
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen 
Dato: 03.11.2022 
Tid: Kl. 10:30 - 16:00 

 
 
Følgende medlemmer møtte Parti 
Marit Gåre SP 
Gunda Johansen AP 
Lill-Tove Antonsen Fredriksen AP 
Odd Ronald Nilsen AP 
Siri Skaalvik AP 
Maren Irene Gåre Bakkevoll AP 
Michael Berg FRP 
Fridtjof Winther H 
Rebecca Yvonn Rehnlund RØDT 
Jens-Olav Løvlid SP 
Leif Arne Heimro SP 
Tronn Arne Sørensen SP 
Lasse Mosli AP 
Lisa Tollefsen SP 
Kenneth Hansen FRP 
Sigmund Dewet Kristiansen H 
Arne Hugo Hansen H 
 
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
Ole Johan Rødvei H Tommy Fredriksen H 
Aud Kristin Pedersen SP Erik Billy Rehnlund SP 
 
 
 

 
Møtenotater: 
Kommunestyret  satt med 18 av 19 representanter tilstede. 
Marit Gåre møtte 10.35. 
19 av 19 representanter tilstede. 
  
Innkalling godkjent. 
  
Fra administrasjonen møtte: 
  
Øyvind Korsberg - rådmann 
Lillian Pedersen - kommunalsjef organisasjon- og næringsutvikling 
Inge Eikelmann - enhetsleder plan og landbruk 
Rigmor Hamnvik - kommunalsjef helse og omsorg 
Steffen Kvien - økonomisjef 
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Dag Tørstad - rådgiver plan 
  
Daglig leder Leif Kristiansen og Styreleder Willy Ørnebakk - Balsfjord kommunalteknikk deltar under 
sak 092/22 
  
I tillegg møtte: 
Frode Steen - enhetsleder flyktningetjenesten 
Olav Sørensen - representant for eldrerådet 
  
Ingrid Berthinussen orienterte om kystsoneplanen 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Storsteinnes 04.11.22  Gunda Johansen  ordfører 

     
 
Storsteinnes 04.11.22  Janne Solvang  møtesekretær 
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Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
086/22 Godkjenning av saksliste  

087/22 Godkjenning av møteprotokoll  

088/22 Samlesak for referatsaker  

089/22 Spørretimen  

090/22 2.tertialrapport 2022  

091/22 Tilpasning tiltak i demensavdeling Balsfjord bo-og servicesenter  

092/22 Tertialrapport 2 2022 - Balsfjord kommunalteknikk KF   

093/22 Avtale om vertskommunesamarbeid eksamen grunnskole  

094/22 Styrking av lederressurs på flyktningetjeneste og 
voksenopplæring 

 

095/22 Supplerende grunnundersøkelser grønnvoll boligfelt  

096/22 Valg av representant og vararepresentant for Samarbeidsutvalget 
- Nordkjosbotn skole 

 

097/22 Eventuelt  

098/22 Saksfremlegg - andregangsbehandling av planforslag - 
Kystsoneplan 

 

099/22 Ekstra bevilgning tilskudd til unge etablerere  
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086/22 Godkjenning av saksliste 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
 
Sak 098/22 Andregangsbehandling av planforslag kystsoneplan behandles før sak 090/22 
 
KST - 086/22 Vedtak: 
 
Saksliste godkjent med merknad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

087/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Møteprotokoll godkjent 
 
KST - 087/22 Vedtak: 
 
Møteprotokoll godkjent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

088/22 Samlesak for referatsaker 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Referatsak godkjent. 
 
KST - 088/22 Vedtak: 
 
Referatsak godkjent. 
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089/22 Spørretimen 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
 
KST - 089/22 Vedtak: 
 
Ingen saker til spørretimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

090/22 2.tertialrapport 2022 
 
Rådmannens innstilling: 

 Vedlagte økonomirapport tas til orientering. 

 Budsjettreguleringer i rapporten vedtas. 
  

13.10.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
FSK - 185/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding: 

 Vedlagte økonomirapport tas til orientering. 

 Budsjettreguleringer i rapporten vedtas. 
  

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Det voteres over formannskapets tilråding: Enstemmig vedtatt 
 
KST - 090/22 Vedtak: 
  

 Vedlagte økonomirapport tas til orientering. 

 Budsjettreguleringer i rapporten vedtas. 
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091/22 Tilpasning tiltak i demensavdeling Balsfjord bo-og servicesenter 
 
Rådmannens innstilling: 
  
Det bevilges kr 300 000 fra disposisjonsfondet til fysisk tilpasning av lokalet til fleksibel bruk til 
mindre areal i en avdeling ved Balsfjord Bo og servicesenter. 
  
 

13.10.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Saken behandles i åpent møte 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 202/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding: 
Det bevilges kr 300 000 fra disposisjonsfondet til fysisk tilpasning av lokalet til fleksibel bruk til 
mindre areal i en avdeling ved Balsfjord Bo og servicesenter. 
  
