Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 16.03.2011
Tid: Kl 09.00 – 16.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Marit Johansen, Agnes Normann, Bjørnar Johansen, Knut Vollen,
Steffan Normann, Bjørnar Røch, Erik Roll, Eidar Tøllefsen,
Jim Kristiansen, Mavin Eliseussen, Vibeke Aspdal, Håkon Leknes,
Anne Edvardsen, Halvar Nilssen, Dag Brustind, Arne Ekman

Forfall:

Hugo Salomonsen, Janne Helgesen, Siv N. Henriksen,

Varamedlemmer:

Sissel Johansen, Merethe Meland, Ole Dyrstad-Pedersen

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

Erik Holm Melby – informasjon om IDE prosjektet
Bård Michalsen, redaktør i Harstad Tidende – informasjon om
HT og forholdet til kommunen.
Interpellasjon fra Ibestad Høyre angående utvidelsen av FV 848 –
veibredden
Ordføreren besvarte interpellasjonen
Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Bjørnar Røch angående ny
grovavfallsplass – hvor langt er vi kommet?
Ordfører besvarte.
Spørsmål fra representantene:
Arne Ekman
Har registrert at det er kommet betalingsterminal ved legekontoret, men
den gjelder bare fast ansatt lege, ikke vikarer.
Dette må det finnes en løsning på, noe må gjøres.
Ordfører besvarte.
Sissel Johansen
Vedrørende vedtak i sak 74/10 den 16.12.2010 – aktivitetslederstilling
Er aktivitetsleder og aktivitetssenter blitt orientert om dette?
Rådmannen besvarte.

Postadresse:

Besøksadresse:

9450 HAMNVIK

HAMNVIK

Telefon:
Telefaks:

77 09 91 01
77 09 90 10

Behandlede saker:

1/11 – 14/11

Underskrifter:

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

Hamnvik, 21.03.2011

Helge Høve
rådmann

Side 2 av 14

SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
Tittel
11/110
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.2010

2/11

11/111
REFERATER TIL MØTE 16.03.2011

3/11

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

4/11

10/557
SALG AV "VERKSTEDSEKSJONEN" TILHØRENDE IBESTAD
KOMPETANSESENTER

5/11

11/6
SØKNAD OM Å KJØPE TILLEGGSPARSELL I BUSSEVIKA

6/11

11/81
BUDSJETTREGULERING NR 1/2011

7/11

10/303
BOSETTING AV FLERE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

8/11

10/208
SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN - IBESTAD EIENDOM AS

9/11

11/113
IBESTAD KULTURHUS KONTROLL AV PROSJEKTET
"UTBYGGING AV IBESTAD KULTURHUS"

10/11

09/517
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (A)

11/11

09/517
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (B)

12/11

09/517
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (C)

13/11

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

14/11

10/680
STRATEGIPLAN FOR SØR-TROMS REGIONRÅD SØR-TROMS 2020

Side 3 av 14

1/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.2010
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møte 16.12.2010 godkjennes.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Protokoll fra møte 16.12.2010 godkjennes.

2/11
REFERATER TIL MØTE 16.03.2011
Rådmannens innstilling:
Referatene tas til orientering.

Behandling:
Ordføreren orienterte spesielt om referat angående formannskapssak 37/11 – Garanti til
Golfklubben – behandlet etter § 13.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Referatene tas til orientering.

3/11
SATSER FOR ØKONOMISK STØNAD TIL LIVSOPPHOLD (SOSIALHJELP) I
IBESTAD KOMMUNE
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Ibestad kommune legger til grunn Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold ved beregning av økonomisk stønad til livsopphold.

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

4/11
SALG AV "VERKSTEDSEKSJONEN" TILHØRENDE IBESTAD
KOMPETANSESENTER
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
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:
Forslag fra Gruppe A (Ibestad Arbeiderparti, Ibestad Senterparti og Ibestad Venstre)
v/Erik Roll:
1. Ibestad kommunestyre vedtar å selge ”verkstedseksjonen” med en passe stor tomt til
ASVO Ibestad AS.
2. Kjøpesummen maks inntil kr 80.000,-.
3. Kjøper dekker alle omkostninger vedrørende salget.
4. Rådmannen får fullmakt til å framforhandle en skriftlig kjøpsavtale som skal framlegges
kommunestyret til godkjennelse.
Forslag fra Gruppe B (Andørja Fellesliste, Ibestad Høyre og Ibestad Bygdeliste)
v/Eidar Tøllefsen:
Nytt pkt 2: Kjøpe- og sameiekontrakten framlegges for kommunestyret til godkjenning.
Avstemming:
Gruppe A’s forslag falt med 18 mot 1 stemme.
Gruppe B’s forslag enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
1. Ibestad kommunestyre vedtar å selge ”verkstedseksjonen” ved Ibestad
kompetansesenter til ASVO Ibestad AS til takstpris.
2. Kjøpe- og sameiekontrakten framlegges for kommunestyret til godkjenning.
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5/11
SØKNAD OM Å KJØPE TILLEGGSPARSELL I BUSSEVIKA
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar å selge et areal på ca 3,5 da til A.Paulsen & Sønner AS .
Arealet skal skjermes for innsyn mot veg etter nærmere avtale mellom partene.
2. Rådmann får fullmakt til å forhandle om salg og inngå avtale om pris og betingelser.

