Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 18.01.2011
Tid: Kl 09.00 – 17.45

Til stede på møtet
Medlemmer:

Marit Johansen
Erik Roll
Eidar Tøllefsen
Janne Helgesen
Dag Brustind
Siv N. Henriksen

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Helge Høve
Innkalling:
Merknader:

Arne Ekman møtte i sak 5/11
Bjørnar Johansen møtte i sak 5/11 og 7/11
Drøftingssaker
1. Arealplan – drøfting basert på vedlagte forslag til blant annet
utbyggingsområder.
Utkast til arealplan ble presentert. Formannskapet kom med innspill
som blir vurdert i den videre prosess fram mot endelig planforslag.
2. Oppfølging/avklaring budsjett 2011, jfr. notat fra rådmannen
Formannskapet gikk gjennom rådmannens notat og ga tilbakemelding
på de enkelte punkt.

Orienteringssak
1. Info om skatteinfordringa i Ibestad kommune v/skatteoppkrever
Skatteoppkrever Trond Arvid Isaksen informerte om arbeidet.
2. Nedlegging av asylmottaket
Ordfører orienterte om brev til UDI. Formannskapet diskuterte
oppfølging av saken.
3. Personellsituasjonen i kommunen, unntatt off.
Rådmannen orienterte om saken.
Postadresse:

Besøksadresse:

9450 HAMNVIK

HAMNVIK

Telefon:
Telefaks:

77 09 91 01
77 09 90 10

Behandlede saker:

1/11 - 8/11

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Hamnvik, 19.01.2011

Helge Høve
rådmann
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
Tittel
10/684
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE25.11.2010 OG
01.12.2010

2/11

08/475
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - 3-ÅRIG PLAN 2011 - 2013
IBESTAD KOMMUNE

3/11

10/633
SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE I F M AVVIKLING OG
PLANLEGGING AV "ANDØRJA FREERIDE CHALLENGE BY
HELITEAM"

4/11

10/672
SØKNAD OM GENERELL LANDINGSTILLATELSE FOR FILMING
15. FEBRUAR - 01. MAI 2011

5/11

10/330
KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010

6/11

10/682
SØKNAD OM MIDLER - SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN
2011S

7/11

09/517
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE

8/11

10/680
STRATEGIPLAN FOR SØR-TROMS REGIONRÅD SØR-TROMS 2020
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1/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.11.2010 OG 01.12.2010
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møte 25.11.2010 og 01.12.2010 godkjennes.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Protokoll fra møte 25.11.2010 og 01.12.2010 godkjennes.

2/11
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - 3-ÅRIG PLAN 2011 - 2013 IBESTAD
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune vedtar forliggende plan for ”Den kulturelle skolesekken” for 2011 – 2013.
Planen har en kostnadsramme på kr 51 000,- som dekkes innefor vedtatte budsjett.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune vedtar forliggende plan for ”Den kulturelle skolesekken” for 2011 – 2013.
Planen har en kostnadsramme på kr 51 000,- som dekkes innefor vedtatte budsjett.

3/11
SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE I F M AVVIKLING OG PLANLEGGING
AV "ANDØRJA FREERIDE CHALLENGE BY HELITEAM"
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Tour de
Andørja dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med
ekstremsportarrangementet av skikjørere, for rekognosering/testkjøring og konkurranser i hele
kommunen i perioden 13. -17. april 2011.
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon:
Grunneiers tillatelse skal foreligge før flyging (landing) finner sted.
Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging
Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til ekstremsportarrangementet.
Side 4 av 8

TDA rapporterer senest 11. april hvilke trasevalg som vil bli benyttet.
Administrasjonen utsteder landingstillatelse etter trasevalg er rapportert inn.

Behandling:
Eidar Tøllefsen ble vedtatt inhabil og fratrådte.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Tour de
Andørja dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med
ekstremsportarrangementet av skikjørere, for rekognosering/testkjøring og konkurranser i hele
kommunen i perioden 13. -17. april 2011.
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon:
Grunneiers tillatelse skal foreligge før flyging (landing) finner sted.
Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging
Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til ekstremsportarrangementet.
TDA rapporterer senest 11. april hvilke trasevalg som vil bli benyttet.
Administrasjonen utsteder landingstillatelse etter trasevalg er rapportert inn.

4/11
SØKNAD OM GENERELL LANDINGSTILLATELSE FOR FILMING 15. FEBRUAR
- 01. MAI 2011
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Sweet
Protection AS / Tour de Andørja dispensasjon for bruk av helikopter til filming av hele
kommunen i vintersituasjon i perioden 15.02 – 01.05.2011, maksimalt 3 dager
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon:
Grunneiers tillatelse skal foreligge før flyging (landing) finner sted.
Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging
Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til ekstremsportarrangementet.
TDA rapporterer senest 1 uke før flyvning om datofastsetting og trasevalg.
Administrasjonen utsteder landingstillatelse etter trasevalg er rapportert inn.

