
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyre 
 

Møtested: Salangen regionale kulturhus   

Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl: 11:30 - 14:25 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Sigrun W. Prestbakmo, Roger Lynum, Kyrre Tunheim, Torben Uthaug, 

Sveinung Nyvoll, Gunnar Sæbø, Malin Bredahl Woll, Maia Gartland 

Hoff, Åshild M. Bendiktsen, Kenneth Daleng, Tonje-Helen Gundersen, 

Terje Bertheussen, Bjørn Løkse, Aasa Utstøl, Anne Vestermo Nesje 

 

Forfall: Ken Rune Bekkeli, Tor Ove Talseth, Hanne Jorid Nordli, Ingrid Helen 

Frantzen 

Varamedlemmer: Isabell Sørensen, Jimmy Treland, Gøril Daleng 

Evt. andre: Adm.sjef Frode Skuggedal, komm.sjef Johnny Sagerup, øk.sjef Heidi S. 

Aasen. Johnny fikk permisjon fra kl 13.22. 

 

  

Merknader: 18 repr. av 19 møtte.  

Varaordfører Terje Bertheussen (H) og representant Anne V. Nesje 

(Krf) fikk permisjon fra møtet kl 13.22. Følgende saker var behandlet så 

langt. 39,42, 43, 44, 45.  

Jon Christian Anker (Krf) kom kl. 13.31 og overtok for Anne V. Nesje 

(Krf) 

 

Behandlede saker: Sak 39-46/17. Sak 40 og 41 ble behandlet til slutt i møtet. 

 

Underskrifter: 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 4.10.2017 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

Representanter, vararepr., avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

39/17 17/77   

 OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET  

  

40/17 16/71   

 SKYPROSJEKTET - ORIENTERINGSSAK  

  

41/17 17/390   

 SKY-PROSJEKTET - FINANSIERING  

  

42/17 16/497   

 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT MELLOM 

KOMMUNENE DYRØY, LAVANGEN OG SALANGEN  

  

43/17 17/392   

 ETABLERING AV TILBYGG - VASSHAUG BARNEHAGE - 

FINANSIERING  

  

44/17 16/502   

 REVIDERT AVALE OM INTERKOMMUNALT 

VETERINÆRSAMARBEID 2017  

  

45/17 17/323   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  

  

46/17 17/132   

 ØKONOMIRAPPORTER 2017  
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39/17  

OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Spørsmål fra Jimmy Treland ang fiberutbygging og status for prosjektet. 

Administrasjonssjefen fortalte kort om prosessen. Trollfjord har startet arbeidet med å 

utbyggingen i Øvre Salangen og Salangsverket. Adm.sjef orienterte om at kommunen har søkt 

om midler fra NKOM hvert år de siste årene. Tror ikke at kommunen kan påregne å få mer i 

tilskudd enn det vi allerede har fått. 

 

Terje Bertheussen stilte spørsmål om hvor saken om bygdeboka/slektshistore står. 

Administrasjonssjefen svarte at kommunen har kjennskap til at det er forsinkelser i prosjektet. 

Det ble orientert om dette i forrige kommunestyremøte. Administrasjonen har ikke nye 

opplysninger etter dette. 

 

Det er tatt en administrativ beslutning om at det legges trekkerør for fiber alle steder som 

kommunen graver grøfter for vann og avløp. 

 

Ordfører orienterte om følgende: 

Studiesenteret.no 

Astafjord Havbruksregion 

Henvendelse til UDI 

TV -aksjonen 2017 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

40/17  

SKYPROSJEKTET - ORIENTERINGSSAK  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Orientering v/Bjørge Blekkerud 

 

 

 

http://studiesenteret.no/
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Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

41/17  

SKY-PROSJEKTET - FINANSIERING  

 

 

Formannskapets  innstilling: 

1. K4 kommunene gjennomfører Polarsky prosjektet innenfor en investeringsramme på 

kr 7.330 000,-. Investeringen inkluderer utgifter til trepunktsløsning. 

2. Investeringen fordeler seg over år på følgende måte: 

a. kr 3.574.700,- i år 2017,  

b. kr 3.452.300,- i år 2018,  

c. kr    302.500,- i år 2019. 

3. Utgiften deles likt på hver kommune med følgende beløp pr år: 

a. kr 1.191.600,- i år 2017,  

b. kr 1.150.800,- i år 2018,  

c. kr    100.800,- i år 2019. 

4. Salangen kommune dekker sin del av investeringsutgiftene på kr 2.443.200,- med bruk 

av ledige lånemidler. 

5. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

6. Ved behov vil det fremmes egen finansieringssak for investeringer i egen kommune ift 

infrastrukturtiltak mm. 

 

 

Vedtak: 

1. K4 kommunene gjennomfører Polarsky prosjektet innenfor en investeringsramme på 

kr 7.330 000,-. Investeringen inkluderer utgifter til trepunktsløsning. 

