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Saker til behandling

134/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte
07.09.2011
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01231-3
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
134/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra møte 07.09.2011 godkjennes
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Formannskapets møte 07.09.2011 var det siste møte i forrige periode. Det er derfor
ikke mulig at samme formannskap kan godkjenne protokollen fra møtet. Det må det
nye formannskap gjøre. Da det bare et medlem i det nye formannskap fra forrige
periode, skriver han under på protokollen.
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135/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte
15.11.2011
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01231-4
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra formannskapets møte 15.11.2011 godkjennes.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
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Saknr
135/11

136/11 Næringsfondet - fordeling av midler 2011
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01068-11
243
Geir Sætre

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
136/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ibestad kommune bevilger tilskudd fra næringsfondet:
1. Hildegunn Coucheron og Asle Skardal
30.000 kr
2. Evy Frisør v/Evy Bakke
60.000 “
3. Eidar Tøllefsen (1)
60.000 “
4. Eidar Tøllefsen (2)
60.000 “
Normale vilkår for tilskudd fra Ibestad kommunes næringsfond gjelder.
Vedlegg:
De ulike søknadene:
Sak nr. 11/ : A. Paulsen og sønner AS
Sak nr. 11/ : Hildegunn Coucheron og Asle Skardal
Sak nr. 11/ : Evy Frisør
Sak nr. 11/ : Sørrollnes båtforening
Sak nr. 11/ : Astrids Oase
Sak nr. 11/ : Eidar Tøllefsen (1)
Sak nr. 11/ : Eidar Tøllefsen (2)
Sak nr. 11/ : Reiseliv i Ibestad kommune. FOR sak: 42/ 11
Sak nr. 11/ : Turistinformasjon / destinasjonsstruktur i Troms. FOR sak: 59/11
Sak nr. 11/ : Kongebesøket – dekning av kostnader.

Saksframstilling:
Ibestad kommunes kommunale næringsfond skal brukes til å stimulere aktiv
næringsutvikling i Ibestad kommune. Nye arbeidsplasser, nyskaping og
arbeidsplasser for ungdom og kvinner skal prioriteres.
De kommunale utviklingsmidlene er delt opp i to deler; en del er øremerket tildeling i
henhold til innstilling fra omstillingsprosjektets styre og en del er kommunalt
næringsfond.
Regionale utviklingsmidler fra Troms Fylkeskommune for 2011 overført til Ibestad
kommune var 1 300 000 kr, herav er 300.000 kr øremerket omstillingsprosjektet.
Det kommunale næringsfondet fra 2010 var på kr 594,- i tillegg er det inndratt et
tilskudd fra en aktør stort kr 40 000,- som ikke fyller vilkårene.
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Formannskapet har allerede disponert i 2011:
FOR sak 59/11: kr. 20 000 til turistinformasjon gjennom Destinasjon Harstad.
FOR sak 42/11: kr. 70 000 til forsøksordning med felles turistinformasjon SørTroms og Nordre Nordland.
Det forrige formannskap ble presentert muligheten av å dekke deler av kommunens
utgifter til kongebesøket av næringsfondet – uten at det ble fattet noe vedtak.
Kongebesøket var en stor markedsføring for Ibestad kommune og deler av utgiftene
kan dekkes av næringsfondet. Utgiftene var knapt 360.000 kroner derav har
kommunen fått skjønnsmidler fra fylkesmannen og Galleri Cafe dekket kostnader til
utsmykking. Rådmannen ber formannskapet vurdere om at deler av utgiftene kan
dekkes av næringsfondet (se eget vedlegg med kostnadsoppsett).
Kort oppsummering:
Prosjektnavn

Støttemottaker

Tilskudd til investering for
oppgradering av materiell

A. Paulsen og sønner AS

Totalkostnad Saksnr.
210 000,- 11/42

Søknadsbeløp: 42 000,Foreslått tilsagn: 0,Prosjektbeskrivelse: Investeringstilskudd oppgradering av materiell
Målgruppe: Bedriftsstøtte etablert bedrift
Prioritering: Utvikling av etablerte arbeidsplasser
Vurdering: Ikke støtteberettiget.

Prosjektnavn

Støttemottaker

Tilskudd til produksjon av CD ”
Øya mi e øya di”

Hildegunn Coucheron og Asle
Skardal

Søknadsbeløp: 71 000,Foreslått tilsagn: 30 000,Prosjektbeskrivelse: Kulturbasert næringsvirksomhet
Målgruppe: Utviklingstilskudd
Prioritering: Kulturbaserte arbeidsplasser
Vurdering: Støtteberettiget.
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Totalkostnad Saksnr.
246 000,- 11/244

Prosjektnavn

Støttemottaker

Ombygging og HMS frisørsalong

Evy Frisør Evy Bakke
NO 970 583 041 MVA

Totalkostnad

Saksnr.

195 000,- 11/01068

Søknadsbeløp: 60 000,Foreslått tilsagn: 60 000,Prosjektbeskrivelse: Ombygging og arbeidsplasstilrettelegging for økt bemanning ved
frisørsalong på Ånstad.
Målgruppe: Bedriftsstøtte etablerte bedrifter; servicenæring.
Prioritering: Ny kvinnearbeidsplass. Ungdom.
Vurdering: Støtteberettiget.

Prosjektnavn

Støttemottaker

Totalkostnad Saksnr.

