Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 28.02.2011
Tid: Kl 09.00 - 1500

Til stede på møtet
Medlemmer:

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

Forfall:

Erik Roll

Varamedlemmer:

Agnes Normann

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

Orienteringssaker
1. Samhandlingsreformen – nye lovforslag
PRO-leder orienterte om lovforslagene og ny Nasjonal helse og
omsorgsplan.
2. Reduksjon i sykehjemsplasser fra 36 til 34
PRO-leder orienterte om oppfølging og at vi ikke har klart å redusere
sntall sykehjmesplasser til 34 enda.
3. Varme i gymsalen på Ånstad oppvekstsenter
PNU-leder orienterte om det tekniske anlegget som leverer varme til
gymanlegget. Det bestilles nå nytt varmeanlegg til gymsalen.
4. Omdømmearbeid
Rådmannen gikk gjennom kommunens omdømmeplakat.
5. Skjønnsmidler fra fylkesmannen
Rådmannen orienterte om tildeling av skjønnsmidler.
6. Målstyring i Ibestad kommune
Rådmannen orienterte om muligheten av å starte et arbeid med balansert
målstyring.

Postadresse:

Besøksadresse:

9450 HAMNVIK

HAMNVIK

Telefon:
Telefaks:

77 09 91 01
77 09 90 10

Behandlede saker:

24/11 – 33/11

Underskrifter:

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

Hamnvik, 01.03.2011

Helge Høve
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Tittel
10/680
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26/11

