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I 2022 er det kommet nye søknad fra: 

 Sagelvvatn bygdehus om støtte til bygdekino i størrelsesorden kr 6000 – kr 10000 avhengig 

av fremvisning og publikum. 

 Kirkens SOS i Troms og Finnmark har søkt om støtte kr 10000 for å opprettholde døgnåpen 

kristtjeneste på telefon og internett. 

 Balsfjord kirkelig fellesråd har sendt inn oversikt over ting som må utbedres. Det være seg; 

lydanlegg til Nordkjosbotn kirke og Storsteinnes kapell, elektriske kirkeklokker i Malangen og 

Balsfjord kirke, ny trapp Balsfjord kirke og Storsteinnes kapell. Tiltakene er ikke prissatt. 

Etter dialog med daglig leder fremkommer det at befaring skal gjennomføres i november så 

det er derfor vanskelig å si noe om kostnadsbilde. 

  

Vurderinger som ligger til grunn for tilskudd til andre. 

Tilskudd til andre tar utgangspunkt i et forpliktet samarbeid enten i form av IKS eller annen 

samarbeidsavtale. Årlig reguleres hvert enkelt tilskuddsbeløp avhengig av inngått avtale.  

Tidligere regnskap viser at det ikke er uvanlig at utbetalt beløp er mindre enn budsjettet. Årsaken er 

at det er di reelle kostnadene som legger til grunn for fordelingen på deltakerkommunene. Det 

legges derfor til grunn at de reelle kostnadene fortsatt er noe mindre enn budsjettet og budsjettene 

pr tilskudd øker ikke med unntak av PPT og Sandbukt AS.  PPT budsjettet bygger på styrets 

budsjettforslag fordelt etter på antall barn pr kommune. 

Tilskuddet til Sandbukt bygger på hva som er utbetales i 2022.  

  

Ideelt sett burde det ha vært avsatt en pott til søknader som kommer inn i løpet av året, slik som 

støtte til bygdekino og Kirkens SOS. Slik kommunens økonomiske situasjon er finner man ikke rom 

for å avsette slike midler. Innkommende søknader er ikke innarbeidet i budsjettet. 

Barne- og familiedepartementet har i generell orientering av 03.12.2020 uttalt at dersom den 

økonomiske situasjonen for kommunen gjør det påkrevet med innstrammingstiltak i løpet av året, 

kan ikke kirkens virksomhet generelt unntas fra slike. Som følge av den økonomiske situasjonen til 

kommunen økes ikke rammen til Balsfjord kirkelig fellesråd. Speiler man til de kommunale enhetene 

får de et generell rammekutt for å komme i økonomiskbalanse. At det ikke gis et økt tilskudd anses 

ikke som et brudd på forutsetningene som følger av trossamfunnsloven § 14. 

For øvrig kan Balsfjord kirkelig fellesråd søke om låneopptak til investeringsformål. Renter og avdrag 

må dekkes innenfor eksisterende budsjett. 

 

 



 

 

Sekretariat regionrådet 

Som deltaker kommune i Tromsø- området regionråd ble det i 2009 fremmet forslag om eget 

sekretariat hvor kostandene fordeles mellom deltakerkommunene etter fastsatt fordelingsnøkkel. 

50% av kostnadene fordeles likt resterende etter folketall. Tromsø kommune er vertskommune for 

sekretariat regionrådet. I 2022 er det kommet flere kommuner med i regionrådet. Inntil daglig leder 

er på plass er det liten/ingen aktivitet på området.  

Midt-Troms Museum 

Balsfjord kommune har i 2020 fornyet avtalen om museumstjenester med Midt-Troms museum. 

Avtalen innebærer et årlig tilskudd baseres på antall innbygger pr 01. juli året før til skuddsåret og 

fastsatt grunn sats à kr 98 i 2019 som reguleres årlig etter SSB sin prisindeks. Balsfjord kommune 

sine forpliktelser er listet opp til å være: Aursfjordsaga, Nordfjordskolen, Ladnesbua, 

Toalettbygget.  Midt-Troms museums forpliktelse er: Aursfjordsaga, Nordfjordskolen, Ladnesbua. 

 

PPT 

Balsfjord kommune sin andel av tilskudd til PPT er beregnet etter at styret i PPT har godkjent 

budsjettet for 2023 og fordelt etter antall 4/5 åringer og elever i grunnskolen pr 01.09.22. PR 

01.09.22 var det 1096 barn i denne gruppen, herav 624 barn fra Balsfjord kommune som utgjør 57%. 

