
Hadsel kommune
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MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Dato: 09.05.2019 kl. 17:45
Sted: Hadsel rådhus, formannskapssalen
Arkivsak: 19/00009

Tilstede: Ap: Siv Dagny Aasvik, Gro - Marith Karlsen, Einar Roger
Pettersen, Britt Mary Irene Solvik
Sp: Kurt Eirik Jenssen

Møtende
varamedlemmer:

Håkon Toralf Hanssen (Frp) for Jan Steffensen (MOS) , Ronny
Nilsen Gabrielsen (Frp) for Arne Ivar Mikalsen (V)

Forfall: Jan Steffensen (M)S og Arne Ivar Mikalsen (V)

Andre: Rådmann Ola Morten Teigen

Protokollfører: Politisk sekretariat Gerd E. Hanssen

SAKSKART Side

Godkjenning av innkalling

4/19 19/00009 - 33 Møteinnkalling Formannskapet 09.05.2019 2

Godkjenning av sakskart

3/19 19/00009 - 34
Komplett innkalling: Ekstraordinært formannskapet
(09.05.2019 kl 17:45) 2

Saker til behandling

39/19 19/01254 - 2 Storheia Arena 3



 

 2  

 
 
4/19 Møteinnkalling Formannskapet 09.05.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 09.05.2019 4/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig innkallingen 
  
 
[Lagre]  
 
 
 
3/19 Komplett innkalling: Ekstraordinært formannskapet (09.05.2019 
kl 17:45) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 09.05.2019 3/19 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med behandling av sak 39/19 
 
 
 
[Lagre]  
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39/19 Storheia Arena 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 09.05.2019 39/19 
2 Kommunestyret 09.05.2019 14/19 
 
Rådmannens innstilling 

 
1. Rådmannen gis fullmakt til å gå videre med prosjektet Storheia Arena 

innenfor en foreløpig kostnadsramme på kr 6 500 000. Tiltaket finansieres 
som fremvist i tabellen «prosjektregnskap pr 15.april». 

 
2. Før øvrige tiltak kan iverksettes skal prosjektets videre innhold behandles av 

kommunestyret i mai. Det forutsettes at det utarbeides konkrete 
arbeidspakker i prioritert rekkefølge som realiseres i takt med oppnådd 
finansiering. 

 
3. Ordfører delegeres myndighet til å signere vedlagte avtale med grunneiere i 

området. Dette under forutsetning av at kommunen sikres tilgang som 
grunneier i området slik at man kan nytte utmark på linje med øvrige 
grunneiere. Dette inkluderer bruk av hele veien sammen med 

kunder/partnere til befaring, besøk og bruk av installasjoner i mindre omfang 
utenom de 5 arrangementer 

 
4. Endelig avtale med grunneiere må signeres før masseutskifting og asfaltering 

kan påbegynnes. 
 

 
Møtebehandling/ 
 
Repr. Ronny Gabrielsen (Frp) fremmet følgende alternativ forslag til rådmannens 
innstilling:  
 
Kommunestyret ser på Arena Storheia som et meget interessant prosjekt, både i 
forhold til idrett, i forhold til bevegelseshemmede, i turistsammenheng og for 
befolkningen for øvrig. Kommunestyret legger til grunn av bruken uansett skal være 
strengt regulert, og på ingen måte fremstå som noen form for fri ferdsel. 
 
En videreføring av prosjektet betinger imidlertid at avtalen med grunneierne må 
reforhandles med sikte på en bedre tilgang og styring i forhold til aktuelle 
brukergrupper og næringsinteresser. 
 
Hva angår finansiering, skal det arbeides videre med å oppnå målet om 80% ekstern 
finansiering og hvor kommunens bidrag settes til kr 2 mill., hvorav 1,5 mill. er 
kanalisert gjennom Trollfjord Kraft. 
 
All øvrig finansiering må være sikret gjennom tilsagn eller bindende avtaler. 
 
Rådmannen gis oppdrag med å arbeide videre med prosjektet basert på ovennevnte 
forutsetninger. 
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Votering 
 
Ved votering mellom rådmannens innstilling og det framlagte forslaget fra Frp, ble 
rådmannens innstilling vedtatt med 5 stemmer (Ap, Sp) mot 2 stemmer (Frp) 
 
Vedtak  
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å gå videre med prosjektet Storheia Arena 

innenfor en foreløpig kostnadsramme på kr 6 500 000. Tiltaket finansieres 
som fremvist i tabellen «prosjektregnskap pr 15.april». 

 
2. Før øvrige tiltak kan iverksettes skal prosjektets videre innhold behandles 

av kommunestyret i mai. Det forutsettes at det utarbeides konkrete 

arbeidspakker i prioritert rekkefølge som realiseres i takt med oppnådd 
finansiering. 

 
3. Ordfører delegeres myndighet til å signere vedlagte avtale med grunneiere 

i området. Dette under forutsetning av at kommunen sikres tilgang som 

grunneier i området slik at man kan nytte utmark på linje med øvrige 
grunneiere. Dette inkluderer bruk av hele veien sammen med 

kunder/partnere til befaring, besøk og bruk av installasjoner i mindre 
omfang utenom de 5 arrangementer 
 

4. Endelig avtale med grunneiere må signeres før masseutskifting og 
asfaltering kan påbegynnes. 

 
 
 
[Lagre]  
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