MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.02.2019
Tid: 09:00 - 10:30 og 12:00 – 13:10

Til stede på møtet
Medlemmer:

Per Kristian Arntzen, Asle Spj Hansen, Eirik A Jenssen, Torbjørn
Sommerset, Arne P. Pettersen, Hermod Amundsen, Gro Hoseth,
Tommy Nymo, Ove Storøy, Olav Steinland, Roger Bordal, EmilKristian Larsen og Bjørn Israelsen.

Forfall:

Bente Havaas, Tor Armand Havaas, Daniel Skjevik-Aasberg og Frank
Johannessen.

Varamedlemmer:

Anniken F. Arntsen.

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Knut Einar Hanssen, Teknisk sjef Rune Hjallar (sak 10/19).
Under orientering (10:45 – 11:45) fra HIVE Blockchain: Tobias Ebel,
Jon Fredrik Johansen (Advokatfirma Selmer) og Jon Arne Østvik
(Eurojuris).
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6/19

15/840
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7/19

19/31
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16/553
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UTBYGGING KOMMUNAL INFRASTRUKTUR, FORNES
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1/19
GODKJENNING PROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018.
Innstilling:
Protokollen godkjennes.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.
Enstemmig vedtatt

2/19
REALFAGSSTRATEGI BALLANGEN KOMMUNE 2018-2019
Innstilling:
Formannskapet i Ballangen kommune innstiller ovenfor Ballangen kommunestyre at
Realfagstrategi for skole og barnehager i Ballangen kommune godkjennes.
Behandling:
Spørsmål om habilitet for oppvekstkoordinator og kommunestyremedlem Gro Hoseth avklart
og Gro Hoseth er habil under behandling av saken. Videre ble det stilt spørsmål om assistenter
blir ivaretatt på samme måte som øvrige ansatte noe som ble bekreftet positivt. Spørsmål om
finansiering besvart i møte med ekstern støtte på 300 000,-.
Alternativt forslag:
Kommunestyret i Ballangen kommune godkjenner realfagstrategi for skole og barnehager i
Ballangen kommune.
Vedtak:
Kommunestyret i Ballangen kommune godkjenner realfagstrategi for skole og barnehager i
Ballangen kommune.
Enstemmig vedtatt.

3/19
ØKONOMISK STØTTE TIL MARKERING I 2019 - ARKIV I NORDLAND
Innstilling:
Ballangen kommune vedtar å innvilge støtte på kroner 15 000,- til markering av Charles Ravn i
regi av Nordland fylkeskommune.
Behandling:
Kommunestyret etterspurte om det i sakens anledning er etablert samarbeid med Museum
Nord og administrasjon tar forslaget opp med Museum Nord.
Vedtak:
Ballangen kommune vedtar å innvilge støtte på kroner 15 000,- til markering av Charles Ravn i
regi av Nordland fylkeskommune.
Enstemmig vedtatt.
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4/19
FOLKEHELSEARBEID - SØKNAD OM OPPTAK I SUNNE KOMMUNER
Innstilling:
Formannskapet i Ballangen kommune innstiller ovenfor kommunestyret at Ballangen kommune gir
sin tilslutning til målsettinger, prinsipper og strategier i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk,
og søker om medlemskap fra 2019.
Behandling:
Alternativt forslag:
Kommunestyret i Ballangen kommune vedtar å tilslutte seg til målsettinger, prinsipper og
strategier i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, og søker om medlemskap fra 2019.
Vedtak:
Kommunestyret i Ballangen kommune vedtar å tilslutte seg til målsettinger, prinsipper og
strategier i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, og søker om medlemskap fra 2019.
Enstemmig vedtatt.

5/19
SUPPLERINGSVALG TIL FELLESNEMND - NYE NARVIK KOMMUNE
Innstilling:
Formannskapet i Ballangen kommune innstiller ovenfor kommunestyret at …. Velges som vara for
opposisjon til fellesnemnda for Nye Narvik kommune.
Behandling:
Alternativt forslag:
Kommunestyret i Ballangen kommune velger Bjørn Israelsen som vararepresentant fra
opposisjon.
Vedtak:
Kommunestyret i Ballangen kommune velger Bjørn Israelsen som vararepresentant fra
opposisjon.
Enstemmig vedtatt.
6/19
SUPPLERINGSVALG - OFOTEN TINGRETT 2017 - 2020
Innstilling:
Formannskapet i Ballangen kommune innstiller ovenfor kommunestyret på valg av Anders Nymo
som meddommer i Ofoten Tingrett.
Behandling:
Tommy Nymo meldte seg innhabil og fratrådte møtet.
Alternativt forslag:
Kommunestyret i Ballangen kommune velger Anders Nymo som meddommer i Ofoten
Tingrett.
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Vedtak:
Kommunestyret i Ballangen kommune velger Anders Nymo som meddommer i Ofoten
Tingrett.
Enstemmig vedtatt.

