Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 02.03.2011
Tid: Kl 09.00 – 12.30
Til stede på møtet
Medlemmer:

Marit Johansen
Janne Helgesen
Dag Brustind
Siv N. Henriksen

Forfall:

Erik Roll
Eidar Tøllefsen

Varamedlemmer:

Agnes Normann
Arne Ekman
Bjørnar Johansen i sak 39/11

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

Orienteringssaker
Rådmannen svarte på spørsmål om:
a) Personalsak (unntatt offentlighet)
b) Innsamling av EE-avfall

Behandlede saker:

34/11 – 39/11

Underskrifter:

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

Hamnvik, 03.03.2011

Helge Høve
rådmann
Postadresse:

Besøksadresse:

9450 HAMNVIK

HAMNVIK

Telefon:
Telefaks:

77 09 91 01
77 09 90 10

SAKSLISTE
Saksnr.
34/11

Arkivsaksnr.
Tittel
10/303
BOSETTING AV FLERE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

35/11

11/11
REVISJON AV KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT

36/11

11/77
SATSER FOR ØKONOMISK STØNAD TIL LIVSOPPHOLD
(SOSIALHJELP) I IBESTAD KOMMUNE

37/11

10/634
IBESTAD GOLFKLUBB - GARANTI FOR SPILLEMIDLER

38/11

11/81
BUDSJETTREGULERING NR 1/2011

39/11

11/32
AKVAKULTUR FOR MATFISK PÅ NY LOKALITET SVARTSKJÆR
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34/11
BOSETTING AV FLERE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune bosetter ikke flere EM flyktninger i 2011.

Behandling:
Forslag fra Arne Ekman:
Ibestad kommune bosetter foreløpig ikke flere EM flyktninger.
Forslag ble vedtatt med 3 mot 3 stemmer (ordfører, Arne Ekman og Janne Helgesen stemte for
forslaget).
Forslag fra Dag Brustind:
2. Formannskapet inviterer eier og daglig ledelse ved Ibestad mottak til dialog om fremtidig
drift ved Ibestad Mottak.
Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. (Siv N. Henriksen og Agnes Normann stemte imot.)

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Ibestad kommune bosetter foreløpig ikke flere EM flyktninger.
2. Formannskapet inviterer eier og daglig ledelse ved Ibestad mottak til dialog om
fremtidig drift ved Ibestad Mottak.

35/11
REVISJON AV KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommunestyre vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement – del 1 og del 2.

Behandling:
Ordfører foreslo at saken ble utsatt.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Saken utsettes.
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36/11
SATSER FOR ØKONOMISK STØNAD TIL LIVSOPPHOLD (SOSIALHJELP) I
IBESTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune legger til grunn Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold ved beregning av økonomisk stønad til livsopphold.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig.
Ibestad kommune legger til grunn Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold ved beregning av økonomisk stønad til livsopphold.

37/11
IBESTAD GOLFKLUBB - GARANTI FOR SPILLEMIDLER
Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommune gir garanti for at golfbane på Ånstad driftes i inntil 20 år.
2. Garantien fattes i medhold av kommunelovens § 13.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Agnes Normann og Marit Johansen stemte
imot).

Formannskapets vedtak: mot 2 stemmer.
1. Ibestad kommune gir garanti for at golfbane på Ånstad driftes i inntil 20 år.
2. Garantien fattes i medhold av kommunelovens § 13.
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38/11
BUDSJETTREGULERING NR 1/2011
Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommunestyre vedtar at det skal være felles styrer for barnehagene i Hamnvik og
Ånstad.
2. Ibestad kommunestyre vedtar følgende rammeendringer:
Rådmann
Oppvekst
PRO
Helse
PNU

– økt inntekt
- redusert utgift
- økt inntekt
- redusert utgift
- redusert utgift

Disponeres til:
Rådmann/oppvekst
Rådmann
NAV
PRO
Felles finanser

100.000 kr
200.000 ”
280.000 ”
346.000 ”
200.000 ”

- inntektstap nedlegging asylmottak 700.000 kr
-tiltak arkiv
100.000 ”
-krisesenter
50.000 ”
-aktivitør/støttekontakter
190.000 ”
-dekning underskudd 2009
86.000 ”

Behandling:
Rådmannens innstilling falt med 3 mot 3 stemmer (Marit Johansen, Agnes Normann og Janne
Helgesen stemte imot).

