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Dag Sigurd Brustind
Ordfører

Godkjent:

________________________
Jim Kristiansen

________________________
Hugo Salomonsen

2

Tidsplan/innhold:
1. Åpning ved ordfører
2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

3. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent.

4. Ordfører orienterer
Se pkt. 1 sak 13/16.

5. Ungdomsrådet orienterer
Se pkt. 2 sak 13/16.

6. Sør-Troms regionråd v/prosjektleder Nina Dons-Hansen
Se pkt. 3 sak 13/16.

7. Nullalternativet – En videreføring av dagens kommunestruktur
Se pkt. 4 sak 13/16.

8. Spørsmål fra kommunestyret
Se pkt. 5 sak 13/16.
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Saker til behandling

11/16 Godkjenning av vedtekter, interkommunal legevaktsentral
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
17.03.2016
14.04.2016

Saknr
22/16
11/16

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

Formannskap har behandlet saken i møte 17.03.2016 sak 22/16
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.

Møtebehandling

Votering
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å godkjenne vedtektene og avtalen/vedtektene
underskrives av ordfører.
[Lagre]
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12/16 Låneopptak i Husbanken til videre utlån til Startlån i 2016 og
til boligtilskudd
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
17.03.2016
14.04.2016

Saknr
20/16
12/16

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.

Formannskap har behandlet saken i møte 17.03.2016 sak 20/16
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.

Møtebehandling

Votering
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet 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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13/16 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte
14.04.2016
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
14.04.2016

Saknr
13/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Møtebehandling

Votering

Vedtak

1. Orientering ved ordfører:
-

-

Kommunereformen
o Intensjonsavtale og tilleggsavtale undertegnet
o Tre folkemøter avholdt
o Innbyggerhøring pågår
o Referansegruppen ber om ett ekstra møte for ungdommen;
 Informere om reformen
 Promotere 16 åringers stemmerett
 Informere om resultatet innbyggerhøring - dato sannsynligvis
fredag 29. april
o Folkeavstemming 12. juni
o Utforming av stemmesedler – 3 stemmesedler
o Presisering av stemmeretten - fyller 16 år i løpet av året
o Gjennomføring
 Forhåndsstemmer – Servicetorget fra 23. mai
 Det gis mulighet for ambulerende stemmegivning (en
gang)
 Sykehjemmet
 Sørrollnes, ambulerende grunnet veistengning
 Stemmesteder valgdagen Åndervåg og Hamnvik fra
1200 til 1800
 Fremmøte og opptelling (Formannskapet)
 Klageadgang
Sparebanken NN
o Hamnvik er et at de kontorene Sparebank 1 Nord-Norge har valgt å
avvikle.
o Minibanktjenesten og nattsafe har banken valgt å opprettholde
o Siste åpningsdag ved kontoret i Hamnvik er 29. april
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o Personkunder som bruker kontoret hyppig vil bli kontaktet for å finne
gode alternativer for deres bruk av banken.
o Banken avvikler møte med lag/foreninger 25. april
Engenes havn - NTP
o Møte i Tromsø 19. og 20. april
Mineraler Breivoll
o Tidligere møter med departement mfl
o Møte med fylkesråd for næring
 Positivt
 Jobbes mot en samarbeidsløsning
o Uformelle «følere inn mot industri»
Fiber bredbånd
o Reklamer gjerne for tilbudet som nå ligger ute
o For å få fiberbredbånd til subsidiert pris må registrering være
gjennomført før 30. juni
o Subsidiert pris er 4 900 kroner
o Internett, TV og telefoni
o Møte 12. mai (kulturhuset)
Ny skole – jfr. presentasjon Ti på topp fra formannskapsmøte 07.04.2016
Informasjon om veistengning 2016
o 14. april 2016 på kulturhuset og på Sørrollnes
Diverse:
o Felles politirådsmøte avviklet med Salangen, Gratangen og Lavangen
 bør bli en mal for fremtiden
o Siste finpuss på ROS analyse
 Beredskapsplan oppdateres
 Øvelse planlegges
o Ibestad kommune har vært 3 dager i rettssak før påske
 Engenesbrygga har saksøkt oss
 Dom forventes om kort tid
Åpenhetskultur
o Politiske fora må gå fora med et godt eksempel
o Alle møter er åpne (hvis ikke annet bestemt av lov)
o Alle møter skal innkalles og bekjentgjøres på kommunens hjemmeside
en uke før møtet finner sted
o Bekjentgjøres med saksliste og eventuelle dokumenter
o Protokoll skal føres og bekjentgjøres på kommunens hjemmeside
o Kontrollutvalg skal ha alle dokumenter. Ordfører skal innkalles til alle
møter.
o Kommunestyresal eller tilsvarende bør benyttes. Kontormøter (eller i
privat bygning) er IKKE tillatt.
Møteplikt og rett til fri
o Møteplikt
o Rett til fri
Neste møte
o Torsdag 9. juni – Saldering, arealplan
o Torsdag 16. juni – Kommunereformen
o Mulig eget møte tidligere for Engenes Havn
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2. Orientering fra ungdomsrådet v/Miriam Kristiansen:





