MØTEINNKALLING
Utvalg:
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 28.04.2011
Tid: Kl 09.00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Orienteringssak
1. Ambulansebåten i Vågsfjordbassenget.
2. Regionrådsprosjekt
a. Reiseliv- destinasjonsstrukturen
b. Rute 69 grader nord
c. Mobilisering av skogsdriften i Sør-Troms
d. Vannområdeutvalg – prosjektledelse
3. Utlysing av 0,5 årsverk i barnevernet
4. Skippergården
5. Bosetting av EM flykninger
6. Situasjonen på sykehjemmet
7. Kommunebarometeret
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Sak 51/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.2011
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørg Frantzen Steen
11/179

Saksnr.: Utvalg
51/11
Formannskap

Arkiv: 033 &17

Møtedato
28.04.2011

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møte 06.04.2011 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll fra møte 06.04.2011 foreligger til godkjenning.

Saksutredning:
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Sak 52/11
FOREBYGGENDE TILTAKSPLAN FOR BARN OG UNGE I IBESTAD KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Dag Indresand
11/155

Saksnr.: Utvalg
52/11
Formannskap

Arkiv: C14

Møtedato
28.04.2011

Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommunestyre vedtar framlagte Forebyggende tiltaksplan for barn og unge i
Ibestad kommune.
2. Oppgavene med å få planen implementert legges til seksjon for oppvekst.
3. Planen evalueres årlig.

Vedlegg:
Plandokumentet

Saksutredning:
Ideen til å få utarbeidet en tiltaksplan for barn og unge ble skapt på et uformelt drøftingsmøte
mellom styret i Utdanningsforbundet og deler av kommuneadministrasjonen. Oppvekstvilkår
for barn og unge stod på agendaen på dette møtet. Konklusjonen på nevnte møte var: Ibestad
kommune burde ha en forebyggende plan for barn og unge som kunne bidra til å skape gode
oppvekstforhold i kommunen.
Ibestad kommune søkte deretter om prosjektmidler fra fylkesmannen (Sjumilssteget) og
Helsedirektoratet for blant annet å gjennomføre et prosjekt som skulle munne ut i en
forebyggende plan for barn og unge i kommunen. Vi fikk tilskudd på 250.000 kr som delvis
skulle knyttes opp mot et slikt prosjekt.
Rådmannen engasjerte Kristine Andreassen i 40 % stilling for å stå som prosjektleder og
pådriver. Prosjektet var fundamentert under oppvekstseksjonen med oppvekstleder som
ansvarlig. Prosjektperioden skulle være fra 01.09.2010 og ut året, men ble forlenget til ut
februar 2011 for å ferdigstille planen.
Det ble rettet forespørsel til diverse fagetater og lag /foreninger som driver ungdomsarbeid om
de var villig til å sitte i en tverrfaglig prosjektgruppe/referansegruppe for slik å kvalitetssikre
arbeidet.
Det var god respons på forespørselen, og det ble opprettet en referansegruppe bestående av:
lensmannsetaten, prest, helsesøster, barnehage, skole- priv og off., Ibestad mottak, idrettslag,
ungdomsklubbene og NAV. Det har i prosjektperioden vært avhold 6 møter i denne gruppa
med noe varierende oppmøte. Planforslaget har vært sendt til høring hos referansegruppa under
hele prosessen. Prosjektleder har hatt et tett samarbeid med oppvekstleder gjennom hele
perioden.
Den ferdige Forebyggende tiltaksplan for barn og unge i Ibestad kommune framstår som et
dokument som skulle gi store muligheter for å bidra til en bedre tilværelse for barn og unge i
oppveksten. Planen er ment som et dokument som skal være som skal være rullerende blant de
som arbeider med barn og unge – både i skoletid og på fritid. Det er derfor viktig at planen
forankres politisk og blir en del av kommunens øvrige planverk, og at planen fundamenteres

