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Saker til behandling

68/11 Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 20.10.2011
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01203-11
Roald Pedersen

Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
15.12.2011

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra kommunestyremøte 20.10.2011 godkjennes.
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Saknr
68/11

69/11 Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 3.11.2011
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01203-12
Roald Pedersen

Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
15.12.2011

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra kommunestyremøte 3.11.2011 godkjennes.
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Saknr
69/11

70/11 Valg av ungdomsråd
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01395-33
033
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
15.11.2011
15.12.2011

Saknr
117/11
70/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 15.11.2011 sak 117/11
Møtebehandling
Forslag fra ordfører:
1. Forslag til vedtekter for ibestad ungdomsråd godkjennes.
2. Som kontaktperson velges ……
med vara …..
Votering
Ordførerens forslag med noen justeringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forslag til vedtekter for ibestad ungdomsråd godkjennes.
2. Som kontaktperson velges ……
med vara …..

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen
Vedlegg:
Vedtekter for Ibestad ungdomsråd

Saksframstilling:
Det har vært arbeidet politisk med å etablere ungdomsråd. Rådmannen fremmer
ingen innstilling i saken.
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71/11 VALG AV VALGNEMND
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01395-32
033
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
15.11.2011
15.12.2011

Saknr
119/11
71/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 15.11.2011 sak 119/11
Møtebehandling
Rådmannen trakk pkt 4 i innstillinga.
Votering
Rådmannens reviderte innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret oppnevner ei valgnemnd.
2. Valgnemnda består av gruppelederne i kommunestyret og ledes av
gruppeleder for posisjon.
3. Valgnemnda skal gi innstilling til alle personvalg som skal foretas av enten
formannskap eller kommunestyret.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret oppnevner ei valgnemnd.
2. Valgnemnda består av gruppelederne i kommunestyret og ledes av
gruppeleder for posisjon.
3. Valgnemnda skal gi innstilling til alle personvalg som skal foretas av enten
formannskap eller kommunestyret.
4. Som valgnemnd velges…………………………………………………..
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Erfaringer fra siste kommunestyreperiode viste at det i løpet av perioden må velges
nye medlemmer til utvalg etc. Ved flere tilfeller var det vanskelig å finne nye
kandidater da valget ikke var forberedt. Mange kommuner har løst dette ved å velge
en valgnemnd som skal forberede alle personvalg. En valgnemnd vil sørge for at
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aktuelle kandidater er spurt og valget kan foregå som avtalevalg. Så lenge det er en
stabil sammensetning av gruppene i kommunestyret vil det være kommunestyrets
sammensetning som avgjør hvilken gruppering medlemmer i et utvalg skal komme
fra når det er politiske valg.
Jeg vil tilrå at kommunestyret velger en valgnemnd. Nemnda kan bestå av
gruppelederne i kommunestyret. Dette vil gjelde både når det er etablert
samarbeidsgrupper og enkeltparti. Et nytt kommunestyre bør velge en ny valgnemnd
som første nemnd etter valg av formannskap, ordfører og varaordfører. Ei valgnemnd
trenger ikke å gjenspeile styrkeforholdet i kommunestyret og trenger heller ikke ha
mer enn to medlemmer da det uansett er “kjøttvekta” i kommunestyret eller
formannskapet som avgjør valget.
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72/11 Valg av representant til Sør-Troms kommunerevisjons
representantskap 2011-2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01395-61
Roald Pedersen

Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
15.12.2011

Saknr
72/11

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Det skal velges representant og vararepresentant til Sør-Troms kommunerevisjons
representantskap. Det som er vanlig blant kommunene er at kontrollutvalgets leder velges
som representant, og kontrollutvalgets nestleder velges som vararepresentant.
Saken skal behandles i formannskapet den 9.12.2011 og innstilling derfra vil bli forelagt
kommunestyret.
Lov om interkommunale selskaper § 6 sier følgende:
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én
representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter. Er et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets representantskap
dets representanter. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste
medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin
leder og nestleder.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved
forholdsvalg eller flertallsvalg.
Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen.
Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.
Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.
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73/11 IBESTAD KIRKELIG FELLESRÅD - SØKNAD OM TILSKUDD
OG TILBAKEFØRING AV MIDLER
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01347-1
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
15.11.2011
15.12.2011

Saknr
113/11
73/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 15.11.2011 sak 113/11
Møtebehandling

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Ibestad kommune kan ikke dekke underskudd i Ibestad kirkelige fellesråd for 2010.
2. Momskompensasjon for investering i reparasjon av Ibestad kirke refunderes ikke
Ibestad kirkelige fellesråd.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Ibestad kommune kan ikke dekke underskudd i Ibestad kirkelige fellesråd for 2010.
2. Momskompensasjon for investering i reparasjon av Ibestad kirke refunderes ikke Ibestad
kirkelige fellesråd.
Vedlegg:
1. Brev av 10.05.2011 fra Ibestad kirkelig fellesråd – Tilbakeføring av midler i henhold
til regnskap for 2010.
2. Brev av 10.05.2011 fra Ibestad kirkelig fellesråd – Overføring i henhold til regnskap
for 2010.