Den årlige kostnaden avregnes etter faktiske utgifter med samme fordelingsnøkkel som budsjettet 

er bygd på. 

 

Nordkjosbotn idrettshall 

Nordkjosbotn idrettshall eies av Balsfjord kommune og Troms og Finnmark Fylkeskommune med en 

halvdel hver. Administrasjon av hallen er lagt til fylkeskommunen. Kommunens andel avregnes 



etterskuddsvis årlig etter faktiske utgifter. Kommunen har ikke mottatt forslag til budsjett fra 

fylkeskommunen, ei helle krav for 2022. Erfaringsvis blir kravet lavere enn budsjett. Dette er 

bakgrunnen for at budsjettet for 2023 ikke reguleres. 

 Krisesenter 

Fra 01.01.2010 er krisesenter en lovpålagt oppgave i Norge, og alle kommuner har ansvar for å tilby 

sine innbyggere et eller flere krisetiltak tilsvarende et godt utbygd krisesenter. Balsfjord kommune 

har inngått en samarbeidsavtale med 8 andre kommuner om drift av krisesenteret hvor Tromsø 

kommune er vertskommune. Siste samarbeidsavtale ble vedtatt av kommunestyret 23.09.21 sak 

072/21.Kostnadsfordelingen er etter folketall pr 01.01 i avtaleåret og prisjusteres hvert år.  

Sandbukt AS (BASVO) 

Tilskudd til Sandbukt AS er basert på medfinansieringsavtalen for 14 godkjente plasser hvor 

kommunen skal dekke 42,8 % av tilskuddssats fra NAV. 

Finndalsløypa 

Finndalsløypa skal i henhold til lokal forskrift av 15.12.98 (forskrift om snøscooterløype) være merket 

i samsvar med retningslinjene gitt av fylkesmannen. Vinteren 2021 ble scooterløype i Finndalen 

utvidet til også å gjelde fra Finndalen til Camp Tamok og fra Finndalen til Dopparskaret. Budsjettet 

ble samtidig økt fra kr 6000,- til kr 30000,-. For 2023 videreføres avsatte midler til formålet. 

 Balsfjord idrettsråd  

Etter å ha vært borte fra tilskuddsordningen ble det politisk vedtatt i KST 15/119 at det årlig 

innarbeide kr 50000,- til løypekjøring. Tilskuddet administreres og fordeles av idrettsrådet. 

Idrettsrådet mottar i tillegg kr 6000,- i årlig driftstilskudd. 

 Sommervedlikehold sentrum Storsteinnes, Nordkjosbotn og Meistervik 

Etter å ha vært borte fra tilskuddsordningen ble det politisk vedtatt i KST 15/119 at det årlig 

innarbeide kr 50000,- til sommervedlikehold av Storsteinnes og Nordkjosbotn sentrum med 

fordeling 50/50. Fom med budsjettet 2021 skal beløpet fordeles også med Meistervik. Fordelingen 

er da 20/20/10. 

Ivaretagelse av statlige friluftsområder 

Kommunen har 3 statlig sikret friluftsområder - Juksavatn friluftsområde, Skrivarholmen 

friluftsområde og Hjertøya. Kommunen har i flere år hatt driftsavtale med Strupen utviklingslag 

vedrørende Juksavatn friluftsområdet. I 2021var avtalen fornyet med en økning fra kr 29000 til kr 

54000. I tillegge er det inngått avtale med Røyken UIL og Sand skole vedrørende Skriverholmen 

totalt kr 31000 fordelt kr 23000 på Røyken UIL og kr 8000 på Sand skole.  Det er ikke inngått 

driftsavtale vedrørende Hjertøya. 

Tilskuddsbeløpene skal bla dekke drift og vedlikehold av toalett, tømming/ rydding av søppel. Samt 

utsetting og opptak av flytebrygge og landgang ved Juksavatn friluftsområde. 

Driftsavtale Sør-Malangen bygdelag 

Viser til vedtak i formannskapet 14.10.20 sak 151/20 om innarbeides av kr 5000,- i årlig tilskudd i 

økonomiplanperioden 2021-2014 til vedlikehold av Sætersletta -  et området som er regulert til 

Allmennyttig formål, plan ID 154.  