Behandling:
Forslag fra Gruppe A (Ibestad Arbeiderparti, Ibestad Senterparti og Ibestad Venstre)
v/Erik Roll:
1. Kommunestyret vedtar å selge et tilleggsareal på 3,5 da til A. Paulsen & Sønner AS.
2. Salget betinger at det areal som A. Paulsen & Sønner AS disponerer i Bussevika blir
skjermet for innsyn langs ved hovedveien.
3. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram en salgsavtale med A. Paulsen & Sønner
AS som framlegges kommunestyre til godkjennelse.
Avstemming:
Gruppe A’s forslag enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
1. Kommunestyret vedtar å selge et tilleggsareal på 3,5 da til A. Paulsen & Sønner AS.
2. Salget betinger at det areal som A. Paulsen & Sønner AS disponerer i Bussevika blir
skjermet for innsyn langs ved hovedveien.
3. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram en salgsavtale med A. Paulsen & Sønner
AS som framlegges kommunestyre til godkjennelse.

6/11
BUDSJETTREGULERING NR 1/2011
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Uten innstilling.
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Behandling:
Forslag fra Agnes Normann og Marit Johansen:
1. Kommunestyret vedtar at det skal være felles styrer for barnehagene i Hamnvik og på
Ånstad.
2. Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer:
Rådmann
Oppvekst

- økt inntekt
- redusert utgift

kr 100.000
kr 100.000

PRO

- økt inntekt

kr 280.000

Helse
Avdragutsettelse

- redusert utgift
- redusert utgift

kr 346.000
kr 840.000

Samlet

kr 1.666.000

(Konsesjonskraft)
(Felles styrer,
spesialundervisning,
tilskudd til SFO/barnehage)
(Vederlag beboere på
sykehjemmet)
(Ny legedekning)

som disponeres slik:
Rådmann/oppvekst
Rådmann
NAV
PRO
Felles finanser

- inntektstap nedleggelse asylmottak
- tiltak arkiv
- krisesenter
- aktivitør/støttekontakter
2 sykehjemsplasser
- dekning underskudd 2009

kr
kr
kr
kr
kr
kr

700.000
100.000
50.000
190.000
540.000
86.000

Samlet

kr 1.666.000

3. Kommunestyret ber rådmannen fremme forslag til videre drift av Ibestad kulturhus.
4. Kommunestyrets vedtak om ytterligere avdragsutsettelser med følgende forutsetning:
Kommunestyret forplikter seg til, som et ledd i en lagsiktig planlegging, å ta opp sak
om hvordan øke inntektene – redusere kostnadene.
Forslag fra Andørja Fellesliste og Ibestad Bygdeliste:
1. a) Ibestad kommunestyre vedtar å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012
med hjemmel i eiendomsskatteloven.
b) Rådmannen får fullmakt til å starte prosessen med eiendomsskatteinnføring.
c) Det opprettes et fond med midler fra eiendomsskatten. Kommunestyret skal vedta
nærmere retningslinjer for bruk av fondet.
2. Rådmannens innstilling medfølgende endringer:
Område rådmann – redusert utgift
Område oppvekst – redusert utgift

kr 100.000
kr 100.000

3. Situasjonen ved sykehjemmet vurderes fortløpende slik at man sikrer forsvarlig omsorg.
4. Kommunestyret ber rådmannen fremme forslag til sak om videre drift av Ibestad
kulturhus.
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Forslag fra Bjørnar Røch:
Med bakgrunn i den uholdbare situasjon på sykehjemmet ønsker jeg å signalisere at
ostehøvelen ikke er et redskap for budsjett.
Jeg forslår å overføre elevene fra Ånstad oppvekstsenter til Ibestad barneskole fra høsten 2011.
Elevene kan settes inn i de forskjellige klassene uten problem og vil få et minst like godt tilbud.
Det opprettes 2 nye sykehjemsplasser og 2 nye stillinger der.
Avstemming:
Forslag fra Bjørnar Røch falt med 16 mot 3 stemmer.
Forslag fra Andørja Fellesliste og Ibestad Bygdeliste ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer.