Saksframstilling:
Fellesrådet har i to brev av 10.05.2011 søkt om at momsrefusjon fra reparasjon av tak Ibestad
kirke og dekning av underskudd 2010, jfr. vedlagte brev.
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Tilbakeføring av momsrefusjon for reparasjon av tak Ibestad kirke
Taket er reparert til en total kostnad av 2,9 mill. kr. Netto kostnad eks. moms er 2,2 mill. kr.
Av dette har Fellesrådet bidratt med et tilskudd på 500.000 kroner fra tidligere
regnskapsmessig overskudd, resten 2,4 mill. kr er finansiert med lån. I henhold til ordning
med rentekompensasjon har kommunen fått innvilget rentekompensasjon for
nettoinvesteringen på 2,2 mill. kr. Kommunens netto kostnad blir da avdrag på lånet.
Fellesrådet finansieres nesten 100 % med tilskudd fra Ibestad kommune og har over år
opparbeidet et fond som følge av overskudd. Det betyr at tilskuddet på 500.000 kr fra
fellesrådet til reparasjonen i realiteten er kommet fra Ibestad kommune. Fondet er midlertid
redusert som følge av underskudd i fellesrådet de siste år og tilskudd til reparasjon av
kirketaket og utgjør nå ca 580.000 kroner.
Det regnskapsmessige forhold som påpekes i fellesrådets brev om at tilskuddet skulle ha vært
ført i fellesrådets investeringsregnskap er korrekt, men har ingen betydning for momsrefusjon
om tilskuddet er ført i investeringsregnskapet eller driftsregnskapet.
Rådmannen ser ingen grunn til at deler av momsrefusjon skal tilbakeføres fellesrådet.
Dekning av fellesrådets underskudd i 2010
Fellesrådets regnskapsresultat de siste år har vært:
2007 overskudd

109.166 kr

2008 overskudd

339.869 kr

2009 overskudd

12.686 kr

2010 underskudd

118.723 kr

Fellesrådet har tatt noen grep for å redusere kostnadene, men driver fortsatt med underskudd.
Kommunestyret har blant annet innført festeavgift for graver fra 2010
I følge KOSTRA er driftsutgifter for Ibestad fellesråd 1.316 kr pr innbygger i 2010. I Troms
fylke er fellesrådenes driftsutgifter i gjennomsnitt 522 kr pr innbygger. Det er bare 2
kommune som har et dyrere fellesråd enn Ibestad. Fortsatt i følge KOSTRA er det sysselsatt
2,82 årsverk pr. 1.000 innbyggere i Ibestad kirkelige fellesråd, men snittet i Troms er 0,91
årsverk. I kommunegruppe 6, som er sammenlignbare kommuner med Ibestad, er snittet 1,78
årsverk pr 1000 innbyggere.
Det viser at det fortsatt bør være mulighet å redusere driftskostnadene.
Kommunens tilskudd til fellesrådet økte for 2010 og 2011 i tråd med lønnsøkninga. Etter
rådmannens mening bør kommunens tilskudd og dermed driften av fellesrådet tilpasses de
samme økonomiske realiteter som driften av Ibestad kommune. Ibestad kommune har både
redusert driftskostnadene og økt inntektene og seksjonene har ikke fått økte rammer de siste
årene.
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Rådmannen ser ikke noen mulighet for å øke tilskuddet til fellesrådet utover den generelle
lønnsøkning. Fellesrådet må på samme måte som kommunen tilpasse driften til de
økonomiske realiteter.

Vedlegg til sak
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74/11 GODTGJØRELSE TIL POLITIKERE
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01399-1
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
15.11.2011
15.12.2011