2. Investeringen fordeler seg over år på følgende måte: 

a. kr 3.574.700,- i år 2017,  

b. kr 3.452.300,- i år 2018,  

c. kr    302.500,- i år 2019. 

3. Utgiften deles likt på hver kommune med følgende beløp pr år: 

a. kr 1.191.600,- i år 2017,  

b. kr 1.150.800,- i år 2018,  

c. kr    100.800,- i år 2019. 

4. Salangen kommune dekker sin del av investeringsutgiftene på kr 2.443.200,- med bruk 

av ledige lånemidler. 

5. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

6. Ved behov vil det fremmes egen finansieringssak for investeringer i egen kommune ift 

infrastrukturtiltak mm. 

 

Enstemmig vedtatt 
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42/17  

GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT MELLOM KOMMUNENE 

DYRØY, LAVANGEN OG SALANGEN  

 

 

Levekårsutvalgets  innstilling: 

1. Salangen kommune godkjenner forslag til samarbeidsavtale om interkommunale  

PP-tjenester mellom kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen slik det er framlagt. 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune godkjenner forslag til samarbeidsavtale om interkommunale  

PP-tjenester mellom kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen slik det er framlagt. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

43/17  

ETABLERING AV TILBYGG - VASSHAUG BARNEHAGE - FINANSIERING  

 

 

Formannskapets  innstilling: 
1. Salangen kommune etablerer tilbygg/soveskur ved Vasshaug barnehage ved bruk av 

egne ressurser ved teknisk avdeling. 

2. Prosjekt gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 150.000,-  som skal dekke alt 

av materiell. Dette beløp belastes vedtatt låneramme for år 2017. 

3. Etablering planlegges slik at prosjekt er avsluttet innen utgangen av oktober 2017. 

4. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan 

 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak fra Roger Lynum (Sp): Endring av punkt 2 i vedtaket. Rammen endres til 

inntil kr 300.000,- slik at det kan bygges et isolert tilbygg. Økningen i ramma finansieres av 

lån.  

Forslaget trukket. 

 

 

Vedtak: 
1. Salangen kommune etablerer tilbygg/soveskur ved Vasshaug barnehage ved bruk av 

egne ressurser ved teknisk avdeling. 

2. Prosjekt gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 150.000,-  som skal dekke alt 

av materiell. Dette beløp belastes vedtatt låneramme for år 2017. 

3. Etablering planlegges slik at prosjekt er avsluttet innen utgangen av oktober 2017. 

4. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan 

 

Enstemmig vedtatt  
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44/17  

REVIDERT AVALE OM  INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID 2017  

 

 

Formannskapets  innstilling: 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28 b, og Salangen er vertskommune for samarbeidet. 

Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør styringsgruppe for samarbeidet. 

2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, Dyrøy, 

Ibestad, Lavangen og Salangen 2017 godkjennes.  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunene. 

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av 

kommunestyrene i samarbeidskommunene. 

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 1.7.2017. 

6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 

 

 

Behandling: 
Salangen Ap og Sv ber om at sak 44/17 utsettes. 

Votering over utsettelsesforsalget: 

9 stemmer for utsettelse 

9 stemmer for behandling 

Ordfører benytter seg av sin dobbelstemme. Saken skal behandles. 

 

Vedtak 

Saken vedtatt med 9 + ordførerens dobbelstemme mot 9 stemmer 

 

 

Vedtak: 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28 b, og Salangen er vertskommune for samarbeidet. 

Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør styringsgruppe for samarbeidet. 

2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, Dyrøy, 

Ibestad, Lavangen og Salangen 2017 godkjennes.  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunene. 

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av 

kommunestyrene i samarbeidskommunene. 

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 1.7.2017. 

6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
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45/17  

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  

 

 

Formannskapets innstilling: 

1. Tor Ove Talseth innvilges permisjon fra verv i kommunestyret og formannskapet i perioden 

    10.08.17 - 12.02.18 

 

2. I representantens permisjonsperiode benyttes vararepresentanter hhv kommunestyret,  

   levekårsutvalget, samt formannskap 

 

 

Vedtak: 

1. Tor Ove Talseth innvilges permisjon fra verv i kommunestyret og formannskapet i perioden 

    10.08.17 - 12.02.18 

 

2. I representantens permisjonsperiode benyttes vararepresentanter hhv kommunestyret,  

   levekårsutvalget, samt formannskap 

 

Enstemmig vedtatt 

 

  

46/17  

ØKONOMIRAPPORTER 2017  

 

 

Formannskapets  innstilling: 

1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

 

 

Vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

 

Enstemmig vedtatt  

 

 

 Møtet slutt! 

 

 

Protokoll v/Heidi S. Aasen 


