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Orienteringssaker
-

Fergemateriell 2012
Fergeanbud 2013-20xx
Tromskonferansen, orientering om konferansen
Midtre Hålogaland 110 sentral
Hålogaland Resursselskap, møte i Narvik
Lesebrett – papirløse møter

-

Utleie av kommunal bygningsmasse, Ibestad kompetansesenter
Salangen nyheter, tilbud overføring av K-styrets møter
Formannskapets arbeidsform, del 2

Drøftingssaker

Hamnvik, 06.12.2011

Dag Sigurd Brustind
ordfører
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Saker til behandling

147/11 Valg til styret i IDE-prosjektet i perioden 2011 - 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01395-60
Roald Pedersen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
09.12.2011

Saknr
147/11

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.
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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.
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
Møtebehandling i formannskapet 1.12.2011
Forslag om at saken ble utsatt.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken ble utsatt.
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148/11 Søknad om forlengelse av midlertidig dispensasjon
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01519-2
B
Geir Sætre

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
09.12.2011

Saknr
148/11

Forslag til vedtak/innstilling:
1. I medhold av Plan- og bygningslovens §19-3 forlenger Ibestad kommune dispensasjon
fra Kommunedelplan for kystsonen for akvakulturlokalitet.
2. Forlengelse av dispensasjonen gjelder fra 25.01.14 til 25.01.16. Ved utløpsdato for
dispensasjonen skal alt materiell for anlegget være fjernet fra området.
3. Det forutsettes at søknad om utvidelse av biomassen blir fremmet i hht gjeldende
regelverk.

Vedlegg:
 Northern Lights Salmon AS, søknad av 22.11.11 om forlengelse av dispensasjon
Svartskjær.
 Vedtak i formannskapssak 10 / 11.

Saksframstilling:
Northern Lights Salmon AS (NLS) søker om å forlenge bruk av lokaliteten ved Svartskjær i
Ibestad kommune til 25.01.16.
Ibestad formannskap behandlet i møte 25.01.11, sak 10 / 11 midlertidig dispensasjon fra
Kystsoneplanens bestemmelser for kystsonen for akvakulturlokalitet. Denne dispensasjonen
ble gitt for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse med 2 år etter søknad. Viser til
saksframlegg i denne sak.
NLS arbeider med søknad om utvidelse av biomassen for denne lokaliteten og har derfor
behov for å bruke denne lokaliteten i ytterligere 2 år.
En kan ikke se at det har noen negative konsekvenser med å ha denne lokaliteten værende ved
Svartskjær i til sammen 5 år. Søknad om økning av biomassen forutsetter en blir fremmet i
hht gjeldende regelverk.
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Vedlegg til sak
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