Referat fra møte i referansegruppen for kommunereformen
– Ibestad kommune
Møtet ble avholdt i kommunestyresalen klokken 1730 – 2000, torsdag 28. mai 2015.
Følgende møtte:
Medlemmer:
Mona Kristiansen (AFL), Trond-Arvid Isaksen (SP), Halvar Nilssen (V), Eidar Tøllefsen (AFL),
Raymond Johnsen (H)
Fra styringsgruppen:
Dag S. Brustind (H), Jim Kristiansen (AFL)
Forfall:
Hugo Salomonsen (AP) (referansegruppen), Roy Helge Andreassen (SP) (Styringsgruppen)
Andre fremmøtte:
Bjørnar Røch (AP)
Marthe Stensen (H)
Agenda for møtet:
- Godkjenning av innkalling/saksliste
- Valg av referent
- Informasjon om prosessen så langt
- Tema: Tjenester i vårt geografiske område (Ibestad)
- Fremtidige møter, dag- eller kveldstid - møteplan?
Styringsgruppen v/ordfører ønsket velkommen og foretok opprop.
Ordfører ledet møtet.
Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Valg av referent
Raymond Johnsen ble valgt som referent for dette møtet.
Informasjon om prosessen så langt
Ordfører informerte om arbeidet i styringsgruppen, jfr tilsendte referat.
Han informerte også om møtevirksomheten i styringsgruppen gjeldende avholdte møter og
kommende møter.

Tjenester i vårt geografiske område (Tjenestetilbud i Ibestad)
- Hvor skal tjenestene ligge
- Hva skal vi ha hos oss
- Hva skal legges til Ibestad
- Hva kan legges ut
- Spesielle områder viktig for Ibestad
Referansegruppen satte opp hvilke tilbud vi bør ha innenfor «gamle» Ibestad Kommune, i
tilfelle en kommunesammenslåing.
Det ble blant annet sett på følgende områder:
Skole, barnehage, omsorg og helse, kultur og idrett, administrative tjenester, brannvern,
nærdemokrati, tekniske tjenester og teknisk drift.
Hvert område ble gjennomgått og gruppen satte opp hvilke tilbud vi mener skal opprettholdes.
Det kan nevnes at det i forbindelse med «nærdemokrati ble diskutert rundt dette med
opprettelsen av ett bygdeutvalg og oppgaver og myndighet til ett slikt utvalg.
Presentasjonen/forslagene fra møtet legges fram på førstkommende folkemøte.

Neste møte/folkemøte?
Neste møte i referansegruppen avholdes i august 2015
Folkemøte avholdes i august 2015 etter skolestart.

Rollnes, 30. mai 2015
Raymond Johnsen
Referent