Tilskudd til forprosjekt “ Lukking og
utvidelse av Sørrollnes Havn”

Sørrollnes Båtforening

5 502 625,-

Søknadsbeløp: 150 000,Foreslått tilsagn: 0,Prosjektbeskrivelse: Forprosjekt “Lukking og utvidelse av Sørrollnes Havn
Målgruppe: Stedsutvikling?
Prioritering: Ikke prioritert
Vurdering: Ikke støtteberettiget.

Prosjektnavn

Støttemottaker

Tilskudd til Astrids Oase

Astri’s Oase

Totalkostnad

Saksnr.

195 000,- 11/01088

Søknadsbeløp: 200 000,Prosjektbeskrivelse: Betaling av ubetalte regninger samt markedsføring og videre drift av
bedriften.
Målgruppe: Bedriftsstøtte etablerte bedrifter; servicenæring.
Prioritering: Beholde kvinnearbeidsplass.
Vurdering: Ikke støtteberettiget.
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Prosjektnavn

Støttemottaker

Tilskudd til investering i fôringsautomat

Eidar Tøllefsen

Totalkostnad

Saksnr.

205 000,-

Søknadsbeløp: 60 000,Foreslått tilsagn: 60 000,Prosjektbeskrivelse: Investeringstilskudd fôringsautomat
Målgruppe: Bedriftsstøtte etablert bedrift
Prioritering: Utvikling av etablerte arbeidsplasser
Vurdering: Støtteberettiget.

Prosjektnavn

Støttemottaker

Tilskudd til investering i vekt og
sorteringsutstyr

Eidar Tøllefsen

Totalkostnad

Saksnr.

205 000,-

Søknadsbeløp: 60 000,Foreslått tilsagn: 60 000,Prosjektbeskrivelse: Investeringstilskudd vekt og sorteringsutstyr
Målgruppe: Bedriftsstøtte etablert bedrift
Prioritering: Utvikling av etablerte arbeidsplasser
Vurdering: Støtteberettiget.

Rådmannens anbefaling er å tildele totalt 210 000 i denne søkerrunden.
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137/11 Søknad om å dekke underskudd - Artic Challenge Site
Specific 2011
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01125-2
233
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
137/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Søknad fra Arctic Challenge Site Specific om tilskudd kan ikke imøtekommes
Vedlegg:
1. Søknad av 19.07.2011

Saksframstilling:
Arctic Challenge Site Specific (ACSS) er et kunstprosjekt som arrangeres i
forbindelse med Tour de Andørja. I 2011 var 2. år at kunstprosjektet ble arrangert.
Det vises i søknaden til at fylkeskommunen forventer at Ibestad kommune bidrar med
midler i prosjektet. Så vidt rådmannen erfarer er dette ikke uttrykt skriftlig eller
meddelt Ibestad kommune. Det er heller ikke en forutsetning for fylkeskommunens
tilskudd.
Fra flere hold er det uttrykt begeistring for ideen om å forene/kombinere et stort
idrettsarrangement med et kunstprosjekt. Ikke minst viser det at prosjektet har fått
støtte fra flere hold. Etter rådmannens mening bør TdA oppfordres til å videreutvikle
kunst i idretten. ACSS har valgt en krevende uttrykksform – spesielt i år. Jeg antar at
uttrykksformen og de erfaringer som er høstet blir evaluert før neste år.
Rådmannen er skeptisk til at kommunen skal dekke underskudd på arrangement. Da
kan kommunen lett bli en slags underskudds garantist, og det vil jeg ikke tilrå. I dette
tilfelle burde det ha kommet en søknad før arrangementet da det allerede da burde
vært kjent at prosjektet ikke var fullfinansiert. ACSS har ikke noen billettinntekter eller
andre publikumsinntekter som sviket.
Rådmannen har foreslått et fast ubundet tilskudd til TdA i budsjettet og mener at et
ubundet tilskudd er en langt mer positiv måte å støtte TdA på enn gjennom å dekke
underskudd.
Dersom kommunen skulle gi et slikt tilskudd måtte det være over kulturmidlene noe
jeg ikke vil tilrå.

9

138/11 DRIFT IBESTAD KULTURHUS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01405-1
614
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
01.12.2011

Saknr
138/11

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Det opprettes en stilling som daglig leder av Ibestad kulturhus.
2. Formannskapet får fullmakt til å bestemme stillingsstørrelse og andre betingelser.
Vedlegg:
1. Saksframlegg i f. sak 43/11.