2. mars ble det avhold et møte med evaluering av UKM
Forslag til aktiviteter Ibestad sykehjem
Miljøtiltak som skal arrangeres 7. mai – Strandsonene skal bli reinere
Alle ungdommer i kommunen vil bli invitert til å delta, avsluttes med
pizza/sosial sammenkomst
Integrering i Ibestad; her de nye ungdommene i Ibestad (kultur og språk)
Det ble gitt mulighet til å komme med kommentarer og spørsmål.

3. Sør-Troms regionråd v/prosjektleder Nina Dons-Hansen:
Det ble orientert om følgende:
o Arbeidet som gjøres i regionrådet
o Byregionprogrammet
 Fase 1 – Samfunnsanalyse
 Fase 2 – Nærings- og stedsutviklingsstrategi
Prosess:
 Regional prosess
 Involvering av alle kommuner
 Interregionalt samarbeid
o Narvikregionen
o Midt-Troms
o Andre naturlige
Byregion.no
Det ble gitt mulighet til å komme med kommentarer og stille spørsmål.

4. Nullalternativet – En videreføring av dagens kommunestruktur:
Orientering ved rådmannen
Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål.
Etter rådmannens innlegg/presentasjon ble det gitt mulighet til å komme med
innlegg.

5. Spørsmål fra kommunestyret:
a) Raymond Johnsen – Utleie av kulturhuset og andre kommunale bygg til
lag og foreninger
Ibestad Samfunnshus var i sin tid eiet av Ibestad Idrettslag, Ibestad Leik
og Dans og Ibestad Hornmusikk (kanskje flere). I tiden da halle ble
bygget og samfunnshuset ble restaurert og gjort om til kulturhus ble det
inngått en avtale med partene nevnt tidligere og Ibestad kommune. Jeg
har fått forståelse for at i denne kontrakten var det enighet om at Ibestad
kommune betalte en overtakelsessum til hver av lagene som eide bygget
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og at de for ettertiden skulle få benytte seg av byggene vederlagsfritt til
øving, trening og arrangementer. Kjøpesummen var etter det jeg forstår
(uten å ha sett noen kontrakt) 10 000 kr til Ibestad Hornmusikk og Leik
og Dans, mens det til Ibestad Idrettslag var 20 000 kr.
Stemmer dette? I så fall har både Ibestad Idrettslag og Ibestad
Hornmusikk betalt leie for både øvelser, trening og arrangementer. Ber
om en avklaring på disse forholdene.
I samme åndedrag, har det kommet meg for øre at det praktiseres
forskjellige løsninger for leietakere av kommunale bygg.
Noen må betale leie for bruk av byggene, andre må ikke betale leie.
Hvorfor er det slik?
Leder Oppvekst Willy Aas svarte og opplyste at han vil undersøke videre.
Oppvekst har undersøkt saken så langt ved å snakke med flere involverte
personer og gått gjennom vedtak fra kommunestyre og formannskap.
Gjeldende brukerbetaling og utleiereglement ble vedtatt i K-sak 13/10 og
revidert med vedtak i formannskapet 6.1.15. Dette reglementet gjelder for
Ibestad kulturhus, Ibestad skole, Ånstad oppvekstsenter og møterom på
kommunehuset. All leie skal saksbehandles etter dette reglementet.
Oppvekst ved kultur skal forsøke å finne nevnte avtale som ble inngått ved
kommunal overtakelse av Ibestad samfunnshus og om det er noe i den som
gir noe slags hevd eller gir grunnlag for å vurdere dagens reglement. Det skal
også undersøkes om det er forskjellig praksis i forhold til forskjellige leietakere.
b) Raymond Johnsen – Kai Nord-Rollnes - Stormskade
Alle kommunale kaier i kommunen er nå Harstad havn sitt
