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Åpning ved ordfører
1 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2 Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent.
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Dag Sigurd Brustind
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______________________________
Jim Kristiansen

______________________________
Roy-Helge Andreassen
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Saker til behandling

57/16 Situasjon i barnevern - oppfølging av sak 23/16 i
formannskapet.
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar å ta saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Formannskapet vedtar å ta saken til orientering.

[Lagre]
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Saknr
57/16

58/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2017 til
31.12.2020
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
58/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag til valg av skjønnsmedlemmer:
Marvin Eliseussen
Einar Johan Dons
Bernt Lorentsen
Administrasjonen peker ut den 4. representanten
Votering
Forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak i valg av skjønnsmedlemmer for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020:
Marvin Eliseussen
Einar Johan Dons
Bernt Lorentsen
Administrasjonen peker ut den 4. representanten

[Lagre]
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59/16 Initiering av strategisk plan for promotering av lokal
matproduksjon, i videste forstand
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
59/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar å støtte prosjektet lokalmat Ibestad med kr. 50.000,- for
gjennomføring av et forprosjekt i regi av Chili Harstad AS.
Støtten finansieres via Næringsfondet.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgene vedtak:
Formannskapet vedtar å støtte prosjektet lokalmat Ibestad med kr. 50.000,- for
gjennomføring av et forprosjekt i regi av Chili Harstad AS.
Støtten finansieres via Næringsfondet.

[Lagre]
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60/16 Salgsbevilling for alkohol - HH Handel AS - Joker Hamnvik
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
60/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet fatter følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 18.04.2016 fra HH Handel AS v/ Siw A.
Heggen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Siv Aakenes Heggen med stedfortreder
Per-Ludvik Hansen.
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs. etterskuddsvis)
innleveres innen 1. april hvert år.
4. Bevillingen gjelder for salg fra Joker Hamnvik, Bygdaveien 26, 9450 Hamnvik
og gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av alkoholholdig drikk i
Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad kommune.
Dette innebærer blant annet at bevillingen er gyldig frem til 30.06.2020.
5. Bevillingens gis under forutsetning om at gebyr beregnet i henhold til
innleverte omsetningsoppgave (dvs. bevillingsgebyret) for 2015 innbetales.

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring i pkt. 5:
… omsetningsoppgaver for hele foregående bevillingsperiode er innbetalt.
Votering
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 18.04.2016 fra HH Handel AS v/ Siw A.
Heggen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Siv Aakenes Heggen med stedfortreder
Per-Ludvik Hansen.
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs. etterskuddsvis)
innleveres innen 1. april hvert år.
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4. Bevillingen gjelder for salg fra Joker Hamnvik, Bygdaveien 26, 9450 Hamnvik
og gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av alkoholholdig drikk i
Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad kommune.
Dette innebærer blant annet at bevillingen er gyldig frem til 30.06.2020.
5. Bevillingens gis under forutsetning om at gebyr beregnet i henhold til innlevert
omsetningsoppgaver for hele foregående bevillingsperiode er innbetalt.

[Lagre]
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61/16 REHABILITERING KOMMUNALE VEIER- 2016 -PRIORITERING
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
61/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar rehabilitering av følgende veier med følgende prioritering:
Grusing:
1. Veiene til Vasskaret, Straumskjærvika, Vang og havneveien Bolla som er
grusveier gruses og høvles. Stipulert sum kr. 500 000,- eks. mva.
2. Kirkegårdsveien Sørrollnes gruses med freset asfalt fra fv. 848, ca. 1000 m.
Stipulert sum kr. 150 000,- eks. mva
Asfaltering:
1. Breivollveien ca. 150 m (600 m2, kr. 150 000,- eks. mva. inkl. avretting)
2. Åsemurveien (gjenstår ca. 40 m, 200 m2 kr 40 000,- eks. mva.)
3. Parkveien ca. 200 m (900 m2, kr. 140 000,- eks. mva.)
Totalsum rehabilitering 2016: kr. 980 000,-

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
Grusing:
Tillegg til pkt. 1: Dette forbereder videre asfaltering mot Vang i 2017.
Asfaltering:
Punkt 2 og 3 fjernes.
Tillegg til pkt. 1: Breivollveien, inn-/utkjøring fra industriområde.
Nytt ptk. Stikkrenne
1. Innkjøring nordside fra fv 132 mot Ånstad barnehage (under forutsetning
av at dette ikke er Statens vegvesen sitt ansvar)
Votering
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslaget fra
AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak
Formannskapet vedtar rehabilitering av følgende veier med følgende prioritering:
Grusing:
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1. Veiene til Vasskaret, Straumskjærvika, Vang og havneveien Bolla som er
grusveier gruses og høvles. Stipulert sum kr. 500 000,- eks. mva. Dette
forbereder videre asfaltering mot Vang i 2017.
2. Kirkegårdsveien Sørrollnes gruses med freset asfalt fra fv. 848, ca. 1000 m.
Stipulert sum kr. 150 000,- eks. mva
Asfaltering:
1. Breivollveien ca. 150 m (600 m2, kr. 150 000,- eks. mva. inkl. avretting).
Breivollveien, inn-/utkjøring fra industriområde.
Stikkrenne:
1. Innkjøring nordside fra fv 132 mot Ånstad barnehage (under forutsetning av at
dette ikke er Statens vegvesen sitt ansvar)