Saksframstilling:
Formannskapet vedtok i april å utsette en sak om drift Ibestad kulturhus og ba
rådmannen vurdere andre løsninger basert på de innspill som kom fram under
behandlingen av saken. Rådmannen har vurdert/fulgt opp innspillene slik:
Drift i regi av lag og foreninger
Etter rådmannens oppfatning er få om noen lag eller forening i kommunen som har
en slik aktivitet at de kan påta seg en så stor oppgave. Det vil være vanskelig å
oppnå driftskontinuitet over tid med en slik driftsform. Det viktigste argument mot en
slik driftsform er at et lag eller en forening som skal utføre et oppdrag utenom sin
vanlige aktivitet, vil ha som formål å skaffe midler til sin vanlige aktivitet.
Kulturaktiviteter kan ikke basere seg på at det skal være overskudd da vil “smale”
kulturaktiviteter bli utelukket. På den annen side vil lag og foreninger kunne ha en
rolle i arrangement eks. å sette ut bord/stoler og rydde disse etterpå, billettsalg,
ordensvakter etc.
Drift i regi av frivilligsentralen
Daglig leder sier at de ikke har kapasitet til å ta et slik omfattende driftsansvar, men
at de gjerne vil bidra til driften på et eller annet nivå.
Omdisponering av ansatte i kommunen
Rådmannen har også fulgt opp dette alternativet. For at dette skulle bli et reelt
alternativ måtte det innebære omdisponering uten at det ville oppstå behov for å
ansette andre. Forutsetningen var at det fantes ledig kapasitet noe som i
utgangspunktet er en utfordring. Rådmannen har imidlertid forsøkt et alternativ, men
den aktuelle medarbeider mente at dette var et dårlig alternativ og ønsket ikke å
endre sine arbeidsoppgaver. Jeg har derfor droppet dette, da jeg anser å beordre en
medarbeider som daglig leder ville være en dårlig løsning. Vi trenger en daglig leder
som går inn for arbeidet med “liv og lyst” og er 100 % innstilt for jobben.
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Erfaringen hittil har vist at det er et aktivitetspotensiale for kulturhuset som ikke er
utnyttet, til tross for at det har vært en del arrangement. Jeg vil derfor fremme mitt
forslag fra forrige behandling om å opprette en stilling som daglig leder for Ibestad
kulturhus. I tiden som har gått siden forrige behandling er jeg blitt enda mer sikker på
at dette er nødvendig for å utnytte alle de millioner som er investert i nytt kulturhus og
for å få både en kvalitativt bedre drift og en kvantitativt bedre drift gjennom mer bruk.
Jeg vil henvise til den vedlagte utredning fra forrige gang som jeg ikke har noen
problemer med å slutte meg til.
Stillingsstørrelse vil være et springende punkt. Jeg tror nok at omtrent et halvt
årsverk er det mest realistiske. Vi bør ikke binde oss for mye opp i eksakt
stillingsstørrelse, men heller la aktuelle kandidater få fremme sitt driftsforslag. Det
kan hende det kan komme fram spennende forslag til drift i kombinasjon med andre
aktiviteter. Jeg vil derfor fremme min opprinnelige innstilling med unntak av at
formannskapet får fullmakt til å bestemme stillingsstørrelse og andre betingelser.
Vedlegg til sak
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139/11 KLAGE AVSLAG SKOLESKYSS
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1

140/11 Nye forskrifter hytterenovasjon
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01468-2
231
Geir Sætre

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

12

Saknr
140/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ibestad formannskap godkjenner følgende endringer av Forskrift nr 1866 til:
§ 2.
“Forskriften gjelder alle bygninger og virksomheter hvor det oppstår husholdningsavfall i
Ibestad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og selvstendig
bruksenhet i bygning. Herunder omfattes både helårsboliger, fritidsboliger og hytter o.a.”
Vedlegget pkt 3.1:
“Eier av hytte eller fritidsbolig betaler redusert renovasjonsavgift i forhold til
boligeiendommer ut fra retningslinjer for beregning av selvkost. Denne reduserte
renovasjonsavgiften benevnes som fritidsrenovasjon. Fritak kan gis etter pkt. 3.4 i vedlegg til
forskrift”.

Vedlegg:
 KS Advokatene – brev av 07.11.11, forslag til endringer av forskriftene


Forskrift nr 1866 for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, m/
vedlegg og endringer, for Ibestad kommune



Sivilombudsmannens avgjørelse av 26.07.10 på klagesak hytterenovasjon.

Saksframstilling:
Ibestad kommune innførte “hytterenovasjon” i 2008. Denne ordningen gjelder også for
hyttene på fjellet og ved fiskevann osv. Også de som er fastboende i kommunen, som har
sine eneboliger, er pålagt renovasjonsavgift for sin fjellhytte.
Etter en konkret klage fra en hytteeier ble saken til slutt behandlet av Sivilombudsmannen
(SOM). Denne klagen gjaldt en hytte som sto på felles grunn. I Ibestad kommune har vi flere
slike tilfeller hvor vi har følgende situasjoner:


Det er eget br. nr, men dette gjelder bare at vedkommende kun eier skogen, men
grunnen er fortsatt felles med de øvrige br. nr under samme g. nr.



Hytte står på annen manns grunn.



Hytte står i hyttefelt, hvor det bare er opprettet leieavtale mellom hytteeier og
grunneier (grunneierlag), hvor denne ikke er tinglyst og det er blitt opprettet eget br. nr
eller festenummer.