Saknr
112/11
74/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 15.11.2011 sak 112/11
Møtebehandling
Formannskapet arbeidet fram en felles innstilling.
Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Faste godtgjørelser
For perioden 2011 – 2015
1.1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 85 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
Ingen endring av øvrige godtgjørelser. Ordfører skal ikke ha møtegodtgjørelse.
For perioden 2015 – 2019
1.1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 85 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
1.2. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
1.3. Godtgjørelse til formannskapets øvrige medlemmer fastsettes til 5 % av ordførers
godtgjørelse.
1.4. Ingen godtgjørelse til lederne av øvrige utvalg.
2. Møtegodtgjørelser
For perioden 2011 – 2015
 Møtegodtgjørelse fastsettes til 400 kr i 2012.
 Møtegodtgjørelse utvalg oppnevnt av andre enn kommunestyret
- leder 300 kr
- Medlemmer 350 kr
 Satsene reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen (KPI).
 Møtegodtgjørelse utbetales for alle medlemmer og møtende varamedlemmer i
kommunestyret, formannskap og medlemmer i utvalg og komiteer oppnevnt av
kommunestyret.
 Utvalgsledere som har fast godtgjørelse skal ikke ha møtegodtgjørelse.
 Leder for utvalg og komiteer som ikke har fast godtgjørelse får møtegodtgjørelse på
500 kr.
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For perioden 2015 – 2019
 Møtegodtgjørelse for utvalgsledere som ikke har fast godtgjørelse settes til 1.000 kr.
 Møtegodtgjørelsen for andre medlemmer settes lik kommunestyrets medlemmer.
 Satsene reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI).
B2. Ulegitimert inntektstap
a) Selvstendige næringsdrivende som ikke kan framlegge dokumentert tap
b) Hjemmeværende, personer under utdanning, pensjonister mv.
Høy sats: For møter av varighet utover 4 timer – full dagsats
 Punkt a) dekkes med inntil 1.100 kr
 Punkt b) dekkes inntil 500 kr.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.2012.

Etter formannskapets innstilling får vi følgende:
REGLEMENT FOR FOLKEVALGT
2011-2015
A1. Faste godtgjørelser
1.1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 85 % av stortingsrepresentantens godtgjørelse.
Ordfører skal ikke ha møtegodtgjørelse.
1.2. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 5 % av ordførers godtgjørelse.
1.3. Godtgjørelse til formannskapets øvrige medlemmer fastsettes til 3 % av ordførers
godtgjørelse.
1.4. Godtgjørelse til lederne av administrasjonsutvalget, klientutvalget og kontrollutvalget
fastsettes til 3 % av ordfører godtgjørelse.
1.5. Godtgjørelsene avrundes til nærmeste 500 krone.

A2. Møtegodtgjørelser 2012
Medlemmer og møtende varamedlemmer av følgende folkevalgte organ gis slik
møtegodtgjørelse pr møte:
2.1. Kommunestyret
400 kr.
2.2. Formannskapet
400 kr.
2.3. Administrasjonsutvalg, klientutvalg og kontrollutvalg (unntatt
ledere som har fast godtgjørelse).
400 kr
2.4. Øvrige utvalg og komiteer oppnevnt av kommunestyret, herunder forliksrådet
a) Leder (som ikke har fast godtgjørelse)
500 kr
b) Medlemmer
2.5. Utvalg og komiteer som oppnevnes av andre enn kommunestyret
a) Leder
b) Medlemmer
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400 kr
300 kr
350 kr

Alle møtegodtgjørelser reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

B2. Ulegitimert inntektstap
c) Selvstendige næringsdrivende som ikke kan framlegge dokumentert tap
d) Hjemmeværende, personer under utdanning, pensjonister mv.
Høy sats: For møter av varighet utover 4 timer – full dagsats
 Punkt a) dekkes med inntil 1.100 kr.
 Punkt b) dekkes inntil 500 kr
Øvrige vilkår som i gjeldende reglement.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.2012.
Endring fra 2015
1.1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 85 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
1.2. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
1.3. Godtgjørelse til formannskapets øvrige medlemmer fastsettes til 5 % av ordførers
godtgjørelse.
1.4. Ingen godtgjørelse til lederne av øvrige utvalg.
2.3.Administrasjonsutvalg, klientutvalg, kontrollutvalg og øvrige utvalg og komiteer utnevnt
av kommunestyret, herunder forliksrådet
 Medlemmer
400 kr
 Utvalgsledere
1.000 kr
Pkt. 2.4 utgår og pkt. 2.5 blir pkt. 2.4..

