
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskap 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 22.03.2017 Tid: kl: 10:10-16:20 

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Sigrun W. Prestbakmo, Terje Bertheussen, Anne V. Nesje, Gunnar 

Sæbø 

 

Forfall: Ingrid H. Frantzen 

Varamedlemmer:  

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

Sagerup (gikk kl. 13:50 etter sak 18/17), teknisk sjef Reidar Berg (sak 

18/17, gikk kl: 16:00 etter sak 27/17) 

  

Merknader:  

Behandlede saker: Sak 11-28/17 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 24.3.2017 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

Representanter, vararepr., avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 
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11/17  

GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte i formannskapet 25.1.17 og protokoll fra møte i kommunestyret 6.2.17 

godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i formannskapet 25.1.17 og protokoll fra møte i kommunestyret 6.2.17 

godkjent. 

 

 

12/17  

REFERATSAKER 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Anne Nesje (Krf) ba om orientering om Coop bygget. Administrasjonssjefen orienterte kort 

om hvor saken står. 

Terje Bertheussen (H) ba om orientering om status for kart og oppmåling. 

Administrasjonssjefen orienterte om at det jobbes for å ta inn etterslepet på saker. Målet er å 

komme ajour iløpet av 2017. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

13/17  

OPPFØLGING AV SAKER - FORMANNSKAPET 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Terje Bertheussen (H) ba om orientering om arbeidet med å finne plassering for minnesmerke 

etter Per Tønder.  

Administrasjonssjefen orientert om at det jobbes med å avklare plassering.  
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Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

14/17  

ORIENTERINGSSAKER 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Administrasjonssjefen orienterte om: 

Planarbeid. Arbeidet som gjøres i ledergruppen ift fagplaner, planstrategi, samfunnsplan og 

arealplan.  

 

Bosetting. Kommunen har fått brev fra IMDI om vedtak om redusering av vedtak. Vedtaket til 

Salangen kommune var at kommunen skulle bosette 25 flyktninger i 2017, inkludert 15 EM. 

Dette er redusert til 8 voksne og 10 EM for år 2017. 

 

Rusmiljøet i Salangen. Det er lyst ut stilling rus koordinator. Kommunene har mottatt søknad 

fra kvalifiserte søkere. Utviklingen innenfor rusmiljøet er bekymringsfullt.  

 

Kommunale avgifter. Det foretas et arbeid for å avdekke hvor de nye gebyrene fører til størst 

endring. Kommunen vil gå i dialog med grupper som får størst økning.  

 

Justering av regnskapet for år 2016. 

 

Transport av stein. Administrasjonssjefen vil fremme sak til formannskapet om 

nedbetalingsplan. Planlagt til neste fsk-møte. 

 

Møtet ble lukke kl 11.06 til kl 11.25. Begrunnelse for lukking av møtet var at sak som ble 

diskutert inneholdt personlige opplysninger.  

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

15/17  

ARCTIC RACE OF NORWAY  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune ved kommunestyret godkjenner forslag til ovennevnte     

    organisasjonsmodell. 

2. Kommunestyret avsetter kroner 295 000,- til gjennomføring av ARN 2017 i Salangen  

    kommune. 
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3. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond 

4. Nødvendig regulering av budsjett tas med i neste økonomirapport 

 

 

Behandling: 
Det foretas en redaksjonell endring av punkt 1 i innstillingen. Følgende slettes fra punktet: "og 

budsjett for ARN 2017 i Salangen" 

 

Gunnar Sæbø (A) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 i innstillingen: 

Kommunestyret avsetter kr 200.000,- til gjennomføring av ARN 2017 i Salangen kommune. 

 

Votering 

Votering over punkt 2: 

Stemmer for innstillingen: 3 

Stemmer for forslaget fra Gunnar Sæbø (A): 1 

 

Votering over punkt 1,3,4 i innstillingen 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune ved kommunestyret godkjenner forslag til ovennevnte     

    organisasjonsmodell. 

2. Kommunestyret avsetter kroner 295 000,- til gjennomføring av ARN 2017 i Salangen  

    kommune. 

3. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond 

4. Nødvendig regulering av budsjett tas med i neste økonomirapport 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

16/17  

SØKNAD OM OVERTAKELSE AV KLOAKKLEDNING OG DEKNING AV 

KOSTNADER. KLAGE.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

Administrasjonssjefen tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med 

følgende 

 

 

i n n s t i l l i n g: 

 

1. Kommunestyret legger til grunn at det er Fylkesmannen som er forurensnings-

myndighet etter forurensningsloven § 24, jfr. spesielt Fylkesmannens brev dat. 