Kommunestyrets vedtak: med 10 mot 9 stemmer.
1. a) Ibestad kommunestyre vedtar å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012
med hjemmel i eiendomsskatteloven.
b) Rådmannen får fullmakt til å starte prosessen med eiendomsskatteinnføring.
c) Det opprettes et fond med midler fra eiendomsskatten. Kommunestyret skal vedta
nærmere retningslinjer for bruk av fondet.
2. Ibestad kommunestyre vedtar at det skal være felles styrer for barnehagene i Hamnvik
og Ånstad.
Ibestad kommunestyre vedtar følgende rammeendringer:
Rådmann
Oppvekst
PRO
Helse
PNU

-

økt inntekt
redusert utgift
redusert utgift
økt inntekt
redusert utgift
redusert utgift

Disponeres til:
Rådmann/oppvekst
Rådmann
NAV
PRO
Felles finanser

100.000 kr
100.000 ”
100.000 ”
280.000 ”
346.000 ”
200.000 ”

- inntektstap nedlegging asylmottak
- tiltak arkiv
- krisesenter
- aktivitør/støttekontakter
- dekning underskudd 2009

700.000 kr
100.000 ”
50.000 ”
190.000 ”
86.000 ”

3. Situasjonen ved sykehjemmet vurderes fortløpende slik at man sikrer forsvarlig omsorg.
4. Kommunestyret ber rådmannen fremme forslag til sak om videre drift av Ibestad
kulturhus.
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7/11
BOSETTING AV FLERE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
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.

Behandling:
Forslag fra Gruppe B (Andørja Fellesliste, Ibestad Høyre og Ibestad Bygdeliste) v/Eidar
Tøllefsen:
1. Ibestad kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til å bosette flere EM flyktninger.
2. IMDI inviteres til møte med administrasjonen og formannskap i anledning å se på hvilke
muligheter og behov som eksisterer.
Avstemming:
Gruppe B’s forslag ble vedtatt med 14 mot 5 stemmer.

Kommunestyrets vedtak: med 14 mot 5 stemmer.
1. Ibestad kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til å bosette flere EM flyktninger.
2. IMDI inviteres til møte med administrasjonen og formannskap i anledning å se på hvilke
muligheter og behov som eksisterer.

8/11
SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN - IBESTAD EIENDOM AS
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Ibestad kommune stiller selvskyldnerkausjon for et annuitetslån 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.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune stiller selvskyldnerkausjon for et annuitetslån 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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9/11
IBESTAD KULTURHUS KONTROLL AV PROSJEKTET "UTBYGGING AV
IBESTAD KULTURHUS"
Rådmannens innstilling:

Behandling:
Forslag fra Gruppe B (Andørja Fellesliste, Ibestad Høyre og Ibestad Bygdeliste)
v/Eidar Tøllefsen:
a) Rapporten fra kontrollutvalget tas til etterretning.
b) Rådmannen bes utarbeide forslag til prosedyre for byggekontroll for planlegging og
gjennomføring av større byggeprosjekter.
Forslaget fra Gruppe B ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
a) Rapporten fra kontrollutvalget tas til etterretning.
b) Rådmannen bes utarbeide forslag til prosedyre for byggekontroll for planlegging og
gjennomføring av større byggeprosjekter.

10/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (A)
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre A i Årnes
boligfelt.

Behandling:
Erik Roll ble erklært inhabil og fratrådte.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre A i Årnes
boligfelt.
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11/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (B)
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre B i Årnes
boligfelt.

Behandling:
Erik Roll ble erklært inhabil med 13 mot 5 stemmer, og fratrådte.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre B i Årnes
boligfelt.

12/11
ÅRNES BOLIGFELT - TOMTER/OPPARBEIDELSE (C)
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre C i Årnes
boligfelt.

Behandling:
Erik Roll ble erklært inhabil med 13 mot 5 stemmer, og fratrådte.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Ibestad kommune krever ikke refusjon for opparbeidelse av tomt til byggherre C i Årnes
boligfelt.
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13/11
ETABLERING AV FRILUFTSRÅD FOR KOMMUNENE I SØR-TROMS
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
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.
b. Ibestad kommune er vertskommune for et regionalt friluftsråd.

Behandling:
Forslag fra Gruppe B (Andørja Fellesliste, Ibestad Høyre og Ibestad Bygdeliste)
v/Eidar Tøllefsen:
Nytt pkt. 1:
Ibestad kommune vedtar å delta i friluftsrådet for Sør Troms under forutsetning av at
kommunen blir vertskommune.
Pkt 5 b utgår.
Forslaget ble vedtatt med 14 mot 5 stemmer.

Kommunestyrets vedtak: med 14 mot 5 stemmer.
1. Ibestad kommune vedtar å delta i friluftsrådet for Sør Troms under forutsetning av at
kommunen blir vertskommune.
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.
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14/11
STRATEGIPLAN FOR SØR-TROMS REGIONRÅD SØR-TROMS 2020
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.
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.
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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.

Behandling:
Forslag fra Gruppe B (Andørja Fellesliste, Ibestad Høyre og Ibestad Bygdeliste)
v/Eidar Tøllefsen:
1. Ibestad kommune avviser det framlagte forslag til strategiplan for Sør Troms 2020.
2. Nytt planforslag må utarbeides i tråd med de punkter som fremkommer i
formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fra kommentarene som starter med: Side 2: Følgende tas ut:……
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
1. Ibestad kommune avviser det framlagte forslag til strategiplan for Sør Troms 2020.
2. Nytt planforslag må utarbeides i tråd med de punkter som fremkommer i
formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fra kommentarene som starter med: Side 2: Følgende tas ut:……
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