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:
A1. Faste godtgjørelser
1.1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til …….% av stortingsrepresentantens godtgjørelse.
1.2. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til …….% av ordførers godtgjørelse.
1.3. Godtgjørelse til formannskapets øvrige medlemmer fastsettes til …..% av ordførers
godtgjørelse.
1.4. Godtgjørelse til lederne av administrasjonsutvalget, klientutvalget og kontrollutvalget
fastsettes til ……..% av ordfører godtgjørelse.
Øvrige vilkår som i gjeldende reglement.
A2. Møtegodtgjørelser
2.1. Kommunestyrets medlemmer fastsettes til …..
2.2. Formannskapets møtende varamedlemmer fastsettes til …….
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2.3. Administrasjonsutvalg, klientutvalg og kontrollutvalg fastsettes til ….
2.4.Øvrige utvalg og komiteer oppnevnt av kommunestyret, herunder forliksrådet
c) Leder fastsettes til ……
d) Medlemmer fastsettes til …….
2.5. Utvalg og komiteer som oppnevnes av andre enn kommunestyret
a) Leder fastsettes til ……
b) Medlemmer fastsettes til …….
Øvrige vilkår som i gjeldende reglement.
Nytt pkt. i generelle bestemmelser:
- Godtgjørelser etter pkt. A1 rundes av til nærmeste 500 krone.
B2. Ulegitimert inntektstap
e) Selvstendige næringsdrivende som ikke kan framlegge dokumentert tap
f) Hjemmeværende, personer under utdanning, pensjonister mv.
Høy sats: For møter av varighet utover 4 timer – full dagsats
 Punkt a) dekkes med inntil ……..
 Punkt b) dekkes inntil …….
Øvrige vilkår som i gjeldende reglement.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.2012.
Vedlegg:
1. Utdrag av reglement for folkevalgte som angår godtgjørelse

Saksframstilling:
I kommunestyrets møte 31.05.2011 ble rådmannen anmodet om å fremme en sak om
godtgjørelse til styremedlemmer og politikere.
Godtgjørelse til styremedlemmer vedtas av selskapets generalforsamling og ikke av
kommunestyret. Rådmannen antar at dette gjelder de to selskap som Ibestad kommune eier
100 % (Ibestad Eiendom AS og ASVO Ibestad AS) der kommunestyret er generalforsamling i
begge selskap. Kommunestyret må imidlertid være satt som generalforsamling dersom
godtgjørelse skal behandles. Jeg antar at dette først vil skje ved neste års generalforsamling. I
denne omgang antar jeg at kommunestyret derfor kun kan vedta prinsipper for godtgjørelse til
styremedlemmer i disse selskaper.
Godtgjørelse til politikere
I september 2005 vedtok kommunestyret reglement for folkevalgte og i kap. II Økonomiske
vilkår stå gjeldende godtgjørelse, jfr. reglement for folkevalgte i Ibestad.
Ordførers godtgjørelse er regulert hvert år siste fra 01.05.2011 og er på 635.000 kroner. Det
betyr at varaordfører og formannskapets godtgjørelse som er knyttet til ordførers lønn, også er
blitt fortløpende regulert. Møtegodtgjørelsen som ikke har samme reguleringsbestemmelse, er
ikke blitt regulert siden 2005.
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Ordførers godtgjørelse fastsettes tilsvarende rådmannens lønn. Rådmannens lønn fastsettes av
forhandlingsutvalget som består av ordfører, Sissel Johansen og Jim Kristiansen. Det er ikke
helt uproblematisk at ordfører i realiteten er med på å bestemme egen godtgjørelse.
Kommunesektorens etikkutvalg (KS) anbefaler nyvalgte kommunestyrer og fylkesting å
fastsette ordninger for godtgjørelse som er relatert til eksterne og uavhengige vurderinger.
Ordninger med knytning opp mot administrative lederlønninger i egen organisasjon kan reise
spørsmål om habilitet og avstand til egeninteresse.
Flere kommuner velger å linke ordførers godtgjørelse til stortingsrepresentantenes faste
godtgjørelse som årlig fra 01.05 blir fastsatt av en egen kommisjon – Stortingets
lønnskommisjon. Fra 1.5.2011 er godtgjørelsen kr 750.900 pr. år.
Jeg vil tilrå at godtgjørelse for ordfører i Ibestad fastsettes i henhold til
stortingsrepresentantens godtgjørelse. Da kan varaordfører og de øvrige
formannskapsmedlemmers godtgjørelse fastsettes i henhold til samme utgangspunkt.
Godtgjørelse til kommunestyrets medlemmer som er på 350 kroner pr møte, har ikke vært
regulert siden 2005. Denne godtgjørelse kan enten som nå settes til et fast beløp eller de kan
knyttes til ordførers godtgjørelse – da blir de automatisk regulert. Av praktiske årsaker vil jeg
tilrå et fast beløp. Møtegodtgjørelsen bør vurderes økt.
I tillegg til godtgjørelser bør også satsene for ulegitimert inntektstap også revideres da de
heller ikke har vært revidert siden 2005. Denne godtgjørelse kan enten som nå settes til et fast
beløp eller de kan knyttes til ordførers godtgjørelse – da blir de automatisk regulert. Av
praktiske årsaker vil jeg tilrå et fast beløp. Møtegodtgjørelsen bør vurderes økt.
Jeg har innhentet opplysninger om godtgjørelse i noen nabokommuner:
Kommune/godtgjørelse Ordfører Varaordfører
Kvæfjord (fra 2011)
615.000
12 % av ordf.
godtgjørelse
+ møtegodtgj.
Skånland (fra 2010)
646.000
10 % av ordf.
godtgjørelse –
ikke møte
godtgj.
Gratangen
629.240
Lavangen
Salangen (fra 2010)
600.000
30.000

Formannskap
3 % av ordf.
godtgjørelse
+ møtegodtgj.
0,1% av ordfører
godtgjørelse pr
møte.