[Lagre]
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62/16 Deling av eiendom - gnr. 109/28 - Mørkevatnet
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
62/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven §
12 å innvilge fradeling av inntil ca. 0,5 daa ny tomt, ved Mørkevatnet på gnr
109/28 i Straumen utmark
2. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte
medføre
3. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og
bygningsloven (PBL)

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven §
12 å innvilge fradeling av inntil ca. 0,5 daa ny tomt, ved Mørkevatnet på gnr
109/28 i Straumen utmark
2. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte
medføre
3. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og
bygningsloven (PBL)

[Lagre]
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63/16 Deling av eiendom gnr. 82/9 - Mevatnet
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
63/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven §
12 å innvilge fradeling av en ca. 0,8 daa hyttetomt fra gnr. 82/9 ved Mevatnet i
Forsaa utmark
2. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte
medføre
3. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og
bygningsloven (PBL)

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:
Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.
Votering
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslaget fra
AFL/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven
§ 12 å innvilge fradeling av en ca. 0,8 daa hyttetomt fra gnr. 82/9 ved
Mevatnet i Forsaa utmark
2. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte
medføre
3. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Planog bygningsloven (PBL)
4. Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.

[Lagre]
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64/16 Havnesamarbeid Harstad/Ibestad
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
23.06.2016

Saknr
64/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Ibestad kommunestyret fastsetter forskrift om anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr
for Ibestad kommune, gjeldende fra 01.07.2016.

Møtebehandling
Formannskapet behandler saken som en hastesak etter kommuneloven § 13. Dette
innebærer også at saken må gjengis som en referatsak i førstkommende
kommunestyre.
Votering
Formannskapet vedtok enstemmig å behandle denne saken etter kommuneloven §
13.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Ibestad formannskap fastsetter forskrift om anløpsavgift og
saksbehandlingsgebyr for Ibestad kommune, gjeldende fra 01.07.2016.

[Lagre]
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65/16 Søknad om startlån
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
65/16

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Formannskapet vedtar at Eva Jeanette Thomassen innvilges startlån kr 500.000 til
kjøp av bolig/eiendom Ibestadveien 3673 gnr. 116 bnr. 39 i Ibestad kommune.
Lånet gis med nedbetalingstid 20 år.
Renten settes til flytende rente i Husbanken til en hver tid med tillegg av 0,25 % p.a.
Rente beregnes og betales etterskuddsvis. Rentevurdering vil bli varslet skriftlig.
Som sikkerhet for lånet betinges 1. prioritets pant kr 500.000.
Tilsagnet gjelder i 3 måneder fra vedtakstaksdato. Dersom tilsagnet ikke blir benyttet
må kommunen få beskjed om det.
Dersom lånet blir benyttet i strid med retningslinjene, vil lånet kunne bli krevd
innfridd.
[Lagre]

13

66/16 Søknad om forhåndsgodkjenning, startlån og tilskudd til
etablering
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
66/16

Saksdokumentet er unntatt offentlighet
Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Formannskapet vedtar at søknad fra Iris Andrine Løvli om forhåndsgodkjenning av
startlån og tilskudd til etablering avslås, fordi Ibestad kommune for tiden ikke har
midler til disposisjon til formålet.
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67/16 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker Formannskapsmøte 23.06.2013
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
23.06.2016

Saknr
67/16

Forslag til vedtak/innstilling:
3.

Styringssaker:
1. Topp TI
Drøftingssaker
Ingen.

Orienteringssaker:
1. Interkommunalt samarbeid, legevakt
- rådmann
2. Interkommunalt samarbeid, veterinær - rådmann

Diverse
1. Besøk av HRS v/adm.dir. Kirsti Hienn kl 0900. Dialog om
renovasjonsløsninger i Ibestad kommune
Møtebehandling

Votering

Vedtak

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

Drøftingssaker
Ingen.

Orienteringssaker:
1. Interkommunalt samarbeid, legevakt - rådmann
Ass.rådmann Roald Pedersen orienterte.

2. Interkommunalt samarbeid, veterinær – rådmann
Ass.rådmann Roald Pedersen orienterte.

3. Ordfører orienterte:
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a. Det har vært gjennomført møte med Nordix
b. Engenes havn og fylkesvegen – Det vil være et møte med statsråden
Kjetil Solvik Olsen
c. Kinesisk ambassadør kommer på besøk – Møte med han her på
Ibestad i morgen 24.06.2016
d. Evaluering av komitèer og utvalg

4. Budsjettkontroll pr mai 2016
Ass.rådmann Roald Pedersen orienterte om status.

Diverse:
1. Besøk av HRS v/adm.dir. Kirsti Hienn kl 0900. Dialog om
renovasjonsløsninger i Ibestad kommune
Administrerende direktør Kirsti Hienn og daglig leder Husholdning Line
Dalhaug møtte og informerte om driften i HRS.
Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål og disse ble besvart.

2. Besøk i Hamnvik barnehage
Det ble gjennomført besøk til Hamnvik barnehage.

Spørsmål fra formannskapet:
1. Jim Kristiansen – Folkehelsearbeid
Leder HSO Anita Dahl Solbakken og leder Oppvekst Willy Aas svarte.

2. Jim Kristiansen – Minibank
Ass.rådmann Roald Pedersen svarte.
[Lagre]
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