22.11.16. Grunneierne har derfor ikke noe rettskrav på at kommunen overtar private 

vann- og avløpsanlegg, og ressursutvalgets vedtak i sak 48/15 er således ikke utøvelse 
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av offentlig myndighet som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer, og er derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. forvaltningsloven §§ 

2 og 28. 

2. Klage dat. 07.04.16 på kommunens avvisning av klagerett i brev dat. 29.02.16 tas 

derfor ikke til følge. 

3. Dette vedtak er endelig og kan ikke påklages, jfr. Fylkesmannens brev dat. 12.09.16 og 

forvaltningsloven § 28. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret legger til grunn at det er Fylkesmannen som er forurensnings-

myndighet etter forurensningsloven § 24, jfr. spesielt Fylkesmannens brev dat. 

22.11.16. Grunneierne har derfor ikke noe rettskrav på at kommunen overtar private 

vann- og avløpsanlegg, og ressursutvalgets vedtak i sak 48/15 er således ikke utøvelse 

av offentlig myndighet som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer, og er derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. forvaltningsloven §§ 

2 og 28. 

2. Klage dat. 07.04.16 på kommunens avvisning av klagerett i brev dat. 29.02.16 tas 

derfor ikke til følge. 

3. Dette vedtak er endelig og kan ikke påklages, jfr. Fylkesmannens brev dat. 12.09.16 og 

forvaltningsloven § 28. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

17/17  

PLANPROGRAM FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029  

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune mener at etterslepet på veivedlikeholdet i Troms bør være det 

viktigste fokusområdet i ny regional transportplan. 

2. Salangen kommune  har forøvrig ingen merknader til planprogrammet 

 

 

Behandling: 
Før saksbehandling ble påbegynt ble habiliteten til ordfører Sigrun Prestbakmo (Sp) vurdert. 

Ordfører betrakter seg som habil. Formannskapet sa seg enig. 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune mener at etterslepet på veivedlikeholdet i Troms bør være det 

viktigste fokusområdet i ny regional transportplan. 

2. Salangen kommune  har forøvrig ingen merknader til planprogrammet 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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18/17  

KARAVIKA BOLIGFELT  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med 

følgende 

 

 

   innstilling: 

 
1. Det igangsettes en delvis utbygging av Karavika Boligfelt. Utbygging deles i 3 etapper som 

følger: 
a. Utbyggingstrinn 1, alternativ 4 - Område øst, innenfor en kostnadsramme på kr 

8.000.000,-. Oppstart vår/sommer 2017 med avslutning høsten 2017.  
b. Utbyggingstrinn 2, resterende arealer knyttet til "Område sentrum" slik at man 

oppnår totalt 21 boligtomter innefor område tidligere kaldt "Byggetrinn 1". Oppstart 
vår/sommer 2019 med avslutning høsten 2019. 

c. Utbyggingstrinn 3, Område vest med vei ned til Karavika. Oppstart vår/sommer 2021 
med avslutning innen utgangen av 2021. Før igangsetting skal det gjennomføres en 
analyse knyttet til alternative veiløsninger opp fra Karavika for å finne den mest 
kostnadseffektive løsningen. 

2. Avbøtende trafikksikkerhetstiltak langs etter St.Hansveien samt kjøp av areal innenfor en 
kostnadsramme på kr 1.000.000,-. Dette er et estimert beløp som ikke er kostnadsberegnet. 

3. Investeringen i år 2017 dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 med kr 5.750.000,- og 
bruk av disposisjonsfond kr 2.250.000,- 

4. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan 
5. Tomtepriser settes til en snittpris kr 150.000,- pr. tomt. Tomtepriser kan differensieres 

innefor en ramme på ± kr 50.000,- 
6. Endelig prisfastsetting av boligtomter innenfor ramme delegeres til administrasjonssjefen. 
7. Utlysning av entrepriseoppdrag iverksettes med sikte på oppstart på byggeplass i løpet av 

mai/juni 2017. 

 

 

Vedtak: 

 
1. Det igangsettes en delvis utbygging av Karavika Boligfelt. Utbygging deles i 3 etapper som 

følger: 
a. Utbyggingstrinn 1, alternativ 4 - Område øst, innenfor en kostnadsramme på kr 

8.000.000,-. Oppstart vår/sommer 2017 med avslutning høsten 2017.  
b. Utbyggingstrinn 2, resterende arealer knyttet til "Område sentrum" slik at man 

oppnår totalt 21 boligtomter innefor område tidligere kaldt "Byggetrinn 1". Oppstart 
vår/sommer 2019 med avslutning høsten 2019. 

c. Utbyggingstrinn 3, Område vest med vei ned til Karavika. Oppstart vår/sommer 2021 
med avslutning innen utgangen av 2021. Før igangsetting skal det gjennomføres en 
analyse knyttet til alternative veiløsninger opp fra Karavika for å finne den mest 
kostnadseffektive løsningen. 

