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

3. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent.

4. Informasjon fra ordfører
Se pkt. 1 sak 24/16.

5. Informasjon fra Ungdomsrådet
Se pkt. 2 sak 24/16.

6. Informasjon om politireformen ved lensmann Arnold Nilsen
Se pkt. 3 sak 24/16.

7. Spørsmål fra kommunestyret
Se pkt. 4 sak 24/16.
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Saker til behandling

14/16 Egengodkjenning av "Reguleringsplan Engenes Havn" Ibestad kommune
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
46/16
14/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtar Ibestad kommune forslag
til ”Reguleringsplan Engenes havn” med tilhørende reguleringsbestemmelser

Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 46/16
Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtar Ibestad kommune forslag
til ”Reguleringsplan Engenes havn” med tilhørende reguleringsbestemmelser

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring:
Reguleringsbestemmelser
III pkt. 2.5, 2. setning endres til:
«Anlegget skal tilrettelegges for regional hurtigbåttrafikk. Bygging av
gods- og hurtigbåtkai tillates.»
Votering
Først ble det votert over formannskapets forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget fra AFL/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
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Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtar Ibestad kommune
forslag til ”Reguleringsplan Engenes havn” med tilhørende
reguleringsbestemmelser.
2. Reguleringsbestemmelser - III pkt. 2.5, 2. setning endres til:

«Anlegget skal tilrettelegges for regional hurtigbåttrafikk. Bygging av
gods- og hurtigbåtkai tillates.»

[Lagre]
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15/16 Egengodkjenning kommuneplanens arealdel - Ibestad
kommune 2015-2027
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
47/16
15/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av Plan og bygningsloven § 11 – 15 (Vedtak av kommuneplan) vedtar
Ibestad Kommunestyre kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter.
Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 47/16
Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av Plan og bygningsloven § 11 – 15 (Vedtak av kommuneplan)
vedtar Ibestad Kommunestyre kommuneplanens arealdel med tilhørende
dokumenter.
Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Marius Arvesen fremmet forslag om følgende:


endring i punktene 4.3.2 og 5.11 at Andørja montesorriskole også omtales
som ungdomsskole.

AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende:


Under forutsetning av at sektormyndighetene ikke har innsigelser vedtas
følgende endringer:
Planbeskrivelse:
Side 10, pkt. 4.1, 1. setning endres til:
«Planarbeidet skal bidra til å tilrettelegge for en langsiktig utvikling som
kan stoppe fraflytting og …»
Ånstad: Området overfor tidligere skolebygning med grusbane og
ballbinge skal ha formål som idrettsanlegg.
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Ibestad: Område Ibestad ungdomsskole skal ha formål som næring.
Votering
Først ble det votert over formannskapets forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslagene fra AFL/H/Sp: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. I medhold av Plan og bygningsloven § 11 – 15 (Vedtak av kommuneplan)
vedtar Ibestad Kommunestyre kommuneplanens arealdel med tilhørende
dokumenter.
2. Endring i punktene 4.3.2 og 5.11 at Andørja montesorriskole også omtales
som ungdomsskole.
3. Under forutsetning av at sektormyndighetene ikke har innsigelser vedtas
følgende endringer:
Planbeskrivelse:
Side 10, pkt. 4.1, 1. setning endres til:
«Planarbeidet skal bidra til å tilrettelegge for en langsiktig utvikling som
kan stoppe fraflytting og …»
Ånstad: Området overfor tidligere skolebygning med grusbane og
ballbinge skal ha formål som idrettsanlegg.
Ibestad: Område Ibestad ungdomsskole skal ha formål som næring.
[Lagre]
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16/16 Kontrollutvalgets uttalelse om Ibestad kommunes
årsregnskap for 2015
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
09.06.2016

Saknr
16/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets kommentarer til Ibestad kommunes årsregnskap
for 2015 til etterretning.

Møtebehandling

Votering
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets kommentarer til Ibestad kommunes årsregnskap for 2015 til etterretning.