  

28.10.2022 Kommunalt råd for eldre 
 
Behandling 
Kommunalt råd for eldre støtter formannskapets innstilling. 
 
KFE - 018/22 Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
  
  

28.10.2022 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
RMNF - 028/22 Vedtak: 
 
Tas til orientering. 
 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt 
KST - 091/22 Vedtak: 
  
Det bevilges kr 300 000 fra disposisjonsfondet til fysisk tilpasning av lokalet til fleksibel bruk til 
mindre areal i en avdeling ved Balsfjord Bo og servicesenter. 
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092/22 Tertialrapport 2 2022 - Balsfjord kommunalteknikk KF  
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar regnskapsrapporten for andre tertial 2022 til orientering. 
  

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Styrets innstilling enstemmig vedtatt 
 
KST - 092/22 Vedtak: 
  
Kommunestyret tar regnskapsrapporten for andre tertial 2022 til orientering. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

093/22 Avtale om vertskommunesamarbeid eksamen grunnskole 
 
Rådmannens innstilling: 
Balsfjord kommune vedtar avtale med Tromsø kommune om vertskommunesamarbeid, organisering 
og gjennomføring av skriftlig eksamen og muntlig og muntlig-praktisk eksamen etter kommunelovens 
§ 20-4 annet ledd.  
Kostnadene tillegges fellesområde skole og innarbeides i budsjett. 
 
 

03.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 215/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding: 
Balsfjord kommune vedtar avtale med Tromsø kommune om vertskommunesamarbeid, organisering 
og gjennomføring av skriftlig eksamen og muntlig og muntlig-praktisk eksamen etter kommunelovens 
§ 20-4 annet ledd.  
Kostnadene tillegges fellesområde skole og innarbeides i budsjett. 
  
  

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt. 
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KST - 093/22 Vedtak: 
  
Balsfjord kommune vedtar avtale med Tromsø kommune om 
vertskommunesamarbeid, organisering og gjennomføring av skriftlig eksamen og muntlig og 
muntlig-praktisk eksamen etter kommunelovens § 20-4 annet ledd.  
Kostnadene tillegges fellesområde skole og innarbeides i budsjett. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

094/22 Styrking av lederressurs på flyktningetjeneste og voksenopplæring 
 
Rådmannens innstilling: 
Voksenopplæringa tilsetter lærer i 50% midlertidig stilling så lenge det er behov, for å frigi 
administrasjonstid til fagleder. Flyktningetjenesten utlyser stilling som flyktningkonsulent i 100% 
midlertidig stilling, i første omgang til 31.07.23, men med mulighet til forlengelse ut året om 
nødvendig.  
Økning dekkes over integreringstilskuddet. Korrigert budsjettregulering fremlegges i til 
kommunestyret i desembermøtet. 
  
 

03.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 216/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding; 
Voksenopplæringa tilsetter lærer i 50% midlertidig stilling så lenge det er behov, for å frigi 
administrasjonstid til fagleder. Flyktningetjenesten utlyser stilling som flyktningkonsulent i 100% 
midlertidig stilling, i første omgang til 31.07.23, men med mulighet til forlengelse ut året om 
nødvendig.  
Økning dekkes over intergreringstilskuddet. Korrigert budsjettregulering fremlegges i til 
kommunestyret i desembermøtet. 
  
  

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt. 
 
KST - 094/22 Vedtak: 
  
Voksenopplæringa tilsetter lærer i 50% midlertidig stilling så lenge det er behov, for å frigi 
administrasjonstid til fagleder. Flyktningetjenesten utlyser stilling som flyktningkonsulent i 100% 
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midlertidig stilling, i første omgang til 31.07.23, men med mulighet til forlengelse ut året om 
nødvendig.  
Økning dekkes over integreringstilskuddet. Korrigert budsjettregulering fremlegges i til 
kommunestyret i desembermøtet. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

095/22 Supplerende grunnundersøkelser grønnvoll boligfelt 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det bevilges kr 560 000,- til utførelse av ekstra grunnundersøkelser og faresonekartlegging i 
grønnvollfeltet i området rundt kirkeveien i henhold til foreslått boreplan 

2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond. 
  
 

21.10.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 211/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding: 

1. Det bevilges kr 560 000,- til utførelse av ekstra grunnundersøkelser og faresonekartlegging i 
grønnvollfeltet i området rundt kirkeveien i henhold til foreslått boreplan 

2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond. 
  

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt. 
 
