Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 28.04.2011
Tid: Kl 09.00 – 14.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

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

Forfall:

Erik Roll – fratrådte kl 12.00 etter orienteringssak nr 13

Varamedlemmer:

Agnes Normann – tiltrådte kl 12.00

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

Orienteringssak
1. Ambulansebåten i Vågsfjordbassenget.
Rådmannen orienterte om at UNN vurderer ambulansebåten når
Bjarkøyforbindelsen er etablert.
2. Regionrådsprosjekt
Reiseliv – destinasjonsstrukturen
Rådmannen orienterte om fylkeskommunens bevilgning og de
betingelser der er satt.
Rute 69 grader nord
Rådmannen orienterte om at regionrådet har initiert et prosjekt
som innbærer økonomiske konsekvenser dersom vi skal være
med.
Mobilisering av skogsdriften i Sør-Troms
Rådmannen orienterte om et mulig prosjekt i regi av regionrådet.
Vannområdeutvalg – prosjektledelse
Rådmannen orienterte om det arbeid som skal utføres med
registrering og kartlegging av vannforekomster i regionen og at
kommunen blir pålagt å delta.
3. Utlysning av 0,5 årsverk i barnevernet
Rådmannen orienterte om at stillinga er utlyst og blir besatt som
en fast stilling, men vi har bare fått bevilgning for 2011 i første
omgang.
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4. Skippergården
Rådmannen orienterte om at arbeidet med restaurering i regi av
Sør-Troms museum var kommet i gang og at kulturkomiteen
forsterket med en representant fra Ibestad historielag var
kommunens prosjektgruppe for arbeidet.
5. Bosetting av EM flyktninger
Rådmannen orienterte om at det var bosatt 7 flyktninger hittil og
at arbeidet med ombygging av Doktorgården var kommet i gang
og antatt kostnader. Ibestad Eiendom har ikke fått tilskudd fra
Husbanken, men regner med å få det til høsten.
6. Situasjonen på sykehjemmet
Rådmannen orienterte om den oppfølging som har vært og den
videre oppfølging etter at saken er tatt opp.
7. Kommunebarometeret
Rådmannen presenterte Kommunal Rapport sitt
kommunebarometer og presisterte at bakgrunnstallene som alle
var statistiske opplysninger kunne inneholde feilkilder og at de
parameter som var valgt kunne gi et skjevt bilde av situasjonene i
enkelte sektorer.
8. Kystsoneplan
Ordfører orienterte om at gjeldende kystsoneplan er fra 2001.
Planen bør rulleres.
9. Ordførers godtgjørelse
Ordfører delte ut brev fra KS om ordførers godtgjørelse.
10. Bredbånd
Ordfører orienterte om at det er kommet henvendelser om dårlig
bredbåndsdekning flere steder i kommunen.
11. Besøk av kongeparet
Programmet er fortsatt unntatt offentlighet, jfr. off.loven.
Ordføreren orienterte om programmet, og rådmannen orienterte
om kostnadene.
12. Reguleringsplan for Engenes
Rådmannen orienterte om framdrift og omsetning av en eiendom
i planområdet.
13. Nytt kommunestyremøte
Det blir kommunestyremøte 31.mai 2011.
14. Arealplan
Leder for plan, næring og utvikling (PNU) orienterte om
framdriften.
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15. Orientering om samarbeid om eiendomsskattetaksering mellom
Ibestad og Salangen
Rådmannen orienterte om samarbeid og framdrift.

Spørsmål:
Fra Janne Helgesen:
Hurtigbåtkaia på Engenes
Hva skjer med anløp av hurtigbåten på Engenes når de nye båtene
kommer?
Ordfører og varaordfører orienterte om saken.
Ibestad vannverk/Ibestad kommune
Forholdet mellom Ibestad vannverk og Ibestad kommune om eierskap
og vedlikehold av vannledninger.
PNU leder svarte at både eierskap og vedlikehold var avklart.
Kinodrift
Det skal fremmes en sak til politisk behandling.
Siv N. Henriksen spurte om en personalsak.
Rådmannen svarte.
Dag Brustind spurte om bussruter.
Ordføreren svarte at de tidligere innspill nå blir sendt på nytt til det nye
fylkestrafikkontoret.

Behandlede saker:

51/11 – 56/11

Underskrifter:

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

Hamnvik, 29.04.2011

Helge Høve
rådmann
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SAKSLISTE
Saksnr.
51/11

Arkivsaksnr.
Tittel
11/179
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.2011

52/11

11/155
FOREBYGGENDE TILTAKSPLAN FOR BARN OG UNGE I IBESTAD
KOMMUNE

53/11

11/154
ORGANISERING AV UNGDOMSKLUBBENE I IBESTAD KOMMUNE

54/11

11/11
REVISJON AV KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT
Behandles i møte 19.05.2011

55/11

11/166
LÅN TIL IBESTAD EIENDOM - AVSKRIVING/OPPRETTHOLDELSE

56/11

09/851
BREDBÅND TIL BEDRIFT I BUSSEVIKA
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51/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.2011
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møte 06.04.2011 godkjennes.

Behandling:
Godkjent enstemmig.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Protokoll fra møte 06.04.2011 godkjennes.

52/11
FOREBYGGENDE TILTAKSPLAN FOR BARN OG UNGE I IBESTAD KOMMUNE
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.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig.
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.

53/11
ORGANISERING AV UNGDOMSKLUBBENE I IBESTAD KOMMUNE
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.

Side 5 av 7

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret: enstemmig.
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.

54/11
REVISJON AV KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT

Behandles i møte 19.05.2011

55/11
LÅN TIL IBESTAD EIENDOM - AVSKRIVING/OPPRETTHOLDELSE
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar at lån på 100.000 kroner gitt til Ibestad Eiendom i 1999 betales tilbake
rentefritt over 5 år fra 2011.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

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

56/11
BREDBÅND TIL BEDRIFT I BUSSEVIKA
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bevilger 20.000 kroner til bredbåndsdekning til Bussevika som dekkes av
næringsfondet.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
Formannskapet bevilger 20.000 kroner til bredbåndsdekning til Bussevika som dekkes av
næringsfondet.
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