09/517
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27/11

09/517
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28/11

09/837
KLAGE PÅ AVSLAG FRI SKOLESKYSS

29/11

10/558
ASVO IBESTAD - KJØP AV FESTETOMT TILHØRENDE IBESTAD
PRESTEGÅRD

30/11

10/679
ETABLERING AV FRILUFTSRÅD FOR KOMMUNENE I SØR-TROMS

31/11

08/898
REGULERINGSPLAN HYTTEFELT FORHÅNDSUTTALELSE GNR 94,
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32/11
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SALG AV "VERKSTEDSEKSJONEN" TILHØRENDE IBESTAD
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10/208
SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN - IBESTAD EIENDOM AS
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24/11
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:
1. Ibestad kommune slutter seg til framlagt forslag til overordnet strategiplan Sør-Troms
2020 med følgende forslag til endringer/tillegg:
Side2: Følgende tas ut:
2. Regionrådets hovedutfordring:
Videreutvikle Sjøvegan som regionsenter for indre deler av regionen, samt deler
av Mitd-Troms.
Videreutvikle Evenskjer som handels- og servicesentrum for ETS-kommunene
og den delen av Harstad kommune som ligger mot Tjelsundet
Sør-Tromsregionen utgjør flere naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. I tillegg til
Harstad, som storregionens største by, kan vi nevne følgende bo- og arbeidsregioner:
- Salangen/Lavangen i samarbeid meg Bardu og Dyrøy
- Narvik som senter for Gratangen (Hålogalandsbrua vil forsterke dette)
- ETS-samarbeidet
- Deler av Kvæfjord som naturlig samhandler med Sortland
Følgende tas inn:
2. Regionrådets hovedmål:
Sør-Tromsregionen utgjør en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion.
Side 3: Under delmål. Følgende tas ut:
Utvikle tjenestesamarbeid og bidra til å spre gode erfaringer mellom
kommunene.
Følgende tas inn:
Utvikle tjenestesamarbeidet.
Bidra til å spre gode erfaringer mellom kommunene.
Side 4: Under hvordan. Følgende tas ut:
Dra erfaringer og inkludere de andre kommunene i pågående eller gjennomførte
prosjekt med positive resultater (for eksempel ”Blest i havland)
Følgende tas inn:
Dra erfaringer og inkludere kommuner i pågående eller gjennomførte prosjekt
med positive resultater.
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Side 5: Under 6. NÆRINGSPOLITIKK. Følgende tas inn:
En felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
Under Hvordan, nytt strekpunkt:
Prioritere utviklingsarbeide og framtidsrettede arbeidsplasser.
Side 6: Under delmål. Følgende tas ut:
Gratangen utvikles til regionens hovedsenter innenfor kystkultur.
Under hvordan (nederst på siden). Følgende tas ut:
Vurdere å etablere kompetansenettverk for kommunene på viktige områder.
Følgende tas inn:
Etablere kompetansenettverk for kommunene på viktige områder.
Side 7: Under delmål. Følgende tas ut:
Arbeide langsiktig for Nordnorgesbanen.
Følgende tas inn:
Samordne den offentlige kommunikasjon.
Prosjektliste Sør-Tromsregionen pr. nov 2010, side 1 – 6 tas ut.
2. Ibestad kommune slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2011 – 2012
med følgende forslag til endringen/tillegg og prioriteringer:
Ingen foreslåtte endringer/prioriteringer.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Ibestad kommune slutter seg til framlagt forslag til overordnet strategiplan Sør-Troms
2020 med følgende forslag til endringer/tillegg:
Side2: Følgende tas ut:
2. Regionrådets hovedutfordring:
Videreutvikle Sjøvegan som regionsenter for indre deler av regionen, samt deler
av Mitd-Troms.
Videreutvikle Evenskjer som handels- og servicesentrum for ETS-kommunene
og den delen av Harstad kommune som ligger mot Tjelsundet
Sør-Tromsregionen utgjør flere naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. I tillegg til
Harstad, som storregionens største by, kan vi nevne følgende bo- og arbeidsregioner:
- Salangen/Lavangen i samarbeid meg Bardu og Dyrøy
- Narvik som senter for Gratangen (Hålogalandsbrua vil forsterke dette)
- ETS-samarbeidet
- Deler av Kvæfjord som naturlig samhandler med Sortland
Følgende tas inn:
2. Regionrådets hovedmål:
Sør-Tromsregionen utgjør en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion.
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Side 3: Under delmål. Følgende tas ut:
Utvikle tjenestesamarbeid og bidra til å spre gode erfaringer mellom
kommunene.
Følgende tas inn:
Utvikle tjenestesamarbeidet.
Bidra til å spre gode erfaringer mellom kommunene.
Side 4: Under hvordan. Følgende tas ut:
Dra erfaringer og inkludere de andre kommunene i pågående eller gjennomførte
prosjekt med positive resultater (for eksempel ”Blest i havland)
Følgende tas inn:
Dra erfaringer og inkludere kommuner i pågående eller gjennomførte prosjekt
med positive resultater.
Side 5: Under 6. NÆRINGSPOLITIKK. Følgende tas inn:
En felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
Under Hvordan, nytt strekpunkt:
Prioritere utviklingsarbeide og framtidsrettede arbeidsplasser.
Side 6: Under delmål. Følgende tas ut:
Gratangen utvikles til regionens hovedsenter innenfor kystkultur.
Under hvordan (nederst på siden). Følgende tas ut:
Vurdere å etablere kompetansenettverk for kommunene på viktige områder.
Følgende tas inn:
Etablere kompetansenettverk for kommunene på viktige områder.
Side 7: Under delmål. Følgende tas ut:
Arbeide langsiktig for Nordnorgesbanen.
Følgende tas inn:
Samordne den offentlige kommunikasjon.
Prosjektliste Sør-Tromsregionen pr. nov 2010, side 1 – 6 tas ut.
2. Ibestad kommune slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2011 – 2012 med
følgende forslag til endringer/tillegg og prioriteringer:
Ingen foreslåtte endringer/prioriteringer.
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25/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (A)
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre A i Årnes
boligfelt.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre A i Årnes
boligfelt.

26/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (B)
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre B i Årnes
boligfelt.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer, Siv N. Henriksen og Dag Brustind.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: med 4 mot 2 stemmer
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre B i Årnes
boligfelt.

27/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (C)
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre C i Årnes
boligfelt.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre C i Årnes
boligfelt.

28/11
KLAGE PÅ AVSLAG FRI SKOLESKYSS
Rådmannens innstilling:
Formannskapet som klagenemnd, tar ikke til følge klage fra Inger og Odd-Ivar Paulsen på
avslag på fri skoleskyss.

Behandling:
Forslag fra Eidar Tøllefsen:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer. Agnes Normann, Dag Brustind og ordfører Marit
Johansen stemte mot utsettelse.
Eidar Tøllefsen fremmer følgende tillegg til rådmannens innstilling:
Administrasjonen går gjennom alle vedtak om fri skoleskyss for elever i 5-10 klasse med
skoleveg mindre enn 4 km for å sikre likebehandling.
Eidar Tøllefsen`s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag og tilleggsforslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig
Formannskapet som klagenemnd, tar ikke til følge klage fra Inger og Odd-Ivar Paulsen på
avslag på fri skoleskyss.
Administrasjonen går gjennom alle vedtak om fri skoleskyss for elever i 5-10 klasse med
skoleveg mindre enn 4 km for å sikre likebehandling.