[Lagre]
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17/16 Regnskap/årsberetning 2015
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
49/16
17/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2015 med et regnskapsmessig
mindreforbruk på 1.407.000 kroner.
2. Mindreforbruket på 1.407.000 kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2015 med et merforbruk på
299.000 kroner.
4. Merforbruket 299.000 kroner fra investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfondet.
5. Kommunestyret tar årsberetning 2015 til etterretning.

Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 49/16
Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 5:
Det presiseres at Ibestad kommune bruker bruttoprinsippet i sin budsjettering.
Ev. merinntekter/merutgifter skal reguleres inn i budsjettet før bruk.
Votering
Først ble det votert over rådmannens forslag i punktene 1 – 4: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble votert over punkt 5 ved at rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot
forslaget fra AFL/H/Sp: Forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2015 med et regnskapsmessig
mindreforbruk på 1.407.000 kroner.
2. Mindreforbruket på 1.407.000 kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2015 med et merforbruk på
299.000 kroner.
4. Merforbruket 299.000 kroner fra investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfondet.
5. Kommunestyret tar årsberetning 2015 til etterretning. Det presiseres at Ibestad
kommune bruker bruttoprinsippet i sin budsjettering. Ev. merinntekter/merutgifter skal reguleres inn i budsjettet før bruk.
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Møtebehandling

Votering
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2015 med et regnskapsmessig
mindreforbruk på 1.407.000 kroner.
2. Mindreforbruket på 1.407.000 kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2015 med et merforbruk på
299.000 kroner.
4. Merforbruket 299.000 kroner fra investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfondet.
5. Kommunestyret tar årsberetning 2015 til etterretning. Det presiseres at Ibestad
kommune bruker bruttoprinsippet i sin budsjettering. Ev. merinntekter/merutgifter skal reguleres inn i budsjettet før bruk.

[Lagre]
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18/16 Økonomimelding 2016
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
51/16
18/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret har følgende merknader/kommentarer til budsjettkontroll pr mai:
……………………
2. Kommunestyret har følgende merknader/kommentarer til statusrapport oppfølging av
vedtak:
…………………….
3. Kommunestyret har følgende merknader/styringssignaler til vedtatt økonomiplan for
perioden 2017-2020:
………………………………………………

Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 51/16
Møtebehandling
Omforent v/Jim Kristiansen ble det fremmet følgende forslag:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar økonomimeldingen til orientering.
Votering
Det ble votert over omforent forslag: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar økonomimeldingen til orientering.

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
Kommunestyret signaliserer følgende til budsjettbehandlingen 2017:
Eiendomsskatten økes ikke. Rådmannen innarbeider dette i budsjettet for
2017 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021. Vedtatt økonomiplan for
perioden 2017 – 2020 oppdateres.
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Rådmannens bes om å komme med forslag til kutt i budsjettet. Forslagene
presenteres for formannskapet senest i slutten av oktober 2016.
Votering
Først ble det votert over formannskapets forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget fra AFL/H/Sp: Vedtatt mot 4 stemmer.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar økonomimeldingen til orientering.
2. Kommunestyret signaliserer følgende til budsjettbehandlingen 2017:
Eiendomsskatten økes ikke. Rådmannen innarbeider dette i budsjettet for
2017 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021. Vedtatt økonomiplan for
perioden 2017 – 2020 oppdateres.
Rådmannens bes om å komme med forslag til kutt i budsjettet. Forslagene
presenteres for formannskapet senest i slutten av oktober 2016.

[Lagre]
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19/16 Økt budsjettramme for Ibestad skole
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
52/16
19/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet henstiller kommunestyret å øke budsjettrammen for nye Ibestad
skole fra kr. 76 121 000,- til kr. 80 000 000,Økt budsjettramme på 3,879 mill. kroner finansieres med lån.

Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 52/16
Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring:
Formannskapet henstiller kommunestyret å øke budsjettrammen for nye Ibestad
skole fra kr. 76 121 000,- til kr 78 600 000,Økt budsjettramme på 2 471 000 kroner finansieres med lån.
Votering
Forslaget fra AF/H/Sp ble satt opp mot rådmannens forslag: Forslaget fra AFL/H/Sp
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å øke budsjettrammen for nye Ibestad
skole fra kr. 76 121 000,- til kr 78 600 000,Økt budsjettramme på 2 471 000 kroner finansieres med lån.

Møtebehandling

Votering
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å øke budsjettrammen for nye
Ibestad skole fra kr. 76 121 000,- til kr 78 600 000,Økt budsjettramme på 2 471 000 kroner finansieres med lån.
[Lagre]
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20/16 Budsjettregulering nr 1/2016 - Investeringsbudsjettet
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
50/16
20/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering av investeringsbudsjettet for
2016:
Revidert investering består av vedtatt budsjett 2016 + overført bevilgning fra 2015:
1. IKT
Revidert investering 370.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 370.000 kr
2. Bredbåndsutbygging
Revidert investering 14.895.000 kr
Finansiering:
Tilskudd Troms fylkeskommune 9.100.000 kr
Lånemidler 5.795.000 kr
Nytt lån for å dekke forskuttering av lån i 2015 utgjøre 3.405.000 kroner
3. Ibestad skole
Revidert investering 28.135.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 28.135.000 kr
4. Framtidig omsorg
Revidert investering 4.625.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 4.625.000 kr
5. Vei- og gatenavn
Revidert investering 500.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 500.000 kr
6. Stedsutvikling Hamnvik
Revidert investering 670.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 670.000 kr
7. Kommunale veier
Revidert investering 1.680.000 kr
Finansiering:
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Lånemidler 1.680.000 kr
8. Rehabilitering kommunale bygg
Revidert investering 740.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 740.000 kr
9. Opparbeidelse næringsareal
Revidert investering 70.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 70.000 kr
Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 50/16

Møtebehandling
Omforent ble det fremmet forslag om følgende:
Endring i punkt 5 – Vei- og gatenavn: Revidert investering og lånemidler skal endres
til 350.000 kr.
Nytt pkt. 10 – Ytre Andørja vannverk: Revidert investering 2.600.000, Finansiering
ved lånemidler 2.600.000.
Votering
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med tillegg av omforente forslag:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering av investeringsbudsjettet for
2016:
Revidert investering består av vedtatt budsjett 2016 + overført bevilgning fra 2015:
1. IKT
Revidert investering 370.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 370.000 kr
2. Bredbåndsutbygging
Revidert investering 14.895.000 kr
Finansiering:
Tilskudd Troms fylkeskommune 9.100.000 kr
Lånemidler 5.795.000 kr
Nytt lån for å dekke forskuttering av lån i 2015 utgjøre 3.405.000 kroner
3. Ibestad skole
Revidert investering 28.135.000 kr
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Finansiering:
Lånemidler 28.135.000 kr
4. Framtidig omsorg
Revidert investering 4.625.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 4.625.000 kr
5. Vei- og gatenavn
Revidert investering 350.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 350.000 kr
6. Stedsutvikling Hamnvik
Revidert investering 670.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 670.000 kr
7. Kommunale veier
Revidert investering 1.680.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 1.680.000 kr
8. Rehabilitering kommunale bygg
Revidert investering 740.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 740.000 kr
9. Opparbeidelse næringsareal
Revidert investering 70.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 70.000 kr
10. Ytre Andørja vannverk
Revidert investering 2.600.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 2.600.000 kr