Renhold av toalettbygg ved Aursfjordsaga 

I budsjettet for 2021 ble det vedtatt kr 5000,- i tilskudd til Midt-Troms museum for drift og 

vedlikehold av toalettbygg ved Aursfjordsaga. I ettertid viser det seg at Midt-Troms museum ikke vil 

påta seg denne oppgaven og midlene er derfor brukt til å betale lønn til ungdom som har påtatt seg 

jobben. Renhold av toalettene er nødvendig og beløpet videreføres, men nå ikke knyttet til Midt-



Troms museum. De totale kostnadene er lagt over budsjettbeløp. I 2022 har vært brukt 84 timer på 

renhold av toalettene med en kostnader på kr 16500,-. Merkostnaden dekkes av byggforvaltning. 

Tilskudd til støttesenter for incest og seksuelle overgrep 

Tilskudd til støttesenter for incest og seksuelle overgrep er en frivilling ordning. Balsfjord kommune 

bidrar er på lik linje med alle andre kommuner i Troms med et årlig driftstilskudd.  Tilskuddet har 

siden 2014 ligger årlig på kr 10000,-. I forbindelse med budsjett for 2020 ble tilskuddet økt til kr 

15000,- pr år i en 3-årsperiode (2020-2022). Fom 2023 går tilskuddet tilbake til kr 10000,- pr år. 

Kirkelig fellesråd 

Det kommunale finansieringsansvaret for Den norske kirke lokalt følger av trossamfunnsloven § 14 

andre til fjerde ledd. Kommunenes økonomiske ansvar bygger på den forutsetning at de kommunale 

bevilgninger til kirken gir grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av våre kirker og 

gravplasser og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger.  

Ishavskysten friluftsråd 

Tilskudd til Ishavskysten friluftsråd er etter samarbeidsavtale baseres på et basisbeløp kr 25000,- + kr 

15,- pr innbygger pr 01.01 i budsjettåret. 

Balsfjord næringsselskap AS 

I henhold til k-sak 24/18 vedtatt 25.04.18 skal det innarbeides årlig kommunalt driftstilskudd kr 

200000,-  til Balsfjord næringsselskap i perioden 2019-2022. Balsfjord næringsselskap har søkt om at 

tilskuddet på kr 200000,- videreføres for perioden 2023-2028. 

Kommunestyret innvilget søknaden 22.09.22 sak 78/22. 

 Interkommunalt plankontor 

Kommunestyret vedtok 21.08.22 sak 029/22 at Balsfjord kommune skal være del av interkommunalt 

plankontor med Målselv som vertskommune.  Årlig driftstilskudd er fastsatt til kr 140000,-. I tillegg 

skal kommunen betale for konkrete bestilt planarbeid gjennom året. Slike kostnader må dekkes av 

respektive rammeområdene, i hovedsak av plan og forvaltning og rådmannsstøttegruppe. 

 Driftsavtale Sørkjosleira fugletittertårn 

Kommunestyret 05.06.19 sak 50/19 at det vedtatt kr 15000,- i driftstilskudd til grunneier vedrørende 

Sørkjosleira fugletittertårn. Forutsettingen er at driften av tåret er kommet i gang. Tåret er ikke 

kommet i drift og det legges derfor ikke inn midler til driftstilskudd i 2023 og inntil drift av 

fugletittertåret på plass. 

  

 



From: Anna Rosén <an.k.ro.71@gmail.com> 
Sent: søndag 18. september 2022 12.39.30 
To: Lillian Pedersen 
Cc: Postmottak; Stig-Arne Opgård 
Subject: Søknad om støtte til Bygdekino ved Sagelvvatn bygdehus  

  
Hei  
Jeg viser til tidligere søknad om støtte til drift av bygdekino ved Sagelvvatn bygdehus.  
Bygdekinoen har i løpet av første halvår 2022 hatt 4 visninger med til sammen 105 besøkende.  
Dvs i snitt 26 betalende publikummere pr 2 filmer/ kveld.  
  
Hvert tilfelle krever frivillig innsats i form av 2 voksne kinovakter fra ca kl 17-23. 
De setter frem stoler, hjelper bygdekinoen med å få på plass filmvisningsutsyr, drifter kiosk, er 
brannvernansvarlige og rydder og vasker etter filmvisning.  
  
Frivillig innsats kreves også i fbm innkjøp av varer til kiosk og renhold, samt at kinoen medfører 
driftskostnader i form av strømutgifter osv.  
  