Vi er derfor nødt til å endre / justere våre forskrifter slik at vi har hjemmel til kreve avgiften
også fra hytte / bygningen, ikke bare fra der de står på “ registrert grunneiendom”. Vi har
forelagt temaet til advokat i Kommunenes sentralforbund (KS) som kommenterer saken med
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følgende:
Forslag til endringer i forskriften:
Forskriften § 2 første ledd kan lyde slik:
“Forskriften gjelder alle bygninger og virksomheter hvor det oppstår husholdningsavfall i
Ibestad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og selvstendig
bruksenhet i bygning. Herunder omfattes både helårsboliger, fritidsboliger og hytter o.a.”
For å gi sammenheng mellom reglene i selve forskriften og i vedlegget for behandling av
søknader og unntak bør det gjøres to endringer i vedlegget pkt. 3.1.:
“Eier av hytte eller fritidsbolig betaler redusert renovasjonsavgift i forhold til
boligeiendommer ut fra retningslinjer for beregning av selvkost.”
SAMMENDRAG
Følgende endringer:
§ 2.
“Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i
Ibestad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og selvstendig
bruksenhet i bygning. Herunder omfattes både helårsboliger, fritidsboliger og hytter o.a.”
Endres til:
“Forskriften gjelder alle bygninger og virksomheter hvor det oppstår husholdningsavfall i
Ibestad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og selvstendig
bruksenhet i bygning. Herunder omfattes både helårsboliger, fritidsboliger og hytter o.a.”
Vedlegget pkt 3.1:
3.1 Eiendommer med hytte eller fritidsbolig betaler redusert renovasjonsavgift i forhold til
boligeiendommer ut fra retningslinjer for beregning av selvkost. Denne reduserte
renovasjonsavgiften benevnes som fritidsrenovasjon. Eiendommer med flere hytter
betaler for de hytter/fritidsboliger som står på eiendommen. Fritak kan gis etter pkt. 3.4 i
vedlegg til forskrift.
Endres til:
3.1 Eier av hytte eller fritidsbolig betaler redusert renovasjonsavgift i forhold til
boligeiendommer ut fra retningslinjer for beregning av selvkost. Denne reduserte
renovasjonsavgiften benevnes som fritidsrenovasjon. Fritak kan gis etter pkt. 3.4 i
vedlegg til forskrift.
Rådmannen finner ingen grunn til å revidere øvrige deler av forskriften.
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141/11 Kulturmidler/aktivitetstøtte 2012
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01056-20
223
Annie Mikalsen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
141/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ibestad kommune fordeler kr 120 000 i aktivitetsstøtte for 2011 til lag og foreninger
på følgende måte:
Andørja Husflidslag
Andørja Rockeklubb
Ibestad Fotoklubb
Ibestad Historielag
Ibestad Jeger- og Fiskeforening
Ibestad Hornmusikk
Ibestad Idrettslag
Ibestad Paintballklubb
Sangkoret Fjellklang
Ytre Andørja Sanitetsforening

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 000,20 000,4 000,10 000,6 000,10 000,50 000,5 000,8 000,3 000,-

Vedlegg:
Retningslinjer for utdeling av kulturmidler/aktivitetsstøtte
Søknadene ligger til gjennomsyn på møte
Søknader foreligger fra:
Andørja Husflidslag
Andørja Rockeklubb
Ibestad Fotoklubb
Ibestad Historielag
Ibestad Jeger- og Fiskeforening
Ibestad Hornmusikk
Ibestad Idrettslag
Ibestad Paintballklubb
Sangkoret Fjellklang
Ytre Andørja Sanitetsforening

Saksframstilling:
De årlige kulturmidler fra kommunen til lokale lag og foreninger ble kunngjort
gjennom annonser i Harstad Tidende, Ibestad kommunes hjemmeside,
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Ibestadportalen samt oppslag på butikker og lokale steder hvor folk møtes.
Søknadskjema med retningslinjer og tidsfrister ligger tilgjengelig på kommunens
hjemmesider til en hver tid. Ved søknadsfristenes utløp var det kommet inn 10
søknader.
Midler til aktivitetsstøtte for 2011 har et budsjett på kr 130 000,-. Av dette har det gått
med kr 10 000,- til annonsering.
For 2011 foreslår rådmannen at det legges vekt på forebyggende og
identitetsskapende aktiviteter blant barn og ungdom. Det bør også være fokus på
møteplasser både innendørs og utendørs, og at det må være bredde og variasjoner i
aktivitetene. Ibestad kommune er en bostedskommune for enslige mindreårige
flyktninger og da må vi også tenke på integrering av minoritetsgrupper. Kulturplanen
for Ibestad kommune har også gitte temaer som satsingsområde.
Rådmannen foreslår at resterende kr 120 000,- fordeles på følgende måte i henhold
til retningslinjer for aktivitetsstøtte.
Kulturkomiteen behandler denne saken i møte 25.11.11. Vedtaket vil bli lagt frem på
formannskapsmøtet.
Andørja Husflidslag v/Anne Paulsen, Engenes
Laget er aktiv og er dyktig til å spre kunnskaper om tradisjonelle håndverk både til
voksne, barn og ungdom. Det er viktig å holde gamle tradisjoner i hevd ved å
overføre kunnskapen til barn og ungdom. Laget har utgifter til kurs og kursholdere
samt faste utgifter til husleie og strøm. Takket være kommunale tilskudd fikk laget
overskudd i 2010. Rådmannen tilrår en støtte på kr 4 000,20 medlemmer og alle over 18 år
Kommunalt tilskudd i fjor
Enkelttiltak 25 års jubileum
Årets resultat, overskudd
Lagets egenkapital
kr

kr
kr
kr

4 000,5 000,5 792,-

Andørja Rockeklubb (Rockebingen) v/Stian Paulsen, Engenes
Jobben som utføres og de mulighetene kommunens barn og ungdom får gjennom
Rockebingen er unik. Under Rock Mot Rus på Andenes hadde Andørja Rockeklubb
hele 16 Ibestad-ungdommer på scenen. Et rent jenteband og to andre band. Den
lokale UKM-mønstringen hadde over 50 barn og unge på scenen. Flere av dem gikk
videre til fylkesfinalen på Finnsnes, herav to jenter på 8 år. Dette viser et aktivt
musikkmiljø i Ibestad. Flere års synlig aktivitet utad førte til at Rockeklubben ble
invitert til å stille med 1-2 band på et større DVD-prosjekt i forbindelse med Radio
Harstads 25-års jubileum. Denne DVD-n legges ut for salg i høst. Økt aktivitet krever
flere instrumenter som koster i innkjøp og vedlikehold. Rockeklubben er med på å
skape bredde i viktige kunstuttrykk for barn og ungdom og rådmannen tilrår et
tilskudd på kr. 20 000,-
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25 medlemmer hvorav 17 er mellom 7-18 år
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat
Egenkapital

kr 20 000,kr 7 077,kr 7 077,-

Klubben leier lokaler i tidligere Solstad skole.