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:
Rådmannens bes utarbeide en plan for nye lekeapparater i begge
barnehagene i kommunen. Tiltaket skal ha en investeringsramme på totalt kr
300.000,-. Det må være mulig å flytte lekeapparatene til annen lokalitet i
ettertid.
Planen fremmes for behandling i kommunestyret 1. september 2016.
Votering
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Først ble det votert over formannskapets forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget fra AFL/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering av investeringsbudsjettet for
2016:
Revidert investering består av vedtatt budsjett 2016 + overført bevilgning fra 2015:
1. IKT
Revidert investering 370.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 370.000 kr
2. Bredbåndsutbygging
Revidert investering 14.895.000 kr
Finansiering:
Tilskudd Troms fylkeskommune 9.100.000 kr
Lånemidler 5.795.000 kr
Nytt lån for å dekke forskuttering av lån i 2015 utgjøre 3.405.000 kroner
3. Ibestad skole
Revidert investering 28.135.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 28.135.000 kr
4. Framtidig omsorg
Revidert investering 4.625.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 4.625.000 kr
5. Vei- og gatenavn
Revidert investering 350.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 350.000 kr
6. Stedsutvikling Hamnvik
Revidert investering 670.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 670.000 kr
7. Kommunale veier
Revidert investering 1.680.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 1.680.000 kr
8. Rehabilitering kommunale bygg
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Revidert investering 740.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 740.000 kr
9. Opparbeidelse næringsareal
Revidert investering 70.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 70.000 kr
10. Ytre Andørja vannverk
Revidert investering 2.600.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 2.600.000 kr
2. Rådmannens bes utarbeide en plan for nye lekeapparater i begge barnehagene i
kommunen. Tiltaket skal ha en investeringsramme på totalt kr 300.000,-. Det må
være mulig å flytte lekeapparatene til annen lokalitet i ettertid.
Planen fremmes for behandling i kommunestyret 1. september 2016.

[Lagre]
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21/16 Kommunale bygg - Fremtidig bruk
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
53/16
21/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rivning av eksisterende barneskolebygg på Ibestad.
2. Kommunestyret vedtar rivning av gamle realskolefløya på Ibestad.
3. Investeringsrammen til bygging av nye 1-10 skole økes med kr. 3 millioner.
4. Økt investering finansieres med lån.
5. Rådmannen bes iverksette vedtaket så snart den nye 1-10 skolen er tatt i
bruk.

Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 53/16
Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
Tillegg til pkt. 1: Nyskolen har bruk for tomten som uteareal.
Endring i pkt. 3: Investeringsrammen til riving settes til 3 mill. kr.
Votering
Forslaget fra AF/H/Sp ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak: Forslaget fra
AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rivning av eksisterende barneskolebygg på Ibestad.
Nyskolen har bruk for tomten som uteareal.
2. Kommunestyret vedtar rivning av gamle realskolefløya på Ibestad.
3. Investeringsrammen til riving settes til 3 mill. kr.
4. Økt investering finansieres med lån.
5. Rådmannen bes iverksette vedtaket så snart den nye 1-10 skolen er tatt i
bruk.

Møtebehandling
Det ble gjennomført befaring.
Votering
Formannskapets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak
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Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rivning av eksisterende barneskolebygg på Ibestad.
Nyskolen har bruk for tomten som uteareal.
2. Kommunestyret vedtar rivning av gamle realskolefløya på Ibestad.
3. Investeringsrammen til riving settes til 3 mill. kr.
4. Økt investering finansieres med lån.
5. Rådmannen bes iverksette vedtaket så snart den nye 1-10 skolen er tatt i
bruk.
[Lagre]
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22/16 Drenering/Utvidelse Årsand kirkegård
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
28.04.2016
09.06.2016

Saknr
35/16
22/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å be rådmannen iverksette utarbeidelse av
anbudsdokumenter og gjennomføre anbudsrunde på Doffin med forbehold om
endelig politisk godkjenning.
2. Når totalkostnadene er kjent og tilbyder valgt, fremmes saken for
kommunestyret for endelig behandling.
3. Kommunestyret bevilger kr. 50.000,- til arbeidet