300 pr møte

Møtegodtgjørelse
300 pr møte

Kommunestyret
0,08% av ordførers
godtgjørelse pr
møte

300 pr møte

Jeg har utarbeidet et reglement som baseres på å knytte ordførers godtgjørelse til
stortingsrepresentantenes godtgjørelse, og at en del av de øvrige kommunale godtgjørelser
knyttes til ordførers godtgjørelse. Jeg vil ikke innstille på selve satsene som er et politisk
spørsmål, og må avgjøres politisk av kommunestyret. Konsumprisindeksen har økt med ca
15 % siden september 2005. Økninga kan være et grunnlag for å øke de satser som ikke har
vært økt siden 2005.
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Godtgjørelse til styremedlemmer i Ibestad Eiendom AS og ASVO Ibestad AS
Godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen som er kommunestyret. Jeg foreslår at
godtgjørelse og bestemmelser om godtgjørelse blir lik for de to selskapene.
Godtgjørelse i ASVO Ibestad er følgende:
Styreleder: 25.000,- kroner pr. år.
Styremedlemmer: 1.000 kroner pr styremøte
Nestleder overtar styreleders honorar i dennes fravær og i den periode det
stedfortredes for.
Alle medlemmer i styret får møtegodtgjørelse på 1.000 kr pr. møte.
Godtgjørelse i Ibestad Eiendom er følgende:
Styreleder: 25.000,- kroner pr år
Nestleder: 9.000,- kroner pr år
Styremedlemmer: 1.000 kr pr. styremøte
Alle medlemmer i styret får møtegodtgjørelse på 1.000 kr pr. møte.

Vedlegg til sak
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75/11 RULLERING AV HANDLINGSPLAN - ANLEGGSDEL
KOMMUNEPLAN FOR OMRÅDE FOR IDRETT OG
FRILUFTSOMRÅDER
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01033-14
243
Annie Mikalsen

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
01.12.2011
15.12.2011

Saknr
142/11
75/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 1.12.2011 sak 142/11
Møtebehandling
Komité for kultur og fritid ble referert.
Jim Kristiansen foreslo å flytte golfbanen på Ånstad opp til 1. prioritet.
Roy-Helge Andreassen foreslo å flytte klubbhus motorsportklubben opp til 4. prioritet.
Votering
Det ble stemt punktvis.
1. prioritet – Renovering av basseng. 3 stemmer.
Golfbane på Ånstad. 2 stemmer (Jim Kristiansen og Eva Nilssen)
2. prioritet – Golfbane på Ånstad. Enstemmig vedtatt.
3. prioritet – Årsand friluftspark (tursti). Enstemmig vedtatt.
4. prioritet – Årsand friluftspark (gapahuk og sanitæranlegg)
Klubbhus motorsportklubben. Enstemmig vedtatt.
5. prioritet – Årsand friluftspark (gapahuk og sanitæranlegg). Enstemmig vedtatt.
6. prioritet – Nappen skytterbane. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renovering av basseng – teknisk rom kulturhus.
Golfbane på Ånstad.
Årsand friluftspark bygging av tursti.
Etablering av klubbhus motorsportklubben.
Årsand friluftspark bygging av gapahuk og sanitæranlegg.
Renovering av Nappen skytebaner

Forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannen foreslår å prioritere følgende planlagte ordinære- og friluftsanlegg på
følgende måte.

18

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. Golfbane på Ånstad
2. Renovering av basseng – Ibestad kulturhus
3. Renovering av Nappen skytebane
4. Årsand friluftspark
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
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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.
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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76/11 DRIFT IBESTAD KULTURHUS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01405-1
614
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
01.12.2011
15.12.2011

Saknr
138/11
76/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 1.12.2011 sak 138/11
Møtebehandling

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det opprettes en stilling som daglig leder av Ibestad kulturhus.
2. Formannskapet får fullmakt til å bestemme stillingsstørrelse og andre
betingelser.

