
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskap 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 25.10.2017 Tid: kl: 09:00 - 15:55 

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Sigrun W. Prestbakmo, Terje Bertheussen, Ingrid H. Frantzen, Anne V. 

Nesje 

 

Forfall: Sveinung Nyvoll 

Varamedlemmer:  

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

Nikolai Christensen fra Finnut på skype (09:00 til 10:00) deltok på sak 

87/17 Offentlige anskaffelser 

Tore Uthaug (kl 09:00-10:17) Deltok på sak 81/17 PolarSky og sak 

88/17 Orientering om kommuneplan 

Kurt Jan Kvernmo(kl 10:22 - 11:06) deltok på sak 80/17 Salangen 

Herredshus 

Bjørge Blekkerud (kl 11:15 - 12:00) deltok på sak 81/17 Statusrapport 

PolarSky 

Reidar Berg (kl 11:20 - 15:30) deltok på sak 81 - 85/17  

  

Merknader: Sak 87 og 88/17 ble behandlet først 

Behandlede saker: Sak 79-88/17 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 30.10.2017 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

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

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

79/17 17/29   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

  

87/17 16/337   

 ORIENTERING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER  

  

88/17 16/76   

 ORIENTERING SAMFUNNSPLAN  

  

80/17 16/442   

 SALANGEN HERREDSHUS - STATUSRAPPORT  

  

81/17 16/71   

 STATUSRAPPORT POLARSKY PR. 10. OKTOBER 2017  

  

82/17 16/473   

 KARAVIKA BOLIGFELT - STATUSRAPPORT  

  

83/17 17/454   

 GEBYRREGULATIV 2018  

  

84/17 17/477   

 EVENTUELT KJØP AV TROMS KRAFT'S BYGNINGSMASSE PÅ SJØV  

  

85/17 17/463   

 INFRASTRUKTUR MELLOM KOMMUNALE BYGG - FINANSIERING  

  

86/17 17/464   

 STATSBUDSJETTET - FYLKESMANNENS KOMMENTAR  
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79/17  

GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte 11.10.2017 til godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 11.10.2017 godkjent. 

 

 

87/17  

ORIENTERING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

 

Behandling: 
Møtet ble lukket ved behandling av saken. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

88/17  

ORIENTERING SAMFUNNSPLAN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Orientering v/Tore Uthaug 

Det er lagt ned et bredt og omfattende arbeid for å involvere flest mulig grupper i arbeidet. 

Her nevenes: 10. klassinger, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet,  

Har oppfordret de ulike partigruppene til å komme med innspill. 

Har laget ordning for tilbakemelding på hjemmesiden til kommunen. 

Har vært hos fylkesmannen og fått råd om utforming av planen. 

Har snakket med administrasjonen i kommunen. 

Har gjennomført seminar på Hamn i Senja. 

I forhold til næringslivet har man støttet seg på vedtatt næringsplan. 

Når fristen for innmeling av synspunkter er gått ut begynner arbeidet med å systematisere 

innspillene. 



  

Side 4 av 7 

Formannskapet behandler forslag tl plan før den behandles i kommunestyret den 12.12.17. 

Deretter legges planen ut til offentlig ettersyn. Endelig plan vedtas på nyåret. 

Ordfører ønsker at det brukes litt tild på planen i kommunestyremøtet i november.  

Arbeidet med arealplanen vil starte opp etter at samfunnsplanen er vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

80/17  

SALANGEN HERREDSHUS - STATUSRAPPORT  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

 

Behandling: 

Kurt Jan Kvernmo orienterte om saken. 

Politikerne ga signaler om at vi må avklare vernestatus. Det ble gitt uttrykk for at avhending 

av bygget var mest relevant. 

Det må stilles krav til den/de som overtar bygget ift sikring utvendig. 

 
 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

81/17  

STATUSRAPPORT POLARSKY PR. 10. OKTOBER 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Bjørge Blekkerud orienterte 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 
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82/17  

KARAVIKA BOLIGFELT - STATUSRAPPORT  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Reidar Berg orienterte. Det har fremkommet endel endringer i prosjektet. Dette dreier seg om 

gjerde, støttemur, tilkjøring av masser mm. Til fradrag kommer mindre utgifter til sprengning. 

 

Totalt sett vil dermed budsjettet  ikke være tilstrekkelig og teknisk sjef vil gi ny orientering 

når bildet er klarere. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

83/17  

GEBYRREGULATIV 2018  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Kommunale avgifter og gebyrer for Salangen kommune vedtas i henhold til vedlagte 

forslag for betalingsregulativ 2018.   

 

 

Behandling: 
Fokus på informasjon om gebyrendringer. Formannskapet ønsker at det blir redegjort for dette 

i kommunestyret.  

 

I gebyrregulativet er det satser for utlån av inventar og kjøkkenutstyr fra Kulturhuset. 

Formannskapet ønsker informasjon om hvor ofte vi leier ut utstyr, hvem leier dette og hva er 

konsekvensene av å ikke leie ut utstyr.  

Formannskapet ønsker opp sak høsten 2018 om erfaringene med de nye gebyrene som 

innføres.  

Formannskapet gir tilslutning til at administrasjonen kan endre formatet på del to av gebyrene. 

Slik at disse kommer i samme format som del en.  

 

 

Vedtak: 

1. Kommunale avgifter og gebyrer for Salangen kommune vedtas i henhold til vedlagte 

forslag for betalingsregulativ 2018.   

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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84/17  

EVENTUELT KJØP AV TROMS KRAFT'S BYGNINGSMASSE PÅ SJØV  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen anbefaler formannskapet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Ved et eventuelt salg av Troms Kraft's bygningsmasse på Sjøvegan er det ønskelig at 
Salangen kommune er i posisjon til erverv av dette. 

2. Forslag til økonomisk ramme legges fram i møtet.  
 
 
Behandling: 
Møtet ble lukket under behandling av saken, jfr. offentlighetslovens § 23. 

 

 

Vedtak: 

 
1. Ved et eventuelt salg av Troms Kraft's bygningsmasse på Sjøvegan er det ønskelig at 

Salangen kommune er i posisjon til erverv av dette. 
2. Økonomisk ramme for kjøp av Troms Kraft's bygningsmasse settes til  

maksimalt kr ................... 
 
Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 
 
85/17  

INFRASTRUKTUR MELLOM KOMMUNALE BYGG - FINANSIERING  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Det etableres kommunal fiber mellom kommunehuset og skolen innenfor en 

utgiftsramme på kr 350.000,- 

2. Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler jf ksak 93/16 

3. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan 

 

 

Vedtak: 

1. Det etableres kommunal fiber mellom kommunehuset og skolen innenfor en 

utgiftsramme på kr 350.000,- 

2. Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler jf ksak 93/16 

3. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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86/17  

STATSBUDSJETTET - FYLKESMANNENS KOMMENTAR  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

 

 Møtet slutt! 

 

 

Protokoll v/Heidi S. Aasen 