Formannskap har behandlet saken i møte 28.04.2016 sak 35/16
Møtebehandling
Saken skal ikke til kommunestyret for behandling.
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende endringsforslag:
1. Formannskapet ber rådmannen utrede kostnader ved drenering/utvidelse av
Ibestad gamle kirkegård og Årsand kirkegård.
2. Kapasitet ved begge alternativer skal angis.
3. Begge alternativene skal legge til rette for livssynsnøytrale gravplasser.
4. Formannskapet bevilger kr 50 000 til arbeidet. Midlene bevilges fra
disposisjonsfondet.
Votering
Forslaget fra AFL/H/Sp ble satt opp mot rådmannens forslag: Forslaget fra AFL/H/Sp
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet ber rådmannen utrede kostnader ved drenering/utvidelse av
Ibestad gamle kirkegård og Årsand kirkegård.
2. Kapasitet ved begge alternativer skal angis.
3. Begge alternativene skal legge til rette for livssynsnøytrale gravplasser.
4. Formannskapet bevilger kr 50 000 til arbeidet. Midlene bevilges fra
disposisjonsfondet.

Møtebehandling
Denne saken skal ikke til behandling i kommunestyret.
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Votering

Vedtak

[Lagre]
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23/16 Garanti/Styrke egenkapital Ibestad Eiendom AS
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
25.05.2016
09.06.2016

Saknr
54/16
23/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar at signert avtale mellom Ibestad kommune og Ibestad
Eiendom AS pålydende kr. 8,4 millioner, for kjøp av 9 omsorgsleiligheter fra
Ibestad kommune, gjøres opp på følgende måte:
Kontant oppgjør
kr. 4.200.000,Styrking av aksjekapital
kr. 700.000,Arbeidskapital
kr. 3.500.000,I medhold av kommunelovens §51 stiller Ibestad kommune
selvskyldnerkausjon, for Ibestad Eiendom AS, for et låneopptak på kr.
4.200.000,- med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet som nedbetales
over 40 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftene §3.

Formannskap har behandlet saken i møte 25.05.2016 sak 54/16
Møtebehandling
Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom, og fratrådte.
Votering
Formannskapet vedtok enstemmig at Jim Kristiansen er inhabil.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar at signert avtale mellom Ibestad kommune og Ibestad
Eiendom AS pålydende kr. 8,4 millioner, for kjøp av 9 omsorgsleiligheter fra
Ibestad kommune, gjøres opp på følgende måte:
Kontant oppgjør
kr. 4.200.000,Styrking av aksjekapital
kr. 700.000,Arbeidskapital
kr. 3.500.000,I medhold av kommunelovens §51 stiller Ibestad kommune
selvskyldnerkausjon, for Ibestad Eiendom AS, for et låneopptak på kr.
4.200.000,- med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
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Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet som nedbetales
over 40 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftene §3.

Møtebehandling
Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom, og fratrådte.
Votering
Kommunestyret vedtok enstemmig at Jim Kristiansen er inhabil.
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar at signert avtale mellom Ibestad kommune og Ibestad
Eiendom AS pålydende kr. 8,4 millioner, for kjøp av 9 omsorgsleiligheter fra
Ibestad kommune, gjøres opp på følgende måte:
Kontant oppgjør
kr. 4.200.000,Styrking av aksjekapital
kr. 700.000,Arbeidskapital
kr. 3.500.000,I medhold av kommunelovens §51 stiller Ibestad kommune
selvskyldnerkausjon, for Ibestad Eiendom AS, for et låneopptak på kr.
4.200.000,- med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet som nedbetales
over 40 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftene §3.

[Lagre]
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24/16 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte
09.06.2016
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
09.06.2016

Saknr
24/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Informasjon fra ordfører
2. Informasjon fra Ungdomsrådet
3. Informasjon om politireformen ved lensmann Arnold Nilsen (kl 0930 – 1030)

Møtebehandling

Votering

Vedtak

1. Informasjon fra ordfører


Forbrukerrådets kommunetest 2016 – best i Troms



Kommunereform - folkeavstemming, møte i valgstyre, formannskapsmøte, og
kommunestyremøte
Mineraler Breivoll - konferanse på Breivoll i sept.
Fibernett - fri konkurranse etter 3 år, antall tegninger, videreføring
FV848 - arbeidet på Hamran ferdig 9. sept. Arbeider i Ibestadtunnelen
Fastlege ansatt fra 1. aug. Strategisk næringsutvikler fra 1. sept.
ROS-analyse - avsluttende arbeider pågår.
Rettsak, Engenesbrygga - kommunen fikk medhold på alle punkter
Styringsgruppe, politireform
Engenes havn - er med i alle regionale anbefalinger
Generalforsamling HLK, utbytte - som budsjettert
Sentrumsgruppe (vedlikehold, forskjønning) - arbeider med avtale

