Side 4 av 11

Sak 52/11
innen en bestemt etat. I og med at planen omhandler oppvekstvilkår, så er det naturlig at
planen og videre arbeid i forhold til dens mål legges til seksjon for oppvekst.
Planen sier noe om de eksisterende tjenester og tilbud kommunen alt har, og dessuten skisserer
den hvordan veien videre kan se ut.
Nye tiltak som tenkes satt i verk er soneteam der fagpersoner fra virksomheten deltar. I starten
tenkes ett soneteam for barnehage med deltakelse av barnehager, barnevern og helsestasjon,
og ett soneteam for skolene med deltakelse av rektor, inspektør, barnevern og helsesøster. I
tillegg til nevnte soneteam, så bør det vurderes å få på plass ressursgrupper og tiltaksteam.
Disse er nærmere beskrevet i plandokumentet s. 11. Opprettelse av soneteam vil være nyttig i
samarbeidet mellom fagområdene som arbeider med barn. Det er enkelt å organisere og det vil
ikke ha noen økonomiske konsekvender.
Videre er det søkt om statlige midler for å få i gang et prosjekt som går ut på få gjennomført et
foreldreveiledningsprogram. Dette programmet er beskrevet nærmere i plandokumentet og vil
være knyttet opp mot helsestasjonen, barnevernet, skolene og barnehagene i første omgang.
Veiledningsprogrammet forutsetter ei opplæring av veiledere gjennom BUFetat. Det vil bli satt
i gang så snart midlene er på plass. Tiltaket er ment som ei hjelp til å styrke omsorgen og
oppveksten gjennom utvekslinger av erfaringer og synspunkter. Programmet Ibestad tar sikte
på å bruk, fokuserer mye på foreldrene sine ressurser.
Et annet spennende tiltak i planen og som setter ungdom i fokus, er å arbeide for å få opprettet
et ungdomsråd i kommunen. Fylkesmannen i Troms utfordrer alle kommunene til å opprette et
slikt råd i lopet av 2011. Plandokumentet legger opp til at ungdomsrådet skal være et lokalt
hørings- og interesseorgan på linje med eldrerådet eller rådet for funksjonshemmede. Barn og
unge har rett til å si sin mening og bli hørt, jfr FN’s barnekonvensjon artikkel 12. Dessuten er
det en viktig demokratiopplæring for denne aldersgruppa. Ungdomsrådet er ment å være
ungdommens talerør og gi dem muligheten til å påvirke sin egen hverdag og ungdomsmiljøet i
kommunen.
Plandokumentet setter også fokus på at kommunen mangler en rusforebyggende plan. Misbruk
av rus er blitt så aktualisert i ungdomsmiljøet at det er nødvendig å ta disse signalene på alvor.
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Sak 53/11
ORGANISERING AV UNGDOMSKLUBBENE I IBESTAD KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Dag Indresand
11/154

Saksnr.: Utvalg
53/11
Formannskap

Arkiv: C11

Møtedato
28.04.2011

Rådmannens innstilling:
1. Ibestad kommune opprettholder dagens organisering av ungdomsklubber ved fortsatt
drift av Andørja fritidsklubb og Askeladden fritidsklubb.
2. Oppvekstseksjonen organiserer og starter en prosess som skal ende opp med et utvidet
tilbud særlig rettet mot aldersgruppa 15-18 år.
3. Det må arbeides for og legges til rette for oftere felles klubbkvelder på alle aldersnivåer.