Ibestad fotoklubb v/Beate K. Karlsen, Selset
En del av aktivitetene til laget er jf årsmeldingen forbeholdt lagets medlemmer – altså
ikke åpent for alle. Laget gir ut fotokalender og lager postkort fra Ibestad kommune.
Laget har offentlige utstillinger, de er aktive med sitt kamera og kurser seg selv og
noen ganger andre. Under åpningen av Ibestad kulturhus hadde og har ennå laget
utstilling i publikumshallen. Rådmannen tilrår en støtte på kr 4 000,13 medlemmer og alle over 18 år.
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat
Egenkapital

kr 6 000
kr 4 570
kr 44 639

Ibestad Historielag v/Jarle Larsen, Ibestad
I 2010 manglet laget leder og derfor redusert aktivitet. Ibestadkalenderen og
Astøingan kom ut som vanlig før jul og ble godt mottatt. Ibestad historielag er en
nødvendig og god støttespiller for Sør-Troms Museum som Ibestad kommune er
medlem av. Nå er restaureringen av Skippergården startet og her er leder av
historielaget en del av arbeidsgruppa for Skippergården. Aktiviteten for 2011 vil i stor
grad gå til rydding og flytting av gjenstander i Skippergården og finne steder for
oppbevaring av gjenstandene. Ekskursjoner og utstillinger samt hjelper folk med å
finne utvandra slekt er noe av prioriterte aktiviteter. Historielaget er viktig for Ibestad
kommune og rådmannen tilrår en støtte på kr 10 000,Laget har 30 medlemmer og alle over 18 år.
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat - underskudd
Egenkapital pr 31.12.2010

kr 10 000
kr - 40 358
kr 29 392
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Ibestad Jeger- og fiskeforening (IJFF) v/Ralf Karlsen, Selset
IJFF er aktivt og et verdifullt lag med tilbud til Ibestadfolket. De ordner og gjør
naturen mer tilgjengelig for oss alle som eks ved å sette opp lavvo i utmark. De
legger til rette og kjører kurs slik at folk kan skyte opp til jegerprøven. Hva er vel
Kobbetjønna uten IJFF? Mye av aktivitetene går også til vedlikehold av området
rundt Kobbetjønna. Fredagens aktiviteter og fest under Sommer i Ibestad er blitt
tradisjon, arrangementet vellykket også dette året. Positive aktiviteter og
opprettholder kulturlivet i kommunen. Rådmannen tilrår støtte på kr 6 000,IJFF har 48 medlemmer hvorav en er under 18 år.
IJFF eier og driver Kobbetjønna friluftsområde.
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat - underskudd
Egenkapital pr 31.12.2010

kr 10 000
kr 34 979
kr 179 847

Ibestad Hornmusikk v/Bente Mikalsen, Ånstad
Ibestad Hornmusikk er et “must” 17. mai, julaften og 1.nyttårsdag i kirka samt
nissekonserten når julegrana tennes. Beatles konserten var en suksess og nå venter
folk i spenning på neste store konsert. Ibestad Hornmusikk trekker inn flere aktører
som Rockebingen, Ute på prøve, sangkoret Fjellklang mm. Dette er med på å skape
samhold og et musikalsk miljø i kommunen vår. Kulturell opplevelse og rådmannen
tilrår kr 10 000,Ibestad Hornmusikk har 65 medlemmer hvorav 3 er under 18 år og 62 over.
De øver jevnlig på Ibestad kulturhus og betaler husleie. Laget har årlige faste utgifter
på kr 44 000. Utgifter til uniformer er ikke tatt med.
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat - underskudd
Egenkapital pr 31.12.2010

kr 10 000
kr 69 468
kr 110 582

Ibestad Idrettslag (IIL) v/Trond-Arvid Isaksen, Koppervika
IIL er det laget som har flest medlemmer og aktiviteter av de lag som har søkt i år.
Laget favner fotball, ski, sykkel, aerobic, friidrett, motorsport, kampsport mm.
Medlemmene kommer fra hele Ibestad kommune. IIL jobber målretta og aktivt for at
barn og ungdom i kommunen vår skal ha størst mulig bredde i aktivitetsnivået. IIL
hadde problemer med å få leder for hovedlaget, men det har ordnet seg. Hva som
skjer med Sommer i Ibestad er ennå usikkert og leder for dette arrangementet har
det ikke lyktes å få. Det er synd for mange utflytta Ibestadværinger ser fram til dette
og legger ferien sin opp etter dette arrangementet. IIL favner mange idrettsgrener og
er unik med å aktivisere barn og ungdom. Dette er forebyggende helsearbeid og så
sprer det trivsel og glede. Rådmannen tilrår støtte på kr 50 000,-
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IIL har 160 medlemmer hvorav 20 er under 7 år, 70 mellom 7 og 18 år og 70 er over
18 år. I fjor var medlemstallet 290, en stor nedgang. Dette skyldes opprydding i
medlemsmassen og at det foreløpig ikke er sendt ut krav på medlemskontingenten
for 2011.
De eier lagerhus, buer, lysløype, fotballbane (grus og gress) samt Arena Kiosk. IIL
leier til trening i idrettshall/svømmehall.
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat - underskudd
Egenkapital pr 31.12.2010