Bygdekinoen er det eneste kinotilbudet som finnes i Balsfjord kommune, og vi ser at særlig barnekinoen 
er godt besøkt, samt at når det er Norske storfilmer, så møter også eldre i bygda opp på kino. Dette er 
grupper som ellers ville ha hatt det vanskelig å oppsøke kinotilbud i Tromsø eller Målselv, pga lang 
reisevei. 
  
I løpet av første halvår har bygdekinoen kostet bygdelaget 9451 kr i drift (inkludert vår del av inntekter 
for billettsalg). I samme periode har vi inntekter fra kiosksalg på 6194 kr.  
  
Dvs at bygdelaget i tillegg til frivillig innsats har bidratt med 3257 kr i rein subsidiering av driften. Dette er 
midler som er kommet inn ved frivillig arbeid som loddsalg, medlemskontigent og kafesalg i fbm andre 
arrangement.  
  
Bygdelaget har i alle år driftet bygdekinoen med tap, men har allikevel valgt å opprettholde tilbudet, 
siden vi syns at det er et viktig bidrag til kulturlivet i Balsfjord. Vi håper at Balsfjord kommune kan 
vurdere å innvilge støtte til driften, slik at vi i hvert fall ikke går med tap.  
  
Dette vil innebære et årlig tilskudd i størrelsesorden  6 000- 10 000 kr pr år, avhengig av antall 
fremvisninger og publikum. Hvis det er vanskelig å inngå en fast avtale, så kan vi gjerne søke om støtte 
etterskuddsvis, når vi vet de endelige tal. Jeg kan ettersende dokumentasjon i form av bilag og regnskap. 
Bygdelaget har ikke intensjon om å tjene penger på driften, men vi håper at vi skal kunne få støtte nok til 
å kunne tilby bygdekino også neste år.  
  
Mvh 
Anna Rosén 
Kasserer Sagelvvatn bygdelag 
  
  
Sendt fra E-post for Windows 
  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Tromsø 13.10.22
Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Kommunespleis for Norges største døgnåpne krisetjeneste i 2023
Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Vi er tilgjengelig hele
døgnet for de som opplever følelsesmessig og/eller eksistensiell krise. Kirkens SOS er et
selvmordsforebyggende tiltak og et lavterskeltilbud. Kirkens SOS i Troms og Finnmark har 70
frivillige medarbeidere som representerer mangfoldet i samfunnet, blant annet når det gjelder
bakgrunn, politisk- og religiøst ståsted, og vi har frivillige over hele fylket.

Mange mennesker har det veldig vanskelig i nord, og vi vet at det er gjennomsnittlig 1-2 selvmord i
Balsfjord kommune hvert år. De unge er en utsatt gruppe. For elevene ved Nordkjosbotn
Videregående skole vil det statistisk sett være ca 30 elever som har slitt psykisk de siste 7 dagene,
over 20 elever føler seg ensomme og over 30 elever vil stå i fare for å utvikle spiseforstyrrelser.
Dette er alarmerende tall. Mange av disse tar kontakt med oss for å snakke om temaer som
selvmord, overgrep, ensomhet og eksistensielle spørsmål. Samtalene gjennomfører vi på telefon,
melding og chat. Dette arbeidet er et viktig supplement og avlastning til Balsfjord kommune sitt
psykiske helsetilbud.

«Jeg fikk snakke om hvorfor jeg vil dø -
også fikk det meg til å ville leve»

- Tilbakemelding fra innringer

Vi ser at de som kontakter oss blir stadig yngre, samtalene blir lenger og temaene som tas opp blir
mer alvorlige. Vår erfaring er at gode samtaler, hvor man snakker sant om livet, er
selvmordsforebyggende og bidrar til en opplevelse av mening.

Kommunespleis
Kirkens SOS i Troms og Finnmark har 70 frivillige på chat og telefon over hele fylket. I tillegg har vi
tatt et nasjonalt ansvar for å få i gang og drifte en nord-samisk tjeneste: www.girku-sos.no. 1
november markerer vi 1 års jubileum, og er svært stolte av tjenesten.