Behandling:
Eidar Tøllefsen ble vedtatt inhabil og fratrådte under behandling av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Formannskapets vedtak: enstemmig.
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Sweet
Protection AS / Tour de Andørja dispensasjon for bruk av helikopter til filming av hele
kommunen i vintersituasjon i perioden 15.02 – 01.05.2011, maksimalt 3 dager
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon:
Grunneiers tillatelse skal foreligge før flyging (landing) finner sted.
Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging
Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til ekstremsportarrangementet.
TDA rapporterer senest 1 uke før flyvning om datofastsetting og trasevalg.
Administrasjonen utsteder landingstillatelse etter trasevalg er rapportert inn.

5/11
KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010
Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommune fordeler bevilgningene på kr. 315 000 på følgende måte:
Prioritering er gjort med bakgrunn i strategiske planer i kommunen; nyskaping og
etablering av nye arbeidsplasser i tradisjonelle og utradisjonelle næringer, reiselivstiltak,
kvinner og ungdom.
Sak nr.
10/629
10/630
10/338
10/337
10/622
10/565

Beløp:
0
85 000
100 000
100 000
30 000
0

Begrunnelse:
Jf. tidligere avslag til Belotech AS
Kvinnearbeidsplass, småskala matproduksjon
Stedsutvikling
Stedsutvikling
Infrastrukturtiltak, reiseliv.
Ikke godt nok gjennomarbeidet prosjekt, uklart om
dekking av privat reguleringsplan bør dekkes gjennom
kommunale tiltaksmidler. Søker inviteres til dialog om
videre utvikling av prosjektet.

2. Tilskuddene gis i hht. til vilkår gitt i saksfremlegget.

Behandling:
Janne Helgesen og Erik Roll ble vedtatt inhabil og fratrådte.
Arne Ekman og Bjørnar Johansen tiltrådte under behandlinga.
Forslag fra rådmannen:
Sak nr 10/565 utsettes til neste søknadsrunde.
Vedtatt mot 1 stemme.
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Forslag fra Ibestad bygdeliste v/Siv N. Henriksen på fordeling av kommunale utviklingsmidler:
Sak nr
10/629
30.000 kr
10/630
85.000 kr
10/338
70.000 kr
10/337
70.000 kr
10/622
30.000 kr
Rådmannens innstilling med endring av sak 10/565 vedtatt mot 1 stemme.

Formannskapets vedtak: mot 1 stemme.
1. Ibestad kommune fordeler bevilgningene på kr. 315 000 på følgende måte:
Prioritering er gjort med bakgrunn i strategiske planer i kommunen; nyskaping og
etablering av nye arbeidsplasser i tradisjonelle og utradisjonelle næringer, reiselivstiltak,
kvinner og ungdom.
Sak nr.
10/629
10/630
10/338
10/337
10/622
10/565

Beløp:
0
85 000
100 000
100 000
30 000

Begrunnelse:
Jf. tidligere avslag til Belotech AS
Kvinnearbeidsplass, småskala matproduksjon
Stedsutvikling
Stedsutvikling
Infrastrukturtiltak, reiseliv.
Sak nr 10/565 utsettes til neste søknadsrunde.

2. Tilskuddene gis i hht. til vilkår gitt i saksfremlegget.

6/11
SØKNAD OM MIDLER - SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011S
Rådmannens innstilling:
Ibestad formannskap vedtar å søke Fylkesmannen om midler til ytterligere satsing på
barnevernet i kommunen med 0,5 årsverk.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad formannskap vedtar å søke Fylkesmannen om midler til ytterligere satsing på
barnevernet i kommunen med 0,5 årsverk.
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7/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomter til byggeherre A, B og C i
Årnes boligfelt.

Behandling:
Erik Roll ble vedtatt inhabil og fratrådte.
Bjørnar Johansen tiltrådte.
Vedtak:
Saken ble utsatt og det må utarbeides 3 separate saker.
Enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Saken ble utsatt og det må utarbeides 3 separate saker.

8/11
STRATEGIPLAN FOR SØR-TROMS REGIONRÅD SØR-TROMS 2020
Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommune slutter seg til framlagt forslag til overordnet strategiplan Sør-Troms
2020 med følgende forslag til endringer/tillegg:
2. Ibestad kommune slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2011 – 2012 med

følgende forslag til endringer/tillegg og prioriteringer:

Behandling:
Vedtak:
Saken utsettes til møte 1. februar.
Hele formannskapet møter 25. januar og arbeider med innspill til strategiplan.
Enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Saken utsettes til møte 1. februar.
Hele formannskapet møter 25. januar og arbeider med innspill til strategiplan.
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