KST - 095/22 Vedtak: 
  

1. Det bevilges kr 560 000,- til utførelse av ekstra grunnundersøkelser og faresonekartlegging 
i grønnvollfeltet i området rundt kirkeveien i henhold til foreslått boreplan 

2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond. 
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096/22 Valg av representant og vararepresentant for Samarbeidsutvalget - Nordkjosbotn 
skole 
 
Ordførerens innstilling: 
Som representant for Samarbeidsutvalget Nordkjosbotn skole, under Helga Gåres permisjonstid, 
velges: 
Som ny vararepresentant for Samarbeidsutvalget Nordkjosbotn skole, for resten av valgperioden 
velges: 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Forslag på representant fra SP og Rødt : Tronn Sørensen 
 
Forslag fra AP;H og Frp på vararepresentant: Kenneth Hansen 
 
Det voteres over forslag: Enstemmig vedtatt. 
 
KST - 096/22 Vedtak: 
 
Kommunestyret velger Tronn Sørensen som representant for samarbeidsutvalget Nordkjosbotn så 
lenge Helga Gåres permisjonstid varer. 
 
Kommunestyret velger Kenneth Hansen som vararepresentant til samarbeidsutvalget 
Nordkjosbotn skole 
 
 
 
 
 
 
 
 

097/22 Eventuelt 
03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
KST - 097/22 Vedtak: 
 
Ingen saker til eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 

098/22 Saksfremlegg - andregangsbehandling av planforslag - Kystsoneplan 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Plan 202001 Kystsoneplanen for Tromsøregionen (2023 - 2033) med plankart og 
planbestemmelser av 17.10.2022, vedtas. 
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2. Det er knyttet uløste innsigelser til deler av planen. Arealer med tilhørende bestemmelser 
avsatt til akvakultur der det foreligger uløst innsigelse unntas rettsvirkning, herunder både 
overflateareal (VA) og areal under -20 m (AF). Dette gjelder følgende arealer markert i 
plankartet: 

 VA1 med AF1 Steinnes (Balsfjord) 

 VA2 med AF2 Hamran (Balsfjord) 

 Bestemmelse 3.12 (knyttet til begge arealavsetningene i Balsfjord) 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16. 
 
 

03.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer, 3 stemte mot. 
 
FSK - 218/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding; 

1. Plan 202001 Kystsoneplanen for Tromsøregionen (2023 - 2033) med plankart og 
planbestemmelser av 17.10.2022, vedtas. 

2. Det er knyttet uløste innsigelser til deler av planen. Arealer med tilhørende bestemmelser 
avsatt til akvakultur der det foreligger uløst innsigelse unntas rettsvirkning, herunder både 
overflateareal (VA) og areal under -20 m (AF). Dette gjelder følgende arealer markert i 
plankartet: 

 VA1 med AF1 Steinnes (Balsfjord) 

 VA2 med AF2 Hamran (Balsfjord) 

 Bestemmelse 3.12 (knyttet til begge arealavsetningene i Balsfjord) 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16. 
  
  
  

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
 
Gunda Johansen ber om gruppemøte før debatten. 
 
Forslag til kystsoneplan for Tromsøregionen, foreslått av Marit Gåre, Senterpartiet: 
 
Plan 202001 Kystsoneplanen for Tromsøregionen (2023-2033)vedtas med unntak av; 
A. Akvakultur med foring (både anadrom laksefisk og pelagisk fisk) i merder som er i åpne 
vannmasser tas ut av planen. Foreslåtte områder for akvakultur tas ut av plankartet og avsettes til 
NFFF og F. 
 
Bestemmelser, planbeskrivelsen og plankart justeres i tråd med vedtaket. 
 
 
Det voteres over formannskapet innstilling mot forslag fra Sp og Rødt:  
 
Forslaget vedtatt med 10 stemmer, 9 stemmer for formannskapets innstilling. 
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KST - 098/22 Vedtak: 
 
Plan 202001 Kystsoneplanen for Tromsøregionen (2023-2033) vedtas med unntak av; 
A. Akvakultur med foring (både anadrom laksefisk og pelagisk fisk) i merder som er i åpne 
vannmasser tas ut av planen. Foreslåtte områder for akvakultur tas ut av plankartet og avsettes til 
NFFF og F. 
Bestemmelser, planbeskrivelsen og plankart justeres i tråd med vedtaket. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

099/22 Ekstra bevilgning tilskudd til unge etablerere 
 
Rådmannens innstilling: 
Det innvilget kr 1,5 mill til unge etablere for 2022. 
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 
Ubrukte midler pr 31.12.22 tilbakeføres til disposisjonsfondet. 
  
 

13.10.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Det voteres over rådmannens innstilling punkt 1: Enstemmig vedtatt 
 
Det voteres så over rådmannens innstilling punkt 2: Falt enstemmig  
FSK - 188/22 Vedtak: 
 
Formannskapets tilråding: 
Det innvilges kr 1,5 mill til unge etablere for 2022. 
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 
 
 

03.11.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Enstemmig som formannskapets tilråding. 
 
KST - 099/22 Vedtak: 
 
Det innvilges kr 1,5 mill til unge etablere for 2022. 
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 
 
 