ansvarsområde etter vedtak i kommunestyret tidligere. Undertegnede
har i fjor vinter etter stormen som ødela en del havne- og kaianlegg i
kommunen spurt om planer for reparasjon av kaien på Nord-Rollnes. Her
er stolper ødelagt og borte, rekkverket er ødelagt flere steder og noen av
kaidekket er slått opp. Kun ett av to lys på kaien virker og flere gatelys er
ute av funksjon.
Kaien er i bruk for ambulansebåten og mindre fiskerfartøy og var senest
brukt av ambulansebåten for ett par uker siden. Det bemerkes av
beboerne i området at kaien ikke har vært brøytet i år.
Hva er planen med denne kaien? Blir den reparert? Evt. når blir den
reparert?
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Kostnader estimert til kr 66.000,-,
kommunal egenandel kr 50.000,-. Kommunen har fått godkjent
forsikringsskadesum fra KLP. Ambulansebåten som forårsaket skaden nekter
skyld, og kommunen avventer tilbakemelding på regresskrav fra
forsikringsselskap. Kaien på Nord-Rollnes har ikke vært brøytet i vinter.
Ambulansebåten skal bruke Bolla havn som ambulansekai.
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c) Raymond Johnsen – Veinavn
Vi har for en stund siden vedtatt at alle veiene i kommunen skal ha navn.
Dette har de også fått, på papir og i kart. En stor del av befolkningen har
også nummerert husene og hyttene sine som instruert.
Det har tidligere vært sakt at veiene skal skiltes og at det var satt av
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Skiltplan er utarbeidet, og det skal nå ut en
begrenset anbudskonkurranse. Arbeidene skal utføres sommer/høst 2016.
d) Raymond Johnsen – Skolegudstjeneste
Leder Oppvekst Willy Aas svarte. Opplæringslovens § 1-1 sier at opplæringa i
grunnskolen skal vise respekt for den enkeltes overbevisning. Opplæringsloven og læreplanen i KRL ble forandret etter en dom i den europeiske
menneskerettsdomstolen fra en sak reist av en gruppe foreldre og Humanetisk forbund. Utdanningsdirektoratet har i en juridisk tolkningsuttalelse av
13.11.2015 anbefalt at skolene i Norge, med unntak av skoler godkjent på
religiøst grunnlag, organiserer deltagelse i gudstjenester som en del av den
generelle kultur- og tradisjonsformidlingsopplæringen. Gudstjeneste kan ikke
være en del av faget kristendom, religion, livssyn og etikk da dette vil stride
med dommen fra menneskerettsdomstolen. Ordningen med aktiv påmelding i
stedet for aktiv avmelding ble innført ved Ibestad skole ved gudstjenesten før
jul og det ble tilbudt ikke-diskriminerende fritaksordning gjennom påmelding til
gudstjeneste eller likeverdige alternative tilbud. Skolen informerte hjemmene
skriftlig om julegudstjenesten og endring av praksis for fritak og begrunnelsen
for dette. Ca. 90 % av elevene deltok i gudstjenesten. Det er ikke registrert
negative reaksjoner fra foresatte på denne ordningen.
e) Raymond Johnsen – Pendlerordningen
Ordfører svarte. Ordningen innføres på nytt igjen når veistengningen trer i
kraft.
f) Aina Mathisen – Opprydding på eiendommene våre
Vi nærmer oss vår og opprydding på eiendommene våre. I den
forbindelse er det mange som har behov for å kvitte seg med greiner og
annet hageavfall. En periode kunne vi kjøre dette til Otteråa, men dette er
