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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 026/22 Vedtak:
• 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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027/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Kantornes og omegn
bygdelag
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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 027/22 Vedtak:
• 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
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028/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Lakselvdal sprint
Rådmannens innstilling:
• 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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 028/22 Vedtak:
• 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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029/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Seljelvnes
sanitetsforening
Rådmannens innstilling:
• 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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 029/22 Vedtak:
• 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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030/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Skogli AS
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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 030/22 Vedtak:
• 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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031/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Storsteinnes idrettslag
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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 031/22 Vedtak:
• 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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032/22 Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Trekantkiosken
Rådmannens innstilling:
• 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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 032/22 Vedtak:
• 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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033/22 Klage på avslag - etableringstilskudd
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.

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 033/22 Vedtak:
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.

034/22 Eventuelt
10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Ingen saker til eventuelt.
FSK - 034/22 Vedtak:
Ingen saker til eventuelt.

035/22 Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Kristensen transport AS
Rådmannens innstilling:
• Etter en helhetsvurdering gis Kristensen transport 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
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• 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

10.02.2022 Formannskapet
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK - 035/22 Vedtak:
• Etter en helhetsvurdering gis Kristensen transport 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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