Kirkens SOS Troms og Finnmark er avhengige av økonomisk støtte for å kunne opprettholde sine
tjenester. Vi søker derfor kommunene i Troms og Finnmark om støtte for 2023 slik at vi sammen
kan fortsette vår livsviktige tjeneste og redde liv. Kirkens SOS Troms og Finnmark søker med dette
Balsfjord kommune om støtte på kr 10.000 i 2023 slik at kan være til stede for de som trenger
noen å snakke med.

Gry Heggås Jensen
senterleder Troms og Finnmark (Nord-Hålogaland)
gry.jensen@kirkens-sos.no mobil 9057951
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Kirkens ønsker for budsjettaret 2023

Soknad 2023:

Lydanlegg i Nordkjosbotn kirke og Storsteinnes kapell

Pris på forespørsler pa lydanlegg er høye, jeg kan nevne at når vi byttet lydanlegget i Balsfjord
kirke i august 202 1 sa kostet dette 157 000. Lydanleggene i Nordkjosbotn kirke og Storsteinnes
kapell er i dårlig stand og det er nesten ikke lyd noen av stedene. I Nordkjosbotn kirke vil det også

være behov for a fa flyttet styringsboksen for lyd fra sakrestiet og opp på galleriet slik at også
organist kan styre lyd .

Elektriske kirkeklokker i Malangen og Balsfjord kirke

Dette er enna i planleggingsfasen, men behovet melder seg stadig oftere. Med tanke pa
vanskeligheten med ansettelse av kirketjener bl.a i Malangen kirke vil vi med et elektr isk
ringeanlegg kunne gjennomfore seremonier slik som i dag med et elektrisk ringeanlegg, selv uten
kirketjener en dag. Mange vegrer seg for asi ja til avaere vikar fordi klatringen opp i tårnene
både i Malangen og Balsfjord kirke kan virke skremmende.

Ny trapp Balsfjordkirke/ Storsteinnes kapell

Den nåværende betongtrappen utenfor Balsfjord kirke trenger en opprustning. Oftere  og  oftere
ser vi at besøkende setter fast hæler  og  snubler lett ved inn og  utgang.  Rullestolrampen er også i
svært dårlig forfatning . Her må vi selvfølgelig innhente tilbud og også snakke litt med
riksantikvaren. Yttertrappen til Storsteinnes kapell skulle også vært byttet, her har vi slitt med løse
steinheller flere ganger , de er nå provisorisk ordnet slik at vi kan benytte kapellet.

Navnet minnelund, Sagelv kirkegard/ Muslimsk / noytral gravlund

Her har arbeidet stoppet opp og vi er enda i forberedelsesfase. Vi har ikke helt funnet ut hvodan
vi ønsker at minnelunden skal se ut. Jeg vil komme tilbake til Balsfjord Kommune med et forslag
o tegnet skisse nar planene er klare. Minnelunden er tenkt innenfor eksiste rende kirkegard pa
Sagelv kirkegard.

Bal sfjor d kirkek on tor
Stran dve ien 10
9 050 STORSTEINNES

Kon tor tid :
Man , tir, tor og fre: 10 .00 - 14 .00

On sd ag: 11.00 - 14 .00

Tele fon :
4 0 00 78 70

Ban k : 4 776 1 1 20 243
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Strøm

Vi må også ta høyde for a t strømmen vil bli dyrere her i nord. Bakgrunnen for aholde Balsfjord
kirke steng t for seremonier i vinterhalvåret er at den gamle kirka trenger over ei uke med
oppvarming oz enda føles det kaldt.

Hya har vi gjort?

 Panikkbeslag (rømmebeslag) oz nytt låsesystem i Balsfjord og Malangen kirke ble utført i
august 202 1.

 Lydanlegg ble skiftet i Balsfj ord kirke mars 202 1

Hva er kirkens inntektskilder:

 Festeavgifter

 Leieinntekter fra innenbygds og utenbygds kor ( ca 10 000 i året)
 Utenbygds vielser (4 000 ,- pr vielse)

 Utenbygds gravferd  (40 00 ,- kistegr av og 2 500 for urner)

Storsteinn es 24. aug ust 2022

Anita Stokkenes

li t .Stoke :
Kirkeverge/ Daglig leder

% M292.
Strandveien 10, 9050 STORSTE INNES

Bal sfjor d kirkek on tor
Str an dveien 10
9050 STORSTEINNES

Kon tor tid :
Man , tir, tor og fr e: 10. 00 - 14 .00

On sdag: 11.00 - 14 .00

Telefon : 2
40 00 78 70

Bank: 4 776 11 20 243