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
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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.
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

22

77/11 Budsjett 2012/økonomiplan 2013-2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01412-7
151
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
01.12.2011
15.12.2011

Saknr
146/11
77/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 01.12.2011 sak 146/11
Møtebehandling
Omforent forslag fra formannskapet:
Rådmannens innstilling med følgende endringer og tillegg:
Driftsbudsjett:
Eiendomsskatt:
Fullt fradrag for nyoppførte bolighus de første 5 årene, oppført etter 1. januar 2012.
Reduserte kostnader:
Helsekoordinator 50% (tilbakeføres disp.fond samhandlingsreform)
FDV-enheten, og/ eller andre
Økte kostnader:
Disposisjonsfond samhandlingsreformen
Støtte kulturmidler, enkelttiltak
Ungdomsråd
Aktivitør, 20%, Rolla aktivitetssenter
Fellesrådet
Ånstad skole - drift i gymsal, kjøkken og ”frokostrom”

200 000.350 000.550 000.200 000.60 000.30 000.80 000.100 000.80 000.550 000.-

Merknader til driftsbudsjettet:
Kommunestyret ber fellesrådet merke seg det ekstraordinære tilskuddet som foreslås utover
Rådmannens innstilling, og signaliserer samtidig at fellesrådet må vurdere egen drift i
perioden 2013 - 2015.
Avsetning til fond
Dersom ikke overføringer til samhandlingsreformen disponeres i budsjettåret, avsettes
overskytende til disposisjonsfond som skal brukes til inndekning av framtidige utgifter i
forbindelse med samhandlingsreformen.
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Investeringsbudsjett:
Brannstasjonen (Blålysgarasje) flyttes til 2012 fra 2014. Kommunestyret ber rådmannen
komme tilbake med ei sak til kommunestyret i løpet av første halvår 2012.
Utredninger/ oppdrag:
Formannskapet skal sette ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med renovasjonsordninga.
Gruppa vil fremme forslag som fremmes kommunestyret innen 1. mai 2012.
Kommunestyret ber rådmannen:
- Utrede inneklimaet i Hamnvik barnehage
- Utrede Breivoll industriområde slik at det framstår som ”etableringsklart”. Dvs at det
er ryddet, klargjort og at vann og avløp er etablert frem til området.
- Sette ned et prosjekt for å få ned sykefraværet. Dette gjøres i samarbeid med
tillitsvalgte, AMU og formannskapet.
- Starte en prosess vedrørende drifta i Ibestad kommune med den hensikt å redusere
driftsutgiftene.
- Se på mulighetene for en oppgradering av IKT i Ibestadskolen.
- Se på muligheten for å kombinere 50 % aktivitør på sykehjemmet med 20 % aktivitør
Rolla aktivitetssenter.
- Forberede en sak for formannskapet vedrørende innføring av helsekoordinator i
kommunen.
- Utrede etablering av scooterløype i kommunen.

Votering
Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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.
2.6. Fullt fradrag for nyoppførte bolighus de første 5 årene, oppført etter 1. januar
2012.
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.
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a. 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.
b. Trygghetsalarmer
 Prisene økes med 25 kr pr måned til 225 kr pr mnd.
c. Middagssalg
 Prisen for halvporsjon økes med 5 kr til 50 kr.
 Prisen for helporsjon økes med 5 kr til 85 kr.
d. 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.

“
over 5 G - timepris økes fra 163 kr til 172 kr.
e. 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.
f. Vannavgift
 Økes med 4 %.
4. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2012 i henhold til
budsjettskjema 1 med følgende endringer:
Reduserte kostnader:
Helsekoordinator 50% (tilbakeføres disp.fond samhandlingsreform) 200 000.FDV-enheten, og/ eller andre
350 000.550 000.Økte kostnader:
Disposisjonsfond samhandlingsreformen
200 000.Støtte kulturmidler, enkelttiltak
60 000.Ungdomsråd
30 000.Aktivitør, 20%, Rolla aktivitetssenter
80 000.Fellesrådet
100 000.Ånstad skole - drift i gymsal, kjøkken og ”frokostrom”
80 000.550 000.-

5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 2,023 mill. kr inkl. tjenesteyting til
Ibestad kirkelig fellesråd.
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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 med følgende endring:
Brannstasjonen (Blålysgarasje) flyttes til 2012 fra 2014. Kommunestyret ber
rådmannen komme tilbake med ei sak til kommunestyret i løpet av første halvår
2012.
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.
10. Merknader til driftsbudsjettet
Kommunestyret ber fellesrådet merke seg det ekstraordinære tilskuddet som foreslås
utover Rådmannens innstilling, og signaliserer samtidig at fellesrådet må vurdere
egen drift i perioden 2013 - 2015.
11. Avsetning til fond
Dersom ikke overføringer til samhandlingsreformen disponeres i budsjettåret,
avsettes overskytende til disposisjonsfond som skal brukes til inndekning av
framtidige utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen.