det slutt på. Hvor kan kommunens innbyggere nå kvitte seg med slikt
avfall?
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Det er vanskelig å finne egnet sted for
hageavfall, og kommunen eier ikke plasser som er egnet. Det arbeides med å
finne en slik plass, men det koster penger å opparbeide et slikt sted.
g) Aina Mathisen – Erfaring med miljøstasjon etter oppstart
Hvordan er erfaringen med miljøstasjonen etter oppstart i Skaret?
Opplevde flere ganger i fjor at det var lange køer og at det ble fullt i
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konteinere før alle hadde fått levert. Er det tenkt hyppigere tømming i år,
eller tenker administrasjonen at det skal være samme praksis som i fjor?
Leder PNU Trond Hanssen svarte. En er kjent med at det tidvis kan være
utfordringer med kapasiteten idet det leveres store mengder. Det er inngått
avtale med HRS om utvidede åpningstider.
Ordfører orienterte også om at det avholdes møter med HRS.
h) Aina Mathisen – Vaktmesterordningen PNU – sykemeldinger m.m.
Registrerer at vi i PNU blant vaktmesterkorpset har hatt en del
sykemeldinger og at det i disse stillingene ikke er leid inn vikar.
Registrerte også at det i tidligere svangerskapspermisjon heller ikke ble
leid inn vikar. Er dette en bevisst praksis? Tenker at det i forhold til
ansatte må oppleves som belastende å over tid måtte gjøre flere manns
arbeid. I tillegg så må det jo bli ting som ikke blir gjort, ellers?
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Vurderer utlysning av stilling i
vaktmesterkorpset. Må også vurdere utlysning av vikariater.
i) Hugo Olsen – Bolla havn –«Moloveien» – stormskade
Det er på en mindre del av veien ned til moloen skjedd en
utvasking/erosjon pga av sjø/stormskader. Lengden som må bygges
opp/plastes med stein er ca 6 – 7 meter. I tillegg til plasting, må det fylles
i noe masse. Veien fra støyperiet er også i dårlig forfatning. Her trenges
det skraping, og helst grusing hvis økonomien tillater dette.
Er denne skaden/utbedringsbehovet mulig å få fikset, og hva er evt
tidsperspektivet for utbedring?
Ordfører svarte at det har vært oppfølging opp mot Kystverket i denne saken.
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Det er en mulighet å se om havneveien
kan ordnes litt på om de midler som bli gjort tilgjengelige fra Kystverket er
tilstrekkelig. Det er ikke satt av midler i driftsbudsjettet til dette.
j) William Arntsen – Gang og sykkelsti
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Fortauet er Statens vegvesens ansvar.
Kommunen skal kontakte SVV for å be om at arbeidet blir gjort.
k) Geir-Arne Ekman – Tidligere vedtak om bosetting av syriske flyktninger
Rådmannen svarte. Rådmannen har tilskrevet myndighetene om
kommunestyrets vedtak. Kommunen arbeider med å få boliger på plass.
Styrking av kommunale tjenester vil ikke skje før eventuelle flyktninger er
bosatt.
l) Hugo Salomonsen – Miljøstasjon
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Ordfører svarte. Skal ta opp problemene med direktør i HRS. Formannskapet
skal ha møte med HRS i april.
m) Hugo Salomonsen – Årsmelding for 2015
Rådmannen svarte at dette må han få komme tilbake til.
[Lagre]
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