Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 31.05.2011
Tid: 09.00 – 16.00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Marit Johansen, Agnes Normann, Hugo Salomonsen, Bjørnar Johansen,
Steffan Normann, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Jim Kristiansen,
Marvin Eliseussen, Håkon Leknes, Janne Helgesen, Siv N. Henriksen,
Halvar Nilssen, Dag Brustind, Arne Ekman

Forfall:

Knut Vollen, Bjørnar Røch, Vibeke Aspdal, Anne Edvardsen

Varamedlemmer:

Mona Watne, Einar Johan Dons, Merethe Meland,
Janne-Torill Andreassen

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

Spørsmål fra representantene:
Eidar Tøllefsen, Arne Ekman, Jim Kristiansen spurte om skolestruktur
for barnetrinnet 1- 7 klasse fra høsten.
Rådmannen orienterte om at elevtallet ved Ibestad skole, Ånstad
oppvekstsenter fra høsten blir 12. Skoleadministrasjonen må planlegge
neste års skole før skoleslutt i vår. Kommunestyret vedtok 15.12.2009
pkt. 3 følgende: ”Videreføre en 1-7 grunnskole på Ånstad så lenge
elevtallet på skolen er mer enn 12 elever.” Rådmannen tolker derfor
vedtaket slik at barnetrinnet på Ånstad legges ned fra skoleåret
2011/2012.
Håkon Leknes
Det har vært til dels betydelige lekkasjer på Ytre Andørja Vannverk der
vannledninga går gjennom brua.
Rådmannen svarte at saken blir sendt til plan, næring og
utviklingsseksjon til oppfølging.
Siv Henriksen
Søppelcontaineren utenfor sykehjemmet er både skjemmende og lekker
slik at det blir glatt utenfor som medfører at folk kan falle på isen.
Rådmannen svarte at det vil bli sette etter annen plassering.

Postadresse:

Besøksadresse:

9450 HAMNVIK

HAMNVIK

Telefon:
Telefaks:

77 09 91 01
77 09 90 10

Behandlede saker:

15/11 – 22/11

Underskrifter:

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

Hamnvik, 06.06.2011

Helge Høve
rådmann
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SAKSLISTE
Saksnr.
15/11

Arkivsaksnr.
Tittel
11/240
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.03.2011

16/11

11/241
REFERATSAKER

17/11

08/449
REGULERINGSPLAN FOR "BUBERGET" - EGENGODKJENNING

18/11

09/448
REGULERINGSPLAN FOR LEIROSEN, NORD-ROLLNES EGENGODKJENNING

19/11

11/67
VEILYS - SPAREMULIGHETER VED ENDRET DRIFT I IBESTAD
KOMMUNE

20/11

10/336
EIENDOMSSKATT I IBESTAD KOMMUNE FRA 2012

21/11

11/154
ORGANISERING AV UNGDOMSKLUBBENE I IBESTAD KOMMUNE

22/11

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

Side 3 av 7

15/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.03.2011
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møte 16.03.2011 godkjennes.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Protokoll fra møte 16.03.2011 godkjennes.

16/11
REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Referatsakene tas til orientering.

17/11
REGULERINGSPLAN FOR "BUBERGET" - EGENGODKJENNING
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Formannskapet som planutvalg
forslaget til reguleringsplanen med planbestemmelser over hyttefeltet ” Buberget ”
Gnr. 107 bnr 2 og 3 i Ibestad.

Behandling:
Formannskapet som planutvalg utgår og erstattes med kommunestyret egengodkjenner.
Formannskapets innstilling med endringen ble enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak: enstemmig
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret å egengodkjenne
forslaget til reguleringsplanen med planbestemmelser over hyttefeltet ” Buberget ”
Gnr. 107 bnr 2 og 3 i Ibestad.

18/11
REGULERINGSPLAN FOR LEIROSEN, NORD-ROLLNES - EGENGODKJENNING
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1: I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtar formannskapet som planutvalg
med de foreslåtte endringer reguleringsplanen med planbestemmelser over Leirosen med
omkringliggende naboeiendommer.
2: Vedtaket kan påklages etter Pbl § 1-9

Behandling:
Rådmannen anmodet om at saken blir trukket.
Saken trekkes – enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: enstemmig.
Saken trekkes.

19/11
VEILYS - SPAREMULIGHETER VED ENDRET DRIFT I IBESTAD KOMMUNE
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Ibestad kommune installerer tidsur i alle aktuelle roder.
2. Gatelysene slukkes til følgende tider:
Mandag – fredag i tidsrommet kl 2400 - 0600
Lørdag - søndag i tidsrommet kl 0400 – 0900
Perioden 01.04 – 31.08.
3. Administrasjonen foretar en gjennomgang av antall stk lamper, dvs. mulig å demontere
lamper der rodene strekker seg utafor bebodde områder.
4. Ibestad kommune skal ikke drifte og vedlikeholde veilys i områder som dekker kun
fritidsbebyggelse. Private kan overta driftsansvaret.

Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 1 stemme.
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Kommunestyrets vedtak: vedtatt med 18 mot 1 stemme.
1. Ibestad kommune installerer tidsur i alle aktuelle roder.
2. Gatelysene slukkes til følgende tider:
Mandag – fredag i tidsrommet kl 2400 - 0600
Lørdag - søndag i tidsrommet kl 0400 – 0900
Perioden 01.04 – 31.08.
3. Administrasjonen foretar en gjennomgang av antall stk lamper, dvs. mulig å demontere
lamper der rodene strekker seg utafor bebodde områder.
4. Ibestad kommune skal ikke drifte og vedlikeholde veilys i områder som dekker kun
fritidsbebyggelse. Private kan overta driftsansvaret.

20/11
EIENDOMSSKATT I IBESTAD KOMMUNE FRA 2012
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Ibestad kommunestyre vedtar å taksere eiendomskatt ved bruk av sakkyndig
takstnemnd og sakkyndig ankenemnd.
2. Vedlagte forslag til vedtekter skal gjelde for eiendomskattetaksering i Ibestad
kommune.
3. Forslag på medlemmer til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd legges fram
når saken behandles i kommunestyret.
4. Ramme PNU økes med 0,5 mill. kr som dekkes gjennom redusert avdrag på lån.

Behandling:
Forslag fra Ibestad Høyre:
Det innføres ikke eiendomsskatt i Ibestad kommune fra 2012.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer for Høyres forslag.
Valg av nemnder foretas i kommunestyret 22. juni.

Kommunestyrets vedtak: med 11 mot 8 stemmer.
1. Ibestad kommunestyre vedtar å taksere eiendomskatt ved bruk av sakkyndig
takstnemnd og sakkyndig ankenemnd.
2. Vedlagte forslag til vedtekter skal gjelde for eiendomskattetaksering i Ibestad
kommune.
3. Forslag på medlemmer til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd legges fram
når saken behandles i kommunestyret.
4. Ramme PNU økes med 0,5 mill. kr som dekkes gjennom redusert avdrag på lån.
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21/11
ORGANISERING AV UNGDOMSKLUBBENE I IBESTAD KOMMUNE
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
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.

Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: 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.

22/11
FOREBYGGENDE TILTAKSPLAN FOR BARN OG UNGE I IBESTAD KOMMUNE
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
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:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak: 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.
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