kr 42 000
kr 172 133
kr 709 750

Ibestad Paintballklubb (IPK) v/Kjell Ove Aksberg, Hamnvik
Klubben er nyopprettet i 2011. Vedtekter for laget følger vedlagt.
IPK har 30 medlemmer hvorav alle er over 18 år.
Laget har satt opp et budsjett for klubbkvelder/dager i 2011/2012 på kr 29 213. På
bakgrunn av dette søker IPK om støtte på kr 10 000,-. Resterende beløp planlegges
dekt av medlemmer og eventuelle sponsorer.
Paintball er en lek som tiltrekker seg både barn, ungdom og voksne. Deltakerne får
testet sin evne til samarbeid og å ta raske beslutninger i stressa situasjoner. Dette er
teamwork. Sporten skaper bredde i fritidstilbudene og er et godt trivselsmoment.
Men det er også negative sider ved denne sporten. Det er ikke alle som synes det er
ok å skyte på hverandre.
Rådmannen ser positivt på nyopprettede tilbud og tilrår en støtte på kr 5 000,Sangkoret Fjellklang v/Erling Jenssen, Laupstad
Aktivitetsplanen for sangkoret viser et ganske aktivt sangkor. Fjellklang jobber en del
for seg selv, men de underholder, sprer glede og kulturelle opplevelser ut til folket.
Det er viktig i en tid der stress og mas er rådende. Fjellklang er med på prosjektet
“Øya mi e øya di” en konsert med Hildegunn Coucheron og Asle Skardal. Konserten
finner sted på Ibestad kulturhus, i Harstad og på Finnsnes. Kulturelle opplevelser er
positivt og rådmannen tilrår en støtte på kr 8 000,Fjellklang har 30 medlemmer og alle over 18 år. Laget leier gratis øvingslokaler på
Ånstad oppvekstsenter.
Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat - underskudd
Egenkapital pr 31.12.2010

kr
kr
kr

10 000
20 454
52 324
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Ytre Andørja Sanitetsforening (YAS) v/Ingrid Skardal, Engenes
YAS er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) og arbeider etter deres
formålsparagrafer. Lokalforeningene har stor grad av selvstyre og arbeider ut fra
nærmiljøets behov. Selv om YAS jobber etter NKS sin formålsparagraf så tilfaller en
god del av deres inntekter kommunenes innbyggere. Laget skaffer fagfolk fra
Harstad sykehus som har foredrag om ulike sykdommer, de har fotpleie for
befolkningen flere ganger i året og de arrangerer solfest og Lucia feiring for barna. I
tillegg har de beredskapstjeneste og de gir ut refleksvester og påskjønnelse til
nyfødte. Rådmannen ser positivt på aktiviteten som rettes mot kommunens
befolkning og tilrår en støtte på kr 3 000,-

Kommunalt tilskudd 2010
Årsresultat - underskudd
Egenkapital pr 31.12.2010

kr
kr
kr

0
15 480
22 285
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142/11 RULLERING AV HANDLINGSPLAN - ANLEGGSDEL
KOMMUNEPLAN FOR OMRÅDE FOR IDRETT OG
FRILUFTSOMRÅDER
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01033-14
243
Annie Mikalsen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
142/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannen foreslår å prioritere følgende planlagte ordinære- og friluftsanlegg på
følgende måte.
1. Renovering av basseng – teknisk rom Ibestad kulturhus – gjentatt søknad v/Ibestad
kommune – ordinært anlegg
2. Golfbane på Ånstad – gjentatt søknad – v/Ibestad Golfklubb – ordinær søknad
3. Årsand friluftspark bygging av tursti – ny søknad v/Ibestad kommune –
nærmiljøanlegg
4. Årsand friluftspark bygging av gapahuk og sanitæranlegg – ny søknad v/Ibestad
kommune – nærmiljøanlegg
5. Etablering av klubbhus motorsportsklubben – ny søknad v/Ibestad Idrettslag –
ordinær søknad
6. Renovering av Nappen skytterbaner legges inn i handlingsprogrammet på siste
prioritering
Vedlegg:
Handlingsprogram for ordinære- og friluftsanlegg i Ibestad kommune
Søknad fra Ibestad Golfklubb
Søknad fra Ibestad Motorsportsklubb v/Ibestad IL
Søknader fra Årsand friluftspark 4 stk
Søknad fra Ibestad kommune

Saksframstilling:
For å kunne få utløst tilskudd fra tippemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
må det foreligge et politisk vedtak for hvilken rekkefølge anleggene skal prioriteres.
Ved forrige innrullering av anlegg i Kulturplanen for Ibestad kommune ble følgende
anlegg prioritert:
1.
2.
3.
4.