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Kommunestyret har etterspurt ei vurdering angående organiseringen av de to
ungdomsklubbene/fritidsklubbene i kommunen. Klubbene er organisert i lokaler i Åndervåg og
på Rolla. Netto utgift er ca 250.000 kr, og av dette går ca 120.000 kr til lønn. Klubbene har
åpent 1 gang pr uke på hvert sted. Gjennomsnittelig oppmøte pr klubbkveld er ca 12
ungdommer i Åndervåg og ca 20 på Rolla.
Dersom klubbene skulle organiseres til 1 felles klubb (ett lokale) så ville det gi følgende
sparegevinst:
Lokalisering på Rolla vil gi innsparing på husleie i Åndervåg og telefonutgifter.
Lokalisering i Åndervåg vil gi innsparing på driftsutgifter Askeladden og telefonutgifter.
Nye utgifter ved 1 felles klubb kan være eventuelle skyssutgifter til klubbkveldene.
Rådmannens vurderinger:
Dersom kommunestyre velger å vedta 1 felles klubb er det nødvendig å se på fordeler og
ulemper i nærmiljøet der klubben skal være.
Fordeler ved plassering på Rolla kan være:
egne lokaler, nært kulturhuset/bibliotek/studiesenter og idrettsanlegg.
Fordeler ved plassering i Åndervåg kan være:
nærhet til Rockebingen.
Sosiale fordeler med 1 felles klubb vil være:
ungdommen får en felles møteplass der de kan skape allianser på tvers av øyene.
Sosiale ulemper kan bli:
at de ungdommene som får ”sin” klubb nedlagt mister interessen og dermed blir
oppmøte av disse ungdommene på klubbkveldene helt eller delvis borte. En slik
utvikling vil svekke ungdomsmiljøet og gi et dårligere tilbud.
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Rådmannens konklusjon vil være at Ibestad kommune opprettholder dagens organisering med
2 atskilte klubber, men at denne modellen utvides til å bli et bedre tilbud for kommunens
ungdommer. Dette gjelder særlig et tilbud for årsklassen 15-18 år. Et slikt tilbud bør legges til
starten av helga når denne aldersgruppa er heime. Videre bør klubbene utvikles til å ha et
tettere samarbeid der det legges opp til oftere felles klubbkvelder. Tiden er også inne for å
vurdere eventuelle endringer i åpningstidene og alderssammensetning på klubbkveldene. Denne
videreutviklingen av organiseringen bør kunne skje gjennom en samarbeidsprosess mellom
oppvekstseksjonen og deler av klubbstyrene.
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Sak 54/11
REVISJON AV KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Helge Høve
11/11

Saksnr.: Utvalg
54/11
Formannskap

Arkiv: 044

Møtedato
28.04.2011

Behandles i møte 19. mai 2011
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Sak 55/11
LÅN TIL IBESTAD EIENDOM - AVSKRIVING/OPPRETTHOLDELSE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Helge Høve
11/166

Arkiv: 253

Saksnr.: Utvalg
55/11
Formannskap

Møtedato
28.04.2011

Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar at lån på 100.000 kroner gitt til Ibestad Eiendom i 1999 betales tilbake
rentefritt over 5 år fra 2011.

Vedlegg:
1. Søknad om lån av 02.02.1999 – Ibestad Eiendom AS
2. Utskrift av formannskapssak 38/99
3. Kopi av gjeldsbrev