12. Utredninger/ oppdrag
Formannskapet skal sette ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med
renovasjonsordninga. Gruppa vil fremme forslag som fremmes kommunestyret innen
1. mai 2012.
Kommunestyret ber rådmannen:
 Utrede inneklimaet i Hamnvik barnehage
 Utrede Breivoll industriområde slik at det framstår som ”etableringsklart”. Dvs
at det er ryddet, klargjort og at vann og avløp er etablert frem til området.
 Sette ned et prosjekt for å få ned sykefraværet. Dette gjøres i samarbeid med
tillitsvalgte, AMU og formannskapet.
 Starte en prosess vedrørende drifta i Ibestad kommune med den hensikt å
redusere driftsutgiftene.
 Se på mulighetene for en oppgradering av IKT i Ibestadskolen.
 Se på muligheten for å kombinere 50 % aktivitør på sykehjemmet med 20 %
aktivitør Rolla aktivitetssenter.
 Forberede en sak for formannskapet vedrørende innføring av helsekoordinator
i kommunen.
 Utrede etablering av scooterløype i kommunen.
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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.

“ 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:
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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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78/11 Trygg og tilgjengelig - Handlingsplan for skadeforebygging,
sikkerhet og universiell utforming
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01326-1
440
Helge Høve

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
15.11.2011
15.12.2011

Saknr
116/11
78/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 15.11.2011 sak 116/11
Møtebehandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Kommunestyret tar handlingsplan fra prosjektet “Trygg og tilgjengelig” til
etterretning.
2. Rådmannen bes sørge for at oppfølging av planen inkluderes i de oppgaver som
folkehelsekoordinatoren skal ha.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret tar handlingsplan fra prosjektet “Trygg og tilgjengelige” til
etterretning.
2. Rådmannen bes sørge for at oppfølging av planen inkluderes i de oppgaver som
folkehelsekoordinatoren skal ha.
Vedlegg:
1. Handlingsplan utarbeidet av prosjektgruppa (eget vedlegg)
2. Kartlegging av risiko for skader og ulykker (eget vedlegg)

Saksframstilling:
I sak 40/09 vedtok formannskapet at kommunen skulle være med i prosjektet “Trygg og
tilgjengelig” i regi av Sør-Troms Regionråd. Kommunens kostnad har vært egeninnsats av
lokal prosjektleder og plangruppens arbeid – øvrige kostnader har vært eksternt finansiert.
Norsafety i Harstad har hatt den overordnede prosjektledelse for regionprosjektet. Norsafety
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AS som ble stiftet i 2003, eies av Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen i Harstad, Harstad
kommune og Høyskolen i Harstad. Selskapet har til formål å:
 Bidra til bedre folkehelse og et tryggere samfunn gjennom forsknings- og
vedlikeholdsarbeid og formidling innen skadeforebygging og sikkerhet.
 Utvikle et attraktivt fagmiljø innen skadeforebygging og sikkerhet for å bidra
til rekruttering og stabilitet av nøkkelpersonell innen ulike samfunnssektorer.
Plangruppen har bestått av Arne Ekman, og Steinar Normann fra eldrerådet, Bente Roll, rådet
for funksjonshemmede, Petra Franzen, Frivilligsentralen, Johan Steen, politiet, Steinar
Normann, eldrerådet med May Hilde Gravrok, kommunens ergoterapeut, som prosjektleder
og sekretær for plangruppen.
Rådmannens vurdering
Plangruppen har gjort et meget godt arbeid som må følges opp. Utfordringen vil være å finne
rom for nye oppgaver og finansiering av disse i en liten kommune der ressursene er
begrenset. Mange av tiltakene krever ikke store økonomiske ressurser, men de må uansett
iverksettes og gjennomføres og til det trengs det personellressurs. De fleste av tiltakene må
løses tversektorielt da de har en slik karakter at ikke en sektor kan løse de. I utgangspunktet
var det planlagt at ergoterapeuten skulle ha et overordnet ansvar for å følge opp planen, men i
mellomtida har stillingsressursen blitt redusert fra 100 % til 50 % og da er det ikke ledig
ressurs til å følge opp planen.
I løpet av prosjektperioden har samhandlingsreformen blitt utformet. Hovedmålet med
samhandlingsreformen er å redusere sykehusopphold (spesialisthelsetjenesten). “Tygg og
tilgjengelig” har samme mål gjennom fysiske tiltak og holdningsskapende tiltak. Derfor vil
jeg se disse to i sammenheng. Jeg informerte kommunestyret om samhandlingsreformen i
møte i november 2011. Kommunens oppfølging av samhandlingsreformen vil være en
kortsiktig del og en langsiktig del. Den langsiktige ville omfatte folkehelsearbeid og jeg har
foreslått i budsjett 2011 at det opprettes en 50 % stilling som folkehelsekoordinator underlag
seksjon for helse. Økonomisk vet vi ikke hvordan vi kommer ut av de tiltak som iverksettes
fra 2012 i samhandlingsreformen, men basert på tall fra 2010 kan vi få et lite overskudd. Det
er dette mulige overskudd jeg vil foreslå å finansiere folkehelsekoordinatoren med. Siden
handlingsplanen for “Trygg og tilgjengelig” sammenfaller med målene i
samhandlingsreformen, vil folkehelsekoordinatoren også følge opp “Trygg og tilgjengelig”s
handlingsplan.
Tiltakene i handlingsplanen vil både være kortsiktige og langsiktige. Mange av tiltakene er
tidfestet til 2011 noe som ikke er realistisk da vi ikke får folkehelsekoordinator på plass fra
2012.
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79/11 Statusrapport kommunale veger
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01246-2
Geir Sætre