Golfbane på Ånstad
Renovering av basseng – Ibestad kulturhus
Renovering av Nappen skytebane
Årsand friluftspark
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Anleggsplanen kan rulleres hvert år alt ut fra endringer og behov for anlegg. Det kan
være at anlegg er realisert og midler er tildelt eller det kan være endrede behov som
gjør det nødvendig å rullere planen.
I 2011 var det ingen fra Ibestad kommune som fikk spillemidler. Det er kommet inn
følgende 7 søknader:
Ibestad Golfklubb – bygging av 9 hulls golfbane på Ånstad, ordinære anlegg og
gjentatt søknad. Totalkostnader kr 6 160 000 og søknadssum tippemidler (maks
beløp) kr 2 000 000,-. Bygging av golfbane på Ånstad fikk i 2010 første prioritering av
kommunestyret. I finansieringen av banen er det tatt høyde for et tilskudd på
kr 58 000 av Ibestad kommune. I tillegg kreves det jf V 0732 Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2011, kommunal garanti for drift av
anlegget i 40 år. Det ble gitt en slik garanti i 2010, men det kreves nytt vedtak for
gjentatt søknad. Rådmannen foreslår at søknad om tilskudd og garanti tas opp til
behandling etter at prioriteringene er foretatt, på neste formannskapsmøte.
Ibestad kommune – renovering av teknisk rom, basseng Ibestad kulturhus, ordinært
anlegg og gjentatt søknad. Totalkostnader kr 3 736 000 og søknadssum er på
kr 875 000. Jf vaktmester ved Ibestad kulturhus er renovering av bassengets
tekniske rom nå tvingende nødvendig. Alt utstyr er gammelt og kan ryke hvilken dag
som helst. Rådmannen ser at det kan være nødvendig å la denne søknaden få første
prioritet.
Ibestad Idrettslag v/motorsportsklubben. Motorsportbanen er realisert og nå er det
etablering av klubbhus som står for tur, byggetrinn 2, ordinært anlegg og ny søknad.
Etablering av klubbhus har vært med i planen siden 2007. Totalkostnader på
kr 2 665 500 og søknadssum på kr 1 367 500.
Årsand friluftspark v/Ibestad kommune har levert 4 søknader, alle nye søknader.
- bygging av sandvollybane - forenkla nærmiljøanlegg. Totalkostnader kr 68 200 og en
søknadssum på kr 34 100.
- bygging av tursti - nærmiljøanlegg. Totalkostnader på kr 360 220 og en søknadssum
på kr 180 110.
- *bygging av gapahuk og sanitæranlegg - nærmiljøanlegg. Totalkostnader
kr 224 440 og en søknadssum på kr 112 220

-

*Disse to er slått sammen til en
(bygging av gapahuk, forenkla nærmiljøanlegg. Totalkostnader på kr 43 400 og en
søknadssum på kr 21 700.
bygging av sanitæranlegg, nærmiljøanlegg. Totalkostnader på kr 181 040 og en
søknadssum på kr 90 520)

To av disse søknadene er forenkla nærmiljøanlegg og kan søkes gjennom hele året.
Det betyr at det er Troms fylkeskommune v/kulturetaten som tildeler og det skjer
fortløpende (ca 5 ukers behandlingstid)og skal ikke prioriteres. Nå er det slik at det
kan søkes kun på en forenkla søknad. Da slår vi sammen søknaden på gapahuk og
sanitæranlegg, og omgjør de til søknad på ordinære nærmiljøanlegg “bygging av
sanitæranlegg og gapahuk”. Av de 4 søknadene fra Årsand friluftspark er det viktig at
opparbeidelsen av turstien kommer først – som skal prioriteres først.
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Nappen skytterlag har ikke lagt inn ny søknad på renovering av skytterbanene.
Leder for laget har vært kontaktet både skriftlig og muntlig. Svaret er at de ikke har
fått ordnet med ny politiattest for banene. Anlegget blir stående i handlingsplanen,
men flyttes ned til siste prioritet.
I dag er ikke alle vedleggene i orden, men det jobbes med dette frem mot
kommunenes frist for innsending til fylkeskommunen 15. januar 2012. Ibestad
kommune kan likevel gjøre sine prioriteringer av anleggene da det til slutt er de
prioriterte søknadene hvor alle påkrevde vedlegg er på plass, som blir tatt med i
tildelingen av spillemidler.
Rådmannen ser det helt nødvendig med renovering av teknisk rom ved bassenget
Ibestad kulturhus. Utstyret er som tidligere nevnt av svært gammel dato, og i følge
kommunens fagfolk kan dette ryke når tid som helst. Rådmannen anbefaler derfor
renovering av teknisk rom ved bassenget Ibestad kulturhus som 1. prioritet.
Kulturkomiteen behandler prioriteringen av spillemiddelsøknadene i møte den
25.november 2011. Vedtaket vil bli lagt frem på formannskapsmøtet.
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143/11 Kulturprisen 2010
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01124-12
076
Roald Pedersen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
143/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Møtebehandling i formannskapet 15.11.2011
Omforent innstilling om at saken sendes til kulturkomiteen for innstilling til
formannskapet.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken sendes til kulturkomiteen for innstilling til formannskapet.
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144/11 Valg av eldreråd i perioden 2011 - 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01395-56
Roald Pedersen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
144/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen
Vedlegg:
Forslag fra Andørja Pensjonistforening
Forslag fra Rolløya Pensjonistforening

Saksframstilling:
Eldrerådet er hjemlet i lov om kommunale og fylkeskommunale Eldreråd av 08.11.1991 nr
76. Kommunen bestemmer selv hvor mange medlemmer rådet skal ha.
Eldrerådet i Ibestad Kommune har fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
Flertallet av medlemmene i utvalget skal være alderspensjonister fra kommunen. Utvalget
velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i utvalget. Pensjonistforeningene i
kommunen har rett til å komme med forslag til representanter.
Fire av medlemmene har vært valgt etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen, mens
en har vært valgt blant kommunestyrets medlemmer.
Reglene om forholdstallsvalg i kommuneloven gjelder ikke for eldrerådet. Kommunelovens
regler om kjønnskvotering må imidlertid antas å gjelde.
Møtebehandlinga viser at formannskapet har valgt kommunens representant med vara i
formannskapsmøte den 15.11.2011. Imidlertid skal formannskapet formelt velge de øvrige
fire medlemmene av eldrerådet, og forslag fra hhv Andørja pensjonistforening og Rolløya
pensjonistforening på de fire medlemmene er vedlagt saken.