Prosjekt Lokal Mat
Statsborgersermoni - 2 nye statsborgere bosatt i Ibestad
Sør-Troms Museum - Skippergården, Hamnvik Handelssted
Neste møter

2. Informasjon fra Ungdomsrådet
Ingen fra Ungdomsrådet møtte og informerte.

3. Informasjon om politireformen ved lensmann Arnold Nilsen (kl
0930 – 1030)
Lensmann Arnold Nilsen møtte og informerte om nærpolitireformen.
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Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål og disse ble besvart.

4. Spørsmål fra kommunestyret
a) Roy-Helge Andreassen – Brev fra Fagforbundet
Er det mulig å få en redegjørelse fra rådmannen ang. brev fra
Fagforbundet som er sendt til kommunestyrerepresentantene 1. juni.
Det som ønskes redegjort er:
Brevets innhold:
- Ang at sak om kjøkkendrift er avsluttet (status)
- Ang Fagforbundets kommentar om distanse til gjeldende regel- og
avtaleverk ifbm omstillingsprosesser.
Status jfr. kulepunkt 3 i vedtak sak 47/15:
- Om innspillene fra kjøkkenet, jfr. kulepunkt 1 i 47/15
- Om resultat fra annonsering på kommunens hjemmeside evt.
andre steder, om andre løsninger, jfr. kulepunkt 2 i 47/15
- Veien videre
Redegjørelsen ønskes med grunnlag i både arbeidsgiveransvar og
oppfølging av vedtak.
Rådmannen svarte:
Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 47/15:
«Rådmannen gis i oppdrag å omorganisere matproduksjonen ved Ibestad
sykehjem på en slik måte at det blir tilpasset brukernes behov og
kommunens økonomi.





Først, utfordre dagens kjøkkendrift på hvordan man kan organisere seg for
å imøtekomme produksjonspriser/matkostnader.
Eventuelt, utlysning av kjøkkendrift på anbud, med drift i dagens kjøkken.
Andre løsninger kan også fremlegges. Denne skal til kommunestyret for
godkjenning.
Formannskap og kommunestyre skal holdes løpende orientert om
utviklingen.»

