MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Dato:
Sted:
Arkivsak:

07.04.2016 kl. 9:00 – 13:20
Kommunestyresalen
14/00582

Tilstede:

Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen (gitt
permisjon fra kl 1300), Roy-Helge Andreassen og Marthe
Stensen

Møtende
varamedlemmer:

Raymond Johnsen (sak 25/16)

Forfall:
Andre:

Roe Jenset (rådmann)

Protokollfører:

Siv Korneliussen



Åpning ved ordfører
1. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
2. Godkjenning av saksliste
Sakslisten godkjent.
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Hamnvik, 07.04.2016

Dag Sigurd Brustind
ordfører
Godkjent:

______________________________
Jim Kristiansen

______________________________
Hugo Salomonsen
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Saker til behandling

24/16 KONSESJONSØKNAD VED ERVERV AV FAST EIENDOM gbnr 93/3
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
07.04.2016

Saknr
24/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 6 og 9 gis Kim Tore - og Line Margrethe Dons
konsesjon for sitt erverv av landbruks-eiendommen gnr. 93, bnr. 3, med tilknyttede
grunneiendommer på Selseth, i Ibestad kommune. Med følgende vilkår:

1. Eieren skal drive de ervervede arealene landbruksmessig forsvarlig. Som del av
dette kan leieavtale for grovforproduksjon/utleie til slått/beite på de arealene som
er i drift, avtales eller videreføres inntil det eventuelt er behov for disse arealene i
driften for annen produksjon.
2. Nye eiere av eiendommen har en plikt til å sørge for drift av jordbruksarealet fra
overtakelsestidspunktet. Eierne har imidlertid en frist på ett år for å bestemme om
de selv skal drive eiendommen, eller om arealet skal leies bort. Fristen regnes fra
ervervet på samme måte som boplikten etter konsesjonsloven § 5 annet ledd. For
arealet som velges bortleid er leietiden 10 år
3. Eierne har forpliktet seg til å bebo eiendommen minimum 5 år sammenhengende
og skal være bebodd av de nye eierne innen ett år etter at skjøtet er tinglyst

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endringer i pkt. 1:
… for disse arealene i egen drift.
Votering
Det ble først votert over punkt 1 med endringsforslag: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over punktene 2 og 3: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 6 og 9 gis Kim Tore - og Line Margrethe
Dons konsesjon for sitt erverv av landbruks-eiendommen gnr. 93, bnr. 3, med
tilknyttede grunneiendommer på Selseth, i Ibestad kommune. Med følgende vilkår:

1. Eieren skal drive de ervervede arealene landbruksmessig forsvarlig. Som del
av dette kan leieavtale for grovforproduksjon/utleie til slått/beite på de
arealene som er i drift, avtales eller videreføres inntil det eventuelt er behov for
disse arealene i egen drift.
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2. Nye eiere av eiendommen har en plikt til å sørge for drift av jordbruksarealet
fra overtakelsestidspunktet. Eierne har imidlertid en frist på ett år for å
bestemme om de selv skal drive eiendommen, eller om arealet skal leies bort.
Fristen regnes fra ervervet på samme måte som boplikten etter
konsesjonsloven § 5 annet ledd. For arealet som velges bortleid er leietiden
10 år.
3. Eierne har forpliktet seg til å bebo eiendommen minimum 5 år
sammenhengende og skal være bebodd av de nye eierne innen ett år etter at
skjøtet er tinglyst.
[Lagre]
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25/16 Søknad om byggetillatelse - naust - gbnr 116/67
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
07.04.2016

Saknr
25/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å dispensere fra §
1-8 for oppføring av naust i strandsonen i henhold til søknad datert 05.02.2016 på
eiendom gnr 116 bnr 67.

Møtebehandling
Dag Sigurd Brustind tok opp sin habilitet på grunn av andre særegne forhold, og
fratrådte. Innkalt vara Raymond Johnsen trådte inn i hans sted.
AF/H/Sp v/Roy-Helge Andreassen fremmet forslag om følgende tillegg:


Tiltaket skal ikke være til hinder for fri ferdsel i strandsonen.

Votering
Formannskapet vedtok enstemmig at Dag Sigurd Brustind er inhabil.
Først ble det votert over rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget fra AF/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:


Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å
dispensere fra § 1-8 for oppføring av naust i strandsonen i henhold til søknad
datert 05.02.2016 på eiendom gnr 116 bnr 67.