7/19
ØKONOMISK STØTTE TIL RUSFRITT 16. MAI ARRANGEMENT 2019
Innstilling:
Formannskapet i Ballangen kommune innstiller ovenfor kommunestyret på støtte til rusfritt
arrangement 16 mai 2019 med kroner 20 000,-.
Behandling:
Kommunestyret er opptatt av å gjøre dette arrangementet til en fast årlig aktivitet og at
utgiftene til aktiviteten formålsøremerkes med inntekter fra salg av alkohol og gebyrer fra
skjenke-, salgs- og serveringsbevillinger.
Alternativt forslag:
Kommunestyret i Ballangen kommune vedtar å innvilge støtte på kroner 20 000,- til rusfritt
arrangement 16. mai 2019 og at dette arrangementet gjøres til en fast årlig aktivitet og at
utgiftene til aktiviteten formålsøremerkes med inntekter fra salg av alkohol og gebyrer fra
skjenke-, salgs- og serveringsbevillinger.
Vedtak:
Kommunestyret i Ballangen kommune vedtar å innvilge støtte på kroner 20 000,- til rusfritt
arrangement 16. mai 2019 og at dette arrangementet gjøres til en fast årlig aktivitet og at
utgiftene til aktiviteten formålsøremerkes med inntekter fra salg av alkohol og gebyrer fra
skjenke-, salgs- og serveringsbevillinger.
Enstemmig vedtatt.

8/19
VEDTEKTER - NÆRINGSFOND - RETTELSER OG TILLEGG NR 1
Innstilling:
Kommunestyret i Ballangen kommune godkjenner vedtekter for næringsfondet i Ballangen
kommune.
Vedtak:
Kommunestyret i Ballangen kommune godkjenner vedtekter for næringsfondet i Ballangen
kommune.
Enstemmig vedtatt.
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9/19
EIENDOMSSKATT PÅ ET SÆRSKILT SKATTEGRUNNLAG
Innstilling:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og
regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert
med én syvendedel (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
Vedtak:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og
regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert
med én syvendedel (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
Enstemmig vedtatt.

10/19
UTBYGGING KOMMUNAL INFRASTRUKTUR, FORNES
Innstilling:
1. Ballangen kommune vedtar å gjennomføre tiltaket – etablering av kommunal infrastruktur på
Fornes Industriområde, som omfatter etablering av adkomstveg, skjermingsmolo samt flytekai/brygge ihht de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget.
2. Utbyggingen vedtas innenfor en kostnadsramme på kr. 30,3 mill. kr. ihht vedlagte
kostnadskalyle.
3. Kostnaden finansieres med opptak av lån innenfor vedtatt kostnadsramme, med avdragstid på
30 år (alternativt 40 år).
4. Det søkes Nordland Fylkeskommune om tilskudd på 15 mill. kr. Til tiltaket – etablering av
kommunal infrastruktur på Fornes industriområde. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland
Fylkeskommune vil redusere låneopptaket.
5. Rådmann bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til
rammebetingelsene foran.
6. Det utarbeides leieavtale med leietaker (e), med den forutsetning at leiebeløpet fastsettes til
inndekning av de kostnader Ballangen kommune har for drift, vedlikeholdskostnader og
kapitalkostnader for anlegget. Det forutsettes «åpen bok» prinsippet mellom leietaker (e) og
utleier, der leiekostnadene mhp kapitalutgifter beregnes ut fra de reelle kostnader som påløper
prosjekter. Evt. tilskudd fraregnes i totalbeløpet. Leiekontrakten inngås i varighet med tanke på
nedskriving av anleggskostnadene.
7. Anlegget er tilgjengelig for andre interessenter også utenom Ballangen Sjøfarm AS.
Leieinntekter fra andre interessenter vil medføre justering av total leiepris., jfr. «Åpen bok
prinsippet».
8. Kommunestyret legger til grunn at utbygging ikke starter før det foreligger økonomisk
forpliktende avtaler med leietakere som dekker den forholdsvis andel av økonomisk risiko
Ballangen kommune har til enhver tid.
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Behandling:
Kommunestyret ønsker et oversiktskart på Fornes for å se helheten i aktiviteten. På spørsmål
om hva som vil skje om kommunen ikke får støtte så ble det henvist til pkt 8. Beløpet på 30,3
millioner er eks moms.
Vedtak:
1. Ballangen kommune vedtar å gjennomføre tiltaket – etablering av kommunal infrastruktur på
Fornes Industriområde, som omfatter etablering av adkomstveg, skjermingsmolo samt flytekai/brygge ihht de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget.
2. Utbyggingen vedtas innenfor en kostnadsramme på kr. 30,3 mill. kr. ihht vedlagte
kostnadskalyle.
3. Kostnaden finansieres med opptak av lån innenfor vedtatt kostnadsramme, med avdragstid på
30 år (alternativt 40 år).
4. Det søkes Nordland Fylkeskommune om tilskudd på 15 mill. kr. Til tiltaket – etablering av
kommunal infrastruktur på Fornes industriområde. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland
Fylkeskommune vil redusere låneopptaket.
5. Rådmann bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til
rammebetingelsene foran.
6. Det utarbeides leieavtale med leietaker (e), med den forutsetning at leiebeløpet fastsettes til
inndekning av de kostnader Ballangen kommune har for drift, vedlikeholdskostnader og
kapitalkostnader for anlegget. Det forutsettes «åpen bok» prinsippet mellom leietaker (e) og
utleier, der leiekostnadene mhp kapitalutgifter beregnes ut fra de reelle kostnader som påløper
prosjekter. Evt. tilskudd fraregnes i totalbeløpet. Leiekontrakten inngås i varighet med tanke på
nedskriving av anleggskostnadene.
7. Anlegget er tilgjengelig for andre interessenter også utenom Ballangen Sjøfarm AS.
Leieinntekter fra andre interessenter vil medføre justering av total leiepris., jfr. «Åpen bok
prinsippet».
8. Kommunestyret legger til grunn at utbygging ikke starter før det foreligger økonomisk
forpliktende avtaler med leietakere som dekker den forholdsvis andel av økonomisk risiko
Ballangen kommune har til enhver tid.
Enstemmig vedtatt.