2. Avbøtende trafikksikkerhetstiltak langs etter St.Hansveien samt kjøp av areal innenfor en 
kostnadsramme på kr 1.000.000,-. Dette er et estimert beløp som ikke er kostnadsberegnet. 
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3. Investeringen i år 2017 dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 med kr 5.750.000,- og 
bruk av disposisjonsfond kr 2.250.000,- 

4. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan 
5. Tomtepriser settes til en snittpris kr 150.000,- pr. tomt. Tomtepriser kan differensieres 

innefor en ramme på ± kr 50.000,- 
6. Endelig prisfastsetting av boligtomter innenfor ramme delegeres til administrasjonssjefen. 
7. Utlysning av entrepriseoppdrag iverksettes med sikte på oppstart på byggeplass i løpet av 

mai/juni 2017. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

19/17  

ORGANISASJONSMODELL FOR SALANGEN KOMMUNES KAIANLEGG PÅ 

SALANGSVERKET  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjef tilrår at:  

 

Salangen kommunes kaianlegg på Salangsverket organiseres og driftes innenfor kommunens 

ordinære virksomhet.  

 

 

Vedtak: 

 

Salangen kommunes kaianlegg på Salangsverket organiseres og driftes innenfor kommunens 

ordinære virksomhet.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

20/17  

ASTAFJORD VEKST - KOMMUNAL GARANTI  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Det vises til søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr. 2.500.000,- fra Astafjord 

Vekst 

 

1. Salangen kommune innvilger selvskyldner garanti for hovedstoll kr 2.250.000,- med 

tillegg på 10% av en til envher tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle 

påløpte renter og omkostninger 
2.  Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av 
 inntil 2 år jf. garantiforskriftens § 3 
3.  Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene 
4.  Det forutsettes at det lages avtale mellom kommunene der eventuelle krav fra långiver på 
 grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene 
5.   Garantien stilles under forutsetning av at lån på tilsammen kr 3.650.000,- innfries og at 
 eventuelle garantier gitt av en eller flere eierkommuner for disse lånene slettes. 
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6.   Salangen kommune krever halvårlige rapporter fra Astafjord Vekst ift fremdrift når det 
 gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler.  
7.   Salangen kommune krver pant i bygg tilsvarende kr 2.475.000, fortrinnsvis i Salangen 
 kommune 
8. Salangen kommune søker fylkesmannen om godkjenning for å gi garantien. 

 

 

Vedtak: 

Det vises til søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr. 2.500.000,- fra Astafjord 

Vekst 

 

1.  Salangen kommune innvilger selvskyldner garanti for hovedstoll kr 2.250.000,- med       

tillegg på 10% av en til envher tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 

renter og omkostninger 
2.  Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg 
 av inntil 2 år jf. garantiforskriftens § 3 
3.   Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene 
4.   Det forutsettes at det lages avtale mellom kommunene der eventuelle krav fra långiver på 
 grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene 
5.  Garantien stilles under forutsetning av at lån på tilsammen kr 3.650.000,- innfries og at 
 eventuelle garantier gitt av en eller flere eierkommuner for disse lånene slettes. 
6.  Salangen kommune krever halvårlige rapporter fra Astafjord Vekst ift fremdrift når det 
 gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler.  
7.  Salangen kommune krver pant i bygg tilsvarende kr 2.475.000, fortrinnsvis i Salangen 
 kommune 
8. Salangen kommune søker fylkesmannen om godkjenning for å gi garantien. 

 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

21/17  

UTBYGGING AV HØYKAPASITETS-BREDBÅND I SALANGEN  

ØVRE SALANGEN OG SALANGSVERKET 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjef tilrår at:  

 

1) Utbygging av bredbåndstjenester for områdene Øvre-Salangen og Salangsverket legges ut 

på anbud etter tilskuddsmodell.  

2) Administrasjonssjef fremmer egen finansieringssak for denne utbyggingen.  

 

 

Vedtak: 

 

1) Utbygging av bredbåndstjenester for områdene Øvre-Salangen og Salangsverket legges ut 

på anbud etter tilskuddsmodell.  