Møtebehandling i kommunestyret 20.10.2011
Roy-Helge Andreassen foreslo at valget av eldreråd delegeres til formannskapet.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet foretar valg av eldreråd.
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Møtebehandling i formannskapet 15.11.2011
Valget ble gjennomført som avtalevalg.
Votering
Forslag fra gruppelederne ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Gruppe A: Marthe Stensen
Gruppe B: Ragnhild Arvesen (vara)

Vedlegg til sak

27

145/11 Valg til styret i IDÈ-prosjektet i perioden 2011 - 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01395-57
033
Roald Pedersen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Saknr
145/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Styret i IDÉ-prosjektet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
2 medlemmer velges av kommunestyret blant kommunestyrets representanter. Den
sittende ordfører skal alltid være representert i styret blant disse to. de øvrige 3
medlemmer med personlige varamedlemmer velges av kommunestyret etter forslag
fra sentrale aktører i kommunen – næringsforening, bedriftseiere, lag/foreninger etc.
Styret skal ha en sammensetning som gjenspeiler at programmet skal være en
møteplass for sentrale aktører i utviklings- og nyskapingsarbeidet.
Det er viktig at kompetanse og profesjonalitet vektlegges i rekrutteringen til styret.
Styret består av:
- 2 kommunestyremedlemmer
- 2 representanter fra næringslivet
- 1 representant fra lag og foreninger
- Observatører:
o Representant fra fylket
o Innovasjon Norge
o Rådmann
Møtebehandlingen viser at det gjenstår å velge varamedlemmer til styret i IDÉprosjektet.

Møtebehandling i kommunestyret 20.10.2011
Roy-Helge Andreassen foreslo å delegere valg av styret i IDÈ-prosjektet til
formannskapet.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Formannskapet foretar valg av styre i IDÈ-prosjektet.
Møtebehandling i formannskapet 15.11.2011
Valget ble gjennomført som avtalevalg.
Votering
Forslag fra gruppelederne ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Jim Kristiansen, styreleder, politiker
Dag Brustind, politiker
Oddvin Røsand, næring
Susann Myrvang, Næring
Anne Jensen, lag/foreninger
Vara velges i neste formannskapsmøte
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146/11 Budsjett 2012/Økonomiplan 2013-2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01412-7
151
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
01.12.2011

Saknr
146/11

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.
2. Eiendomsskatt
2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal eiendomsskatt skrives ut på
alle faste eiendommer i hele kommunen.
2.2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
2.3. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet innføres et bunnfradrag på 50.000 kroner.
2.4. Eiendomsskatten betales i to terminer.
2.5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
3. Priser på tjenester og avgifter:
3.1. Musikk- og kulturskole
 Individuell undervisning pr semester økes med 14 kr til 740 kr
 Gruppeundervisning pr semester økes med 13 kr til 430 kr
 Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 13 kr til 430 kr.
3.2. Skolefritidsordninga (SFO)
 Inntil 5 timer pr uke økes med 20 kr til 305 kr
 Fra 6 til 10 timer pr. uke økes med 17 kr til 542 kr.
 Fra 11 til 15 timer pr uke økes med 27 kr til 845 kr.
 Fra 16 til 20 timer pr uke økes med 34 kr til 1.088 kr
 Over 21 timer pr uke økes med 42 kr til 1.330 kr.
3.3.Trygghetsalarmer
 Prisene økes med 25 kr pr måned til 225 kr pr mnd.
3.4. Middagssalg
 Prisen for halvporsjon økes med 5 kr til 50 kr.
 Prisen for helporsjon økes med 5 kr til 85 kr.
3.5. Hjelpeordninger for hjemmene
 Inntekt 2-3 G
- timepris økes fra 90 kr til 95 kr.

“ 3-4 G
- timepris økes fra 126 kr til 133 kr.

“ 4-5 G
- timepris økes fra 149 kr til 157 kr.
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“

over 5 G - timepris økes fra 163 kr til 172 kr.

3.6. Husleie – nye omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt):
 Leiligheter 55 m2 økes fra 5.850 kr til 6.080 kr pr. mnd.
 Leiligheter 45 m2 økes fra 5.200 kr til 5.400 kr pr. mnd.
 Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 4 % neste år.
3.7.Vannavgift
 Økes med 4 %.
4. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2012 i henhold til budsjettskjema 1 med følgende
endringer:
5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 2,023 mill. kr inkl. tjenesteyting til Ibestad kirkelig
fellesråd.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer på 4,55 mill. kr til løpende
investeringer.
7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2012 i henhold til budsjettskjema 2.
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift for 2013-2015 på sektornivå i henhold til
budsjettskjema 1.
9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2013-2015 henhold til budsjettskjema 2.

Vedlegg:
Rådmannens budsjettforslag del 1 og del 2 utlevert til de møtende
kommunestyrerepresentanter 3. november.

Saksframstilling:
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Orienteringssaker
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Drøftingssaker
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