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Saker til behandling

20/16 Låneopptak i Husbanken til videre utlån til Startlån i 2016 og
til boligtilskudd
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
17.03.2016

Saknr
20/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar å søke lån kr 1.500.000,- hos Husbanken med formål videre
utlån som Startlån til vanskeligstilte i boligmarkedet, samt søke tilskudd kr 600.000
hos Husbanken med formål å gi tilskudd til etablering i eid bolig og tilskudd til
refinansiering av lånegjeld og tilskudd kr 500.000 til tilpasning av bolig.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å søke lån kr 1.500.000,- hos Husbanken med formål
videre utlån som Startlån til vanskeligstilte i boligmarkedet, samt søke tilskudd
kr 600.000 hos Husbanken med formål å gi tilskudd til etablering i eid bolig og
tilskudd til refinansiering av lånegjeld og tilskudd kr 500.000 til tilpasning av
bolig.

[Lagre]
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21/16 Søknad om startlån
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
17.03.2016

Saknr
21/16

Saksdokumentet er unntatt offentlighet
Møtebehandling
Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som bror til en av søkerne, og fratrådte.
Votering
Formannskapet vedtok enstemmig at Jim Kristiansen er inhabil. Jim Kristiansen forlot
møtelokalet.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet vedtar at søkerne Ann-Rita Kristiansen og Karstein
Kristoffersen xxxxxxxxxxxxxxxxxx innvilges startlån med kr 391.800 til kjøp
av gnr. 110 bnr. 40 i Ibestad kommune.
2. Renten settes til flytende rente i Husbanken til en hver tid med tillegg av
0,25 % p.a. Rente beregnes og betales etterskuddsvis. Renteendring vil bli
varslet skriftlig.
3. Som sikkerhet for lånet betinges 1. prioritets pant kr 391.800.
4. Tilsagnet gjelder i 3 måneder fra vedtaksdato. Dersom tilsagnet ikke blir
benyttet må kommunen få beskjed om dette.
5. Dersom lånet blir benyttet i strid med retningslinjene, vil lånet kunne bli
krevd innfridd.
[Lagre]
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22/16 Godkjenning av vedtekter, interkommunal legevaktsentral
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
17.03.2016

Saknr
22/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å godkjenne vedtektene og avtalen/vedtektene underskrives
av ordfører.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å godkjenne vedtektene og avtalen/vedtektene
underskrives av ordfører.

[Lagre]
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23/16 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker Formannskapsmøte 17.03.2016
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
17.03.2016

Saknr
23/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Styringssaker:
1. Topp TI
Drøftingssaker:
1. Situasjonen i barnevernet og barnehagene, jfr. vedlegg 1
Orienteringssaker:
1. Ekstraordinært VGS-tiltak
2. 0-alternativet. Konsekvensene dersom Ibestad kommune velger å stå alene,
opprettholde dagens struktur, jfr. vedlegg 2
Diverse:

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Styringssaker:
1. Topp TI
Se vedlegg 1 mht milepæler, utfordringer og anbefalinger.
Det ble gjennomført befaring på bygget «Nye Ibestad skole».

Drøftingssaker:
1. Situasjonen i barnevernet og barnehagene
Seksjonsleder oppvekst Willy Aas, enhetsleder for barnevernet Sylvi Sande og
styrer/enhetsleder for barnehagene Sandra Bertinussen møtte og orienterte
om situasjonen og det arbeidet som gjøres i henholdsvis barnevernet og
barnehagene.
Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål og disse ble besvart.

Orienteringssaker:
1. Ekstraordinært VGS-tiltak
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Leder HSO Anita Dahl Solberg møtte og orienterte mht til manglende
budsjettering for to elever i videregående opplæring.
Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål og disse ble besvart.
2. 0-alternativet. Konsekvensene dersom Ibestad kommune velger å stå
alene
Rådmannens orienterte om sitt arbeid med utarbeidelsen av «0-alternativet».
Rapporten ble gjennomgått av rådmannen.
Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål og komme med betraktninger.

3. Ansettelser
Personalsjef Roald Pedersen møtte og orienterte om hvilke utlysninger og
tilsettinger som har vært/vil komme.
-

Sykepleierstillinger – 1 er tilsatt
Miljøterapeuter – 2 er tilsatt
Biblioteksjef/enhetsleder kultur – 1 er tilsatt
Aktivitør – 4 søkere som skal vurderes
Lærere – 27 (19 kvalifiserte) søkere som skal vurderes
Strategisk næringsutvikler – Utlysning vil komme
Psykolog – Utlysning vil komme
Lege – Vi har utlysning ute
Kommunal stilling på NAV – 1 er tilsatt

I tillegg orienterte rådmannen om det arbeidet som gjøres mht til rekruttering
av lege og et eventuelt samarbeid med andre kommuner.

Diverse:
1. Innbyggerhøringen – Kommunereformen
Ordfører informerte om at det må avklares om hvorvidt dette skal komme
opp som en sak i formannskapet, for så i tilfelle vil dette bli satt opp i møte
etter påsken. Spørsmålene i innbyggerhøringen ble fremlagt
formannskapet og godkjent.
2. Medlem til styret i KomRev Nord
Jim Kristiansen ba om at det kommer innspill på mulige medlemmer til
styret i KomRev Nord.

Spørsmål fra formannskapet:
Ingen.
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[Lagre]
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