Representanten Roy-Helge Andreassen viser til brev fra Fagforbundet som er
sendt til kommunestyrerepresentantene 1. juni og ønsker at rådmannen redegjør
for Fagforbundets påstander om at:
1) Ang at sak om kjøkkendrift er avsluttet
2) Ang Fagforbundets kommentar om distansen til gjeldende regel- og avtaleverk
ifbm omstillingsprosesser.
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Rådmannen finner det vanskelig å redegjøre for Fagforbundets påstander, disse
må Fagforbundet selv stå til ansvar for.
Med hensyn til oppdraget Rådmannen ble gitt av kommunestyret i sak 47/15 så er
den ikke avsluttet. Følgende er gjennomført så langt:
1) Kjøkkenet er utfordret på hvordan de selv mener at kjøkkenet kan
organiseres for å imøtekomme produksjonspriser/matkostnader.
Kjøkkenet hadde frist til medio februar, med å fremlegge egne forslag. Som
en konsekvens av manglende kompetanse, vilje og evne greide ikke
kjøkkenet å fremlegge noe innen fristen. Det ble derfor nedsatt en intern
arbeidsgruppe internt på kjøkkenet, styrt av sykehjemmet, der ny frist ble
satt til medio mai. Den interne arbeidsgruppen har nå levert sitt innspill til
Rådmannen.
Det er gjennomført utlysning av kjøkkendriften på anbud, med drift i dagens
kjøkken. Vi har ikke mottatt noen interessenter.
Rådmannen har videre mottatt 2 tilbud fra eksterne leverandører av
middag, der produksjonen vil foregå utenfor dagens kjøkken.
Mottatt informasjon vil bli samordnet i egn sak for politisk behandling.
2) Rådmannen stiller seg uforstående til Fagforbundets påstand om
administrasjonens distanse til gjeldende regel- og avtaleverk ifbm
omstillingsprosesser.
Hovedtillitsvalgte ble orientert i eget møte om kommunestyrets vedtak i sak
47/15 og hva vedtaket betød med hensyn til innhenting av informasjon.
Hovedtillitsvalgte ble også informert i forkant av at kjøkkendriften ble utlyst
på anbud, med drift i dagens kjøkken. Nettopp med tanke på at de ansatte
ikke skulle bli urolig, ettersom dette var en del av oppdraget rådmannen
hadde fått fra kommunestyret.
Om kjøkkenet skal planlegge innkjøp av råvarer, eller om de kun skal
foreta spontaninnkjøp. Om kjøkkenet skal lage kjøttkaker eller om
kjøkkenet skal varme ferdige kjøttkaker fra Gilde, det er en del av driften og
har ingen ting med en omstillingsprosess å gjøre. Det er derfor vanskelig
for rådmannen å forstå Fagforbundets påstander.
Når saken fremmes for politisk behandling vil det bli opp til politikerne å
bestemme hvilken løsning som skal velges og dersom den løsningen som
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velges medfører omorganisering, skal hovedtillitsvalgte selvfølgelig trekkes
inn i prosessen.
b) Hugo Gunnar Olsen – Sentrumsnære offentlige toalett
Det har tidligere vært etterlyst en fast ordning for et sentrumsnært
offentlig toalett. I år er også behovet for offentlig toalett blitt
synliggjort for lokalbefolkningen ikke bare tilreisende, siden deler av
kommunens befolkning er «avlåst» fra sitt hjem deler av dagen pga
vegarbeid. Mitt spørsmål er derfor:
Kan administrasjonen svare på om det er noen ordning eller avtale på
plass for å dekke dette behovet i år?
Hvordan jobbes det evt. for å få på plass en permanent løsning?
Rådmannen svarte. Ingen ordninger for i år.
c) Marvin Eliseussen – Videreutvikling av fiberutbyggingen
Fiberutbygging fase 1 nærmer seg ferdigstillelse. Vi må nå planlegge
videre utbygging for å gi samtlige innbyggere samme tilbud – er
denne prosessen startet?
Rådmannen svarte. Se også svar til spørsmål h.
d) Eidar Tøllefsen – Ferister
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Ikke kommunens ansvar.
e) Aina Mathisen – Søppelplass – organisk avfall
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Ikke etablert et kommunalt tilbud. HRS
tar imot busker/kratt.
f) Hugo Salomonsen – Grønn ungdom
Leder PNU Trond Hanssen svarte. Deler av midler brukt til oppdrag utført
av ASVO Ibestad. Ikke økonomi til ansettelse av "grønn ungdom".
g) Sig Bruvoll – Etablering av grønn laksekonsesjon
Ordfører svarte. Lokalitetssak behandlet i formannskapet, innstilling sendt
Fylkesmannen til avgjørelse.
h) Jim Kristiansen – Fibertilknytning
Det er kommet flere tilbakemeldinger fra privatpersoner og
næringsvirksomheter på at de ikke kan bestille fiberabonnement på
Nordix sine nettsider. Dette skyldes at de ikke har fått tildelt
husnummer/gatenummer, og selv om
boligene/nærignsvirksomhetene ligger langs hovedtraseene til den
nye fiberlinjen. Hvordan skal disse gå frem for å få bestilt
fiberabonnement?
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Rådmannen svarte. Problemstillingen er oversendt BBFT/Nordix. Ta
kontakt med Nordix - bruk gnr/bnr.
Dag Sigurd Brustind sier at han ønsker en sak til kommunestyret i
september mht til videre utbygging av bredbånd.

[Lagre]
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