2) Administrasjonssjef fremmer egen finansieringssak for denne utbyggingen.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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22/17  

ELVENES LEIR - VEDLIKEHOLDSHALLEN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjef tilrår at:  

 

1) Astafjord Utvikling AS inngår langsiktig leieavtale med Sør-Troms Museum for leie av 

vedlikeholdshallen Elvenes. 

 

 

Behandling: 
Før saksbehandlngen ble påbegynt ble det foretatt vurdering av habilitet. 

Terje Bertheussen (H) meldte seg innhabil. (er styremedlem i Astafjord Utvikling) 

Vurdering av habiliteten til Sigrun Prestbakmo (Sp). (gift med styreleder i Astafjord 

Utvikling). Formannskapet vurdere ordfører som habil. 

 

Forslag fra Gunnar Sæbø (A) og Anne Nesje (Krf: 

 

1. Salangen kommune legger vedlikeholdshallen på Elvenes, gnr. 23 bnr. 2 ut til salgs 

2. Salg til interessenter som vil medføre etablering/styrking av arbeidsplasser vil prioriteres. 

 

Votering 

Stemmer for innstillingen: 1 

Stemmer for forslag fra Gunnar Sæbø (A) og Anne Nesje (Krf): 2 

 

 

Vedtak 

Forslag fra Gunnar Sæbø (A) og Anne Nesje (Krf) vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune legger vedlikeholdshallen på Elvenes, gnr. 23 bnr. 2 ut til salgs 

2. Salg til interessenter som vil medføre etablering/styrking av arbeidsplasser vil prioriteres. 

 

Vedtatt mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret 

 

 

23/17  

SLUTTREGNSKAP FOR UTBYGGING AV ISIS-BYGGET TIL KOMMUNEHUS  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune tar sluttregnskapet for investeringsprosjekt "kjøp nytt 

kommunehus" til orientering. 

2. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på kr 3,4 mill. mot justert utgiftsramme på kr 3,5 

mill. Dvs. at prosjektet er gjennomført innenfor gitte økonomiske rammer. 
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Vedtak: 

1. Salangen kommune tar sluttregnskapet for investeringsprosjekt "kjøp nytt 

kommunehus" til orientering. 

2. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på kr 3,4 mill. mot justert utgiftsramme på kr 3,5 

mill. Dvs. at prosjektet er gjennomført innenfor gitte økonomiske rammer. 

 

 

24/17  

KJØP AV BIL - SAFA  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune vedtar å kjøpe inn brukt handikapbil innenfor en utgiftsramme på 

kr 350.000,- for midler kommunen mottar fra Frivillighetssentralen. 

2. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune vedtar å kjøpe inn brukt handikapbil innenfor en utgiftsramme på 

kr 350.000,- for midler kommunen mottar fra Frivillighetssentralen. 

2. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

25/17  

INNKJØP AV NY VAREBIL TIL SALANGEN KOMMUNE V/TEKNISK AVDELING  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune vedtar å kjøpe inn varebil innenfor en utgiftsramme på kr 

200.000,- 

2. Investeringen dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 

3. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

 

Vedtak: 

1Salangen kommune vedtar å kjøpe inn varebil innenfor en utgiftsramme på kr 200.000,- 

2Investeringen dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 

3Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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 26/17  

REHABILITERING KJØKKEN - SABE  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune vedtar å rehabilitere kjøkken på SABE innenfor en utgiftsramme 

på kr 500.000,- 

2. Investeringen dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 

3. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune vedtar å rehabilitere kjøkken på SABE innenfor en utgiftsramme 

på kr 500.000,- 

2. Investeringen dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 

3. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

27/17  

BYTTING AV UTVENDIGE DØRER - VASSHAUG BARNEHAGE  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune vedtar å bytte ut ytterdører ved Vasshaug barnehage innenfor en 

utgiftsramme på kr 200.000,-. 

2. Investeringen dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 

3. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune vedtar å bytte ut ytterdører ved Vasshaug barnehage innenfor en 

utgiftsramme på kr 200.000,-. 

2. Investeringen dekkes av vedtatt låneramme i Ksak 93/16 

3. Nødvendig regulering av investeringsbudsjettet foretas i neste økonomirapport. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

28/17  

ØKONOMIRAPPORTER 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Lagt fram på møtet. 

 

 

 



  

Side 14 av 14 

Vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksframlegget vedtas for investeringsbudsjettet 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

 

 Møtet slutt! 

 

Protokoll v/Heidi S. Aasen 