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
07.09.2011
15.12.2011

Saknr
108/11
79/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.09.2011 sak 108/11
(Pkt. 2 i vedtaket er vedtatt av formannskapet og skal ikke behandles av kommunestyret.)
Møtebehandling

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Framlagte statusrapport for kommunale veger med foreslåtte tiltak i perioden
2012 – 2022 tas til etterretning og skal være retningsgivende for framtidig
prioritering i budsjett og økonomiplan.
2. Formannskapet disponerer budsjetterte midler slik:






Hamnvik – veien til Vika ( fergeleiet)
Parkveien
Rollnes – Fuglberg
Vasskarvegen
Langnes – Sletnes

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

SUM 2011

Kr. 1.500.000.-

75.000.350.000.200.000.550.000.325.000.-

3. Kommunestyret vedtar følgende kriterier for nedklassifisering av veger som
vedlikeholdes av kommunen:
Veier som ikke oppfyller ett eller flere av nedenforstående kriterier, skal legges ned
som kommunal vedlikeholdt vei, og i framtiden driftes og vedlikeholdes av private:





Veien fører fram til beboer (e) som er registret i folkeregistret for
Ibestad kommune.
Veien fører fram til kommunalt boligfelt.
Veien fører fram til regulert offentlig institusjon, friluftområde,
industriområde eller lignende.
Veien fører frem til kommunalteknisk anlegg.
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Formannskapet orienteres før nedklassifisering iverksettes 23 Rollnes – Fuglberg
nedklassifiseres fra snuplass f o m 01.11.11

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Framlagte statusrapport for kommunale veger med foreslåtte tiltak i perioden 2012 –
2022 tas til etterretning og skal være retningsgivende for framtidig prioritering i
budsjett og økonomiplan.
2. Formannskapet disponerer budsjetterte midler slik:






Hamnvik – veien til Vika ( fergeleiet)
Parkveien
Rollnes – Fuglberg
Vasskarvegen
Langnes – Sletnes

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

SUM 2011

Kr. 1.500.000.-

75.000.350.000.200.000.550.000.325.000.-

3. Kommunestyret vedtar følgende kriterier for nedklassifisering av veger som
vedlikeholdes av kommunen:
Veier som ikke oppfyller ett eller flere av nedenforstående kriterier, skal legges ned
som kommunal vedlikeholdt vei, og i framtiden driftes og vedlikeholdes av private:





Veien fører fram til beboer (e) som er registret i folkeregistret for Ibestad
kommune.
Veien fører fram til kommunalt boligfelt.
Veien fører fram til regulert offentlig institusjon, friluftområde, industriområde
eller lignende.
Veien fører frem til kommunalteknisk anlegg.

Formannskapet orienteres før nedklassifisering iverksettes 23 Rollnes – Fuglberg
nedklassifiseres fra snuplass f o m 01.11.11

Vedlegg:
En kortversjon av statusrapport kommunale veger 2012-2022 (separat vedlegg).
(Hele planen kan fås ved henvendelse til Plan- næring og utvikling (PNU)
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80/11 Nye forskrifter hytterenovasjon
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/01468-2
231
Geir Sætre

Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
01.12.2011
15.12.2011

Saknr
140/11
80/11

Formannskapet har behandlet saken i møte 1.12.2011 sak 140/11
Møtebehandling
Rådmannen foreslo å endre ordlyden fra Ibestad formannskap til Ibestad kommune.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ibestad kommune 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”.

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:
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“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
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.:
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“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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