Tiltaket skal ikke være til hinder for fri ferdsel i strandsonen.

[Lagre]
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26/16 Søknad om midler til kultur-idrettstiltak
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
07.04.2016

Saknr
26/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar å tildele ASK kr 40 000 av midler til enkelttiltak til ASK for
aktiviteter i forbindelse med Tour de Andørja.

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
1. Formannskapet vedtar å tildele ASK kr 60 000 av midler til enkelttiltak til
lavterskeltilbud for barnefamilier i forbindelse med Tour de Andørja.
2. Formannskapet skal innen 1. oktober 2016 ha rapport over gjennomførte
aktiviteter i forbindelse med arrangementet.
Votering
Forslag fra AF/H/Sp ble satt opp mot rådmannens forslag: Vedtatt mot 1 stemme
(Hugo Salomonsen).
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet vedtar å tildele ASK kr 60 000 av midler til enkelttiltak til
lavterskeltilbud for barnefamilier i forbindelse med Tour de Andørja.
2. Formannskapet skal innen 1. oktober 2016 ha rapport over gjennomførte
aktiviteter i forbindelse med arrangementet.

[Lagre]
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27/16 Søknad om forskuttering av tildelte spillemidler.
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
07.04.2016

Saknr
27/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet vedtar å avslå forskuttering av kr 390 000 til Ibestad golfklubb.
Alternativt:
1. Formannskapet vedtar å forskuttere kr 390 000 til Ibestad golfklubb til fullføring
av Aspedalen golfpark.
2. Ved ferdigstillelse av anlegget og utbetaling av resterende spillemidler skal
forskutterte midler tilbakebetales til Ibestad kommune av disse.
3. Forskutteringen finansieres ved ?

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering
Det ble votert over forslaget fra AF/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Saken utsettes.

[Lagre]
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28/16 Valg av meddommere til tingretten for perioden 1.1.2017 til
31.12.2020
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
07.04.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen

Møtebehandling
Omforent ble det fremmet forslag om følgende:
Saken utsettes.
Votering
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Saken utsettes.

[Lagre]
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Saknr
28/16

29/16 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker Formannskapsmøte 07.04.2016
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
07.04.2016

Saknr
29/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Styringssaker
1. TI på TOPP
Møtebehandling

Votering

Vedtak

Styringssaker:
1. TI på TOPP:
Se vedlegg 1 mht milepæler, utfordringer og anbefalinger.

Drøftingssaker:
Ingen

Orienteringssaker:
1. Kommunereformen – Ordfører orienterte om at det vil bli orientert om 0alternativet på kommunestyremøte 14.04.2016.
2. Folkeavstemmingen - Kommunereformen – Orientering ved Roald
Pedersen
Ulike sider ved gjennomføringen ble gjennomgått.
Med unntak av punktet «Utforming av stemmesedler» som skal tilbake til
formannskapet, ga formannskapet sin tilslutning til fremlagte
gjennomføring.
3. Tilsettinger – Orientering ved Roald Pedersen
a. Lærere - Det er tilsatt 5 lærere på Ibestad skole (27 søkere og 19
var kvalifisert)
b. Fastlege – 2 kvalifiserte søkere og intervju vil bli gjennomført i neste
uke
c. Sykepleierstilling er – 3 søkere er kommet inn (søknadsfristen går ut
10.04.)
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d. Aktivitør – 4 søkere og intervju vil bli avviklet i nær tid
e. Biblioteksjef/kultur – Tilsatt person vil begynne i stillingen
11.04.2016
f. Næringsutvikler – 2 søknader er kommet inn hittil (søknadsfristen er
ikke gått ut)
4. Sparebanken Nord-Norge – Ordfører orienterte
5. Boligbygging – Antagelse av entreprenør – Orientering utsettes til
formannskapsmøte 28.04.2016.

Spørsmål fra formannskapet:
a) Jim Kristiansen – Brannbefal, vaktordning
Leder PNU Trond Hanssen svarte.
b) Jim Kristiansen – Nye kompetansekrav i grunnskolen
Leder Oppvekst Willy Aas svarte.
c) Jim Kristiansen – Grusvei inn til Straumbotn
Ordfører svarte.
d) Jim Kristiansen – Høyhastighetsfiber – priser nettside/info.skriv,
utbyggingsadresser
Rådmannen svarte.
[Lagre]
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