Saksutredning:
I februar 1999 søkte Ibestad Eiendom om et lån på 100.000 kr. Av vedlagte søknad framgår
det at det er et rent driftslån for å dekke økte kostnader som følge av økende rente.
Formannskapet innvilget to dager senere et etableringslån på 100.000 kr. Det synes som saken
er behandlet uten noen form for saksbehandling. To uker senere blir lånet utbetalt. Det framgår
ikke av noen dokumenter hvilke betingelser som ble knyttet til lånet. I gjeldsbrevet er det
henvist til husbankvilkår. Lånet har vært rente og avdragsfritt og står fortsatt i kommunens
balanse med opprinnelige lånebeløp.
Ibestad Eiendom har henvendt seg til rådmannen for å få en avklaring omkring lånet –
fortrinnsvis at lånet avskrives.
Rådmannens vurdering
Det kan se ut som det er gitt et rent likviditetslån finansiert av kommunens innlån fra
Husbanken som skal videreutlånes til etableringslån. Det er adgang til å gi etableringslån til
eks. Ibestad Eiendom, men da til et konkret byggeprosjekt.
Det er grunn til å anta at Ibestad Eiendom på det tidspunkt lånet ble gitt hadde
likviditetsvansker – at saken er behandlet i ekspressfart tyder på det. Det finns ikke noe annen
dokumentasjon på hvordan lånet skal behandles, men jeg har muntlig fått opplyst at lånet skulle
omgjøres til tilskudd.
Formannskapet bør ta stilling til hva vi skal gjøre med lånet. Det er to muligheter enten så
avskrives lånet, det betyr at kommunen må dekke kostnadene. Det andre alternativet er at lånet
betales tilbake.
Siden det ikke finns noen skriftlig dokumentasjon på hvordan lånet skal oppgjøres, vil jeg
vurdere det på fritt grunnlag.
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Kommunens økonomiske situasjon er velkjent. Den likvide situasjon for Ibestad Eiendom AS
langt bedre i dag enn i 1999. På den bakgrunn kan vi anta at lånet har hatt sin effekt ved å
hjelpe Ibestad Eiendom over en økonomisk kneik. Ibestad Eiendom drives i dag på en langt
mer profesjonell måte etter at det ble ansatt fast daglig leder. Kommunen har betalt både rente
og avdrag til Husbanken for lånet. Ibestad Eiendom har i realiteten hatt et rente og avdragsfritt
lån i 12 år. Verdien av et rentefritt lån i 12 år er nærmere 100.000 kroner i sparte renter.
En ettergivelse av lånet vil i realiteten bety at innbyggerne i Ibestad kommune foretar en liten
subsidiering av leietakerne hos Ibestad Eiendom.
Jeg vil derfor foreslå at lånet betales tilbake som et rentefritt lån over 5 år.
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Sak 56/11
BREDBÅND TIL BEDRIFT I BUSSEVIKA
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Helge Høve
09/851

Saksnr.: Utvalg
56/11
Formannskap

Arkiv: L64

Møtedato
28.04.2011

Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger 20.000 kroner til bredbåndsdekning til Bussevika som dekkes av
næringsfondet.

Vedlegg:

Saksutredning:
Firma Paulsen og sønner AS har tatt i brev av 06,04.2011 tatt kontakt med kommunen og
anmodet om assistanse for å få bredbånd til bedriftens lokaler i Bussevika. Ordfører orienterte
formannskapet om saken i siste møte og rådmannen ble pålagt å arbeide videre med saken.
Kommunens arbeid med fiber/bredbånd i kommunen vil enda ta noe tid slik at vi må se på
andre løsninger for den aktuelle bedrift. Rådmannen har derfor tatt kontakt med de to mest
aktuelle leverandører av bredbånd – Hålogaland Kraft og Telenor om de kan tilbyd bedriften
bredbånd mot at kommunen betaler et ”anleggsbidrag”.
Hålogaland Kraft har svart at de kan tilby bedriften bredbånd mot at kommunen betaler et
anleggsbidrag på 20.000 kr og at bedriften tegner et abonnement på vanlig kommersielle vilkår.
Telenor vil komme med et tilbud like over påske.
Det er ganske innlysende at en bedrift må ha adgang til bredbånd for å kunne eksistere. I det
aktuelle område er det ingen andre aktuelle abonnenter slik at det kun er den ene bedriften som
vil knytte seg til et bredbånd. Derfor vil det ikke være kommersielt interessant for
leverandørene å tilby bredbånd uten tilskudd. Det er nærliggende å anta at kommunen er den
mest aktuelle uten om bedriften selv som kan gi et tilskudd. I denne sammenheng er det et
ganske beskjedent tilskudd på inntil 20.000 kr som bør dekkes over næringsfondet da dette i
høyeste grad er tilrettelegging for næringslivet.
Rådmannen vil følge opp saken med den leverandør som gir det mest gunstige tilbud og mot
bedriften som må tegne et abonnement på vanlige kommersielle vilkår. Kommunens ansvar vil
kun strekke seg til å betale et anleggsbidrag. Øvrig forhold mellom bedrift og
bredbåndsleverandør skal være kommunen uvedkommende.
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