29/11
ASVO IBESTAD - KJØP AV FESTETOMT TILHØRENDE IBESTAD
PRESTEGÅRD
Rådmannens innstilling:
Ibestad formannskap ingen innvendinger til at ASVO Ibestad får kjøpe tomten de fester av
Opplysningsvesenets Fond.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig
Ibestad formannskap ingen innvendinger til at ASVO Ibestad får kjøpe tomten de fester av
Opplysningsvesenets Fond.

30/11
ETABLERING AV FRILUFTSRÅD FOR KOMMUNENE I SØR-TROMS
Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommune vedtar å delta i friluftsråd for Sør-Troms
2. Kommunens tilskudd for 2011 dekkes av kulturmidlene. Fra 2012 blir tilskuddet en fast
post på kulturbudsjettet.
3. Som kommunens representant til friluftsrådet velges ………………. med …………..
som vararepresentant.
4. Ibestad kommune gir Sør-Troms regionråd fullmakt til å ta vedta organisering,
eventuell. samarbeidsmodell
5. Ibestad kommune prioriterer følgende organiseringsmodell:
a. Sør-Tromsregionen etablerer eget, selvstendig friluftsråd

Behandling:
Dag Brustind foreslo følgende nytt punkt 5b:
Ibestad kommune er vertskommune for et regionalt friluftsråd.
Rådmannens forslag med tillegg av nytt punkt 5b ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig
1. Ibestad kommune vedtar å delta i friluftsråd for Sør-Troms
2. Kommunens tilskudd for 2011 dekkes av kulturmidlene. Fra 2012 blir tilskuddet en fast
post på kulturbudsjettet.
3. Som kommunens representant til friluftsrådet velges ………………. med …………..
som vararepresentant.
4. Ibestad kommune gir Sør-Troms regionråd fullmakt til å ta vedta organisering,
eventuell. samarbeidsmodell
5. Ibestad kommune prioriterer følgende organiseringsmodell:
a. Sør-Tromsregionen etablerer eget, selvstendig regionråd
b. Ibestad kommune er vertskommune for et regionalt friluftsråd.
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31/11
REGULERINGSPLAN HYTTEFELT FORHÅNDSUTTALELSE GNR 94, BNR 11
Rådmannens innstilling:
Formannskapet ser positivt på at det fremmes privat regulering til fritidsformål for del av Gnr.
94 Bnr 11.
Det stilles følgende betingelser:
Området for boligbygging ( tomtene 5 og 6) utgår og reguleres til felles friareal /
aktivitivitetsområde.
Landbruksområdet fradeles og sammenføyes med Bnr 37.
Planområdet tas inn i framtidig arealplan for fritidsbebyggelse.
Planen fremmes videre av tiltakshaver i hht Plan- og bygningsloven.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedfulgt med 5 mot 1 stemme. (Janne Helgesen stemte i mot)

Formannskapets vedtak: med 5 mot 1 stemme
Formannskapet ser positivt på at det fremmes privat regulering til fritidsformål for del av Gnr.
94 Bnr 11.
Det stilles følgende betingelser:
Området for boligbygging ( tomtene 5 og 6) utgår og reguleres til felles friareal /
aktivitivitetsområde.
Landbruksområdet fradeles og sammenføyes med Bnr 37.
Planområdet tas inn i framtidig arealplan for fritidsbebyggelse.
Planen fremmes videre av tiltakshaver i hht Plan- og bygningsloven.

32/11
SALG AV "VERKSTEDSEKSJONEN" TILHØRENDE IBESTAD
KOMPETANSESENTER
Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommunestyre vedtar å selge ”verkstedseksjonen” ved Ibestad kompetansesenter
til ASVO Ibestad AS til takstpris.
2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salget.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig
1. Ibestad kommunestyre vedtar å selge ”verkstedseksjonen” ved Ibestad
kompetansesenter til ASVO Ibestad AS til takstpris.
2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salget.

33/11
SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN - IBESTAD EIENDOM AS
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune stiller selvskyldnerkausjon for et lån på inntil 8 mill. kroner til Ibestad
Eiendom AS med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet som nedbetales over 30 år.

Behandling:
Rådmannen endret innstilling slik at garantien økes til 20 mill. kr som omsøkt fra Ibestad
Eiendom.
Rådmannens endrede innstilling vedtatt enstemmig.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig
Ibestad kommune stiller selvskyldnerkausjon for et lån på inntil 20 mill. kroner til Ibestad
Eiendom AS med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet som nedbetales over 30 år.
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