Formannskapets innstilling til kommunestyret: med 3 mot 3 stemmer.
Uten innstilling.

39/11
AKVAKULTUR FOR MATFISK PÅ NY LOKALITET SVARTSKJÆR
Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune tilråder søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på ny lokalitet Svartskjær, Ibestad kommune for samdrift mellom Sørrollnesfisk
AS og Northern Lights Salmon AS.
Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 31.januar 2011. Den var lagt ut på offentlig høring 2. febuar.
Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT. I tillegg har den ligget ut på kommunens
hjemmesider i hele perioden. Høringsfrist ble satt til 2.mars 2011.
Lokaliteten ligger innenfor område regulert som FFNF-område i kommunes vedtatte
kystsoneplan. Det er i vedtak datert 25.01.11 gitt midlertidig dispensasjon til plassering av
Akvakulturanlegg i området for 3-år, med mulighet til ytterligere 2 år forlengelse etter søknad.
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Ibestad kommune oppfatter den innkomne merknaden fra Straumen Fiskarlag slik at de kan
akseptere lokaliteten som en ”nødlokalitet” i foreliggende situasjon. Når situasjonen i
Astafjordområdet har normalisert seg ønsker de at området føres tilbake til opprinnelig stand.
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.
Ibestad kommune anbefaler derfor at Troms Fylkeskommune vurderer muligheten for å gi en
midlertidig tillatelse til bruk av denne lokaliteten. Ved en slik løsning vil kommunen få
anledning til å vurdere helheten i lokalitetsstrukturen i forhold til andre interesser i kommunen
når en skal rullerer kystsoneplanen. Om det ikke er mulig å få dette til ber en om at det gis en
permanent tillatelse.
Innkomne merknader vedlegges uttalelsen.

Behandling:
Marit Johansen ble vedtatt inhabil og fratrådte og Bjørnar Johansen tiltrådte.
Omforent forslag om å stryke siste setning i nest siste avsnitt:
Om det ikke er mulig………
Rådmannens innstilling med det omforente forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune tilråder søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på ny lokalitet Svartskjær, Ibestad kommune for samdrift mellom Sørrollnesfisk
AS og Northern Lights Salmon AS.
Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 31.januar 2011. Den var lagt ut på offentlig høring 2. febuar.
Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT. I tillegg har den ligget ut på kommunens
hjemmesider i hele perioden. Høringsfrist ble satt til 2.mars 2011.
Lokaliteten ligger innenfor område regulert som FFNF-område i kommunes vedtatte
kystsoneplan. Det er i vedtak datert 25.01.11 gitt midlertidig dispensasjon til plassering av
Akvakulturanlegg i området for 3-år, med mulighet til ytterligere 2 år forlengelse etter søknad.
Ibestad kommune oppfatter den innkomne merknaden fra Straumen Fiskarlag slik at de kan
akseptere lokaliteten som en ”nødlokalitet” i foreliggende situasjon. Når situasjonen i
Astafjordområdet har normalisert seg ønsker de at området føres tilbake til opprinnelig stand.
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.
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Ibestad kommune anbefaler derfor at Troms Fylkeskommune vurderer muligheten for å gi en
midlertidig tillatelse til bruk av denne lokaliteten. Ved en slik løsning vil kommunen få
anledning til å vurdere helheten i lokalitetsstrukturen i forhold til andre interesser i kommunen
når en skal rullerer kystsoneplanen.
Innkomne merknader vedlegges uttalelsen.
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