Orienteringer og spørsmål
1. Orientering
1.

Orientering fra HIVE Tobias Ebel orienterte innledningsvis om hva kryptovalutta og
Blockchain
blokkjede er og mulighetene som ligger i «Internett versjon 2»
og som vi først nå ser potensialet i.
HIVE ønsker ikke bare å satse på kryptovalutta og vil være på
jakt etter andre blokkjedepartnere.
Bildet som ble skapt av Kolos Norway AS var en «drøm». Vi
må glemme arkitektur og antall arbeidsplasser.
Det jobbes med en gradvis oppbygging som er basert på
tilgang til strøm.
Støy forventes ikke å være et problem fordi dette kan løses
med vannkjøling med muligheter for andre bruksområder.
Virksomheten til HIVE vil ikke være avhengig av stor
datalinjekapasitet og det blir ikke lagret data lokalt.
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2.

Juridisk vurdering av
utbetalinger fra
næringsfondet i 2017

3.

Tomtegrense på
Ballangsleira ved
Teknisk Uteavdeling

I sak 68/18 (Kommunestyremøte 13.12.18.) ble det vedtatt
følgende:
Pkt 4: Kommunestyret i Ballangen kommune ber administrasjon
oversende sakene som er gjennomgått av kommunens revisor til
kommuneadvokaten for juridisk vurdering.
Oppsummeringen fra kommuneadvokatens vurdering ble
gjennomgått og korrespondanse utdelt i møtet.
Sakspapirene fra politisk behandling av tilleggsavtale 2 ved
salg av Ballangsleira delt ut og tomtegrensen opplyst til å
omfatte Teknisk Uteavdeling. Kommunestyret ber
administrasjon ta opp grensespørsmålet med HIVE Blockchain
når arbeidet med oppfølging av kjøpekontrakt kommer i gang.

2. Spørsmål (Spørsmål stilt i møtet og ikke besvart).
1.

Asle Spj Hansen

1. Foreligger det søknad fra Forende Bransjer om bevilling
og når er den registrert inn på sakskartet?
2. Er det gjort målinger angående inneklimaet på
ungdomsskolen (gamle) og er taket reparert?
3. Ungdomsklubben er så vidt meg bekjent ikke åpnet, er det
noen status? (Tilleggsforslag i desember på 150 000,-.
4. BIC-budsjett og budsjettregulering. Det var i møtet i
desember 2018 sagt at dette skulle reguleres inn på første
budsjettregulering 2019. Beløpet det dreier seg om er ca
130 000,-.
5. Veinavnsaken – det er flere som klager på navn og
skrivemåte og har dette/disse startet?

Ballangen, den 06.03.2019.
Rett utskrift bekreftes:

Knut Einar Hanssen
Møtesekretær/rådmann
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