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Hamnvik, 23.02.2017 
 
 
 
Dag Sigurd Brustind 
Ordfører      Godkjent: 
 
 
       ______________________________ 
       Jim Kristiansen 
 
 
       ______________________________ 
       Hugo Salomonsen 
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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. Ordfører orienterer 
Se pkt. 1 sak 6/17. 

 
5. Spørsmål fra kommunestyret 

Se pkt. 2 sak 6/17. 
 

6. Rådmannen orienterte om regnskapet/resultatene for 2016 

Se pkt. 3 sak 6/17.  
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Saker til behandling 

1/17 Arctic race of Norway - Rammer for planlegging av 
arrangementet i Ibestad 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 16.02.2017 15/17 

2 Kommunestyret 23.02.2017 1/17 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

1. Kommunestyret ønsker Arctic Race of Norway velkommen hjem og gir sin fulle 
tilslutning til arrangementet. 

2. Kommunestyret vedtar å avsette en ramme på kr 100 000,- til planlegging av 
gjennomføringen av Arctic Race of Norway i Ibestad kommune. Midlene 
bevilges fra kommunens disposisjonsfond. 

3. Kommunestyret vedtar å inngå kontrakt med Arctic Race of Norway om å ta 
på seg forpliktelser knyttet til å være vertskapskommune for sykkelrittet. 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2017 sak 15/17 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende forslag: 
 

1. Kommunestyret ønsker Arctic Race of Norway velkommen hjem og gir sin 
fulle tilslutning til arrangementet. 

2. Kommunestyret vedtar å avsette en ramme på kr 100 000,- til planlegging 
av gjennomføringen av Arctic Race of Norway i Ibestad kommune. Midlene 
bevilges fra kommunens disposisjonsfond. 

3. Kommunestyret vedtar å inngå kontrakt med Arctic Race of Norway om å 
ta på seg forpliktelser knyttet til å være vertskapskommune for sykkelrittet. 

 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring: 
 
 Pk.t 2. …. avsettes en ramme på kr 200 000,- til 
 
Votering 
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Formannskapets forslag til vedtak inklusiv forslag om endring fra AFL/H/Sp ble satt 
opp mot forslaget fra formannskapet: Formannskapets forslag til vedtak med tillegg 
av forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret ønsker Arctic Race of Norway velkommen hjem og gir sin 
fulle tilslutning til arrangementet. 

2. Kommunestyret vedtar å avsette en ramme på kr 200 000,- til planlegging 
av gjennomføringen av Arctic Race of Norway i Ibestad kommune. Midlene 
bevilges fra kommunens disposisjonsfond. 

3. Kommunestyret vedtar å inngå kontrakt med Arctic Race of Norway om å 
ta på seg forpliktelser knyttet til å være vertskapskommune for sykkelrittet. 

 
 
[Lagre]  
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2/17 Etablering av legesamarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 26.01.2017 5/17 

2 Kommunestyret 23.02.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegene til 

etterretning 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekrutering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling, etter at 

fase 2 er gjennomført. 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 26.01.2017 sak 5/17 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegene 

til etterretning 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekrutering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling, etter 

at fase 2 er gjennomført. 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
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1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegene til 

etterretning 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekrutering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling, etter at 
fase 2 er gjennomført 

 
[Lagre]  
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3/17 Livsgledesykehjem 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 26.01.2017 7/17 

2 Kommunestyret 23.02.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar å godkjenne at Ibestad sykehjem arbeider for å bli et 
livsgledesykehjem.  
 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 26.01.2017 sak 7/17 
 
Møtebehandling 
Det ble gjennomført en presentasjon av prosjektet «Livsglede for Eldre» ved 
livsgledekonsulent fra Harstad Katrine Edvardsen og representant fra prosjektet i 
Trondheim Christine Sandø Lundemo. Det ble gitt anledning til å komme med 
spørsmål og disse ble besvart. 
 
Omforent v/Dag Sigurd Brustind ble det fremmet følgende forslag 
  

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner at Ibestad sykehjem arbeider for å bli et 

livsgledesykehjem. 
2. Det disponeres kroner 160 000 til formålet fra budsjettpost 104 (jfr. Budsjettet 

2017). 
 
Votering 
Det ble votert over det omforente forslaget: Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner at Ibestad sykehjem arbeider for å bli et 
livsgledesykehjem. 

2. Det disponeres kroner 160 000 til formålet fra budsjettpost 104 (jfr. Budsjettet 
2017). 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
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1. Kommunestyret godkjenner at Ibestad sykehjem arbeider for å bli et 
livsgledesykehjem. 

2. Det disponeres kroner 160 000 til formålet fra budsjettpost 104 (jfr. 
Budsjettet 2017). 

 
 
[Lagre]  
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4/17 Ånstad Herredshus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 26.01.2017 4/17 

2 Kommunestyret 23.02.2017 4/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende vedrørende «Herredshuset» Ånstad: 

1. Ibestad kommune renoverer «Herredshuset» Ånstad utvendig. 
2. Ibestad kommune forventer at Andørja utviklingslag bidrar med 

dugnadsinnsats, som redegjort for i skriv av 25.09.16. 
3. Ibestad kommune selger det renoverte «Herredshuset» Ånstad til Ibestad 

Eiendom AS for kr. 500.000,- 
 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 26.01.2017 sak 4/17 
 
Møtebehandling 
Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom og fratrådte. 
 
Sp v/Hugo Olsen fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 1: 
 

.. utvendig, med en øvre ramme på kr 400 000 ekskl. mva. 
 
H v/Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende endring i pkt. 2: 
 
 Ordet «forventer» skal erstattes med «forutsetter». 
 
Votering 
Formannskapet vedtok enstemmig at Jim Kristiansen er inhabil. 
 
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslag fra Sp 
v/Olsen og H v/Brustind: Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende vedrørende «Herredshuset» Ånstad: 
 

1. Ibestad kommune renoverer «Herredshuset» Ånstad utvendig, med en 
øvre ramme på kr 400 000 ekskl. mva. 

2. Ibestad kommune forutsetter at Andørja utviklingslag bidrar med 
dugnadsinnsats, som redegjort for i skriv av 25.09.16. 

3. Ibestad kommune selger det renoverte «Herredshuset» Ånstad til Ibestad 
Eiendom AS for kr. 500.000,- 

 
 
Møtebehandling 
Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom og fratrådte. 
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Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om at Hugo Gunnar Olsen velges som 
settevaraordfører. 
 
Marvin Eliseussen tok opp sin habilitet som medlem i styret i Andørja utviklingslag og 
Bente Mikalsen tok opp sin habilitet av samme årsak. Disse fratrådte. 
 
Votering 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Jim Kristiansen er inhabil. 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Hugo Gunnar Olsen velges som setteordfører. 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Marvin Eliseussen og Bente Mikalsen er habile. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

Kommunestyret vedtar følgende vedrørende «Herredshuset» Ånstad: 
1. Ibestad kommune renoverer «Herredshuset» Ånstad utvendig, med en 

øvre ramme på kr 400 000 ekskl. mva. 
2. Ibestad kommune forutsetter at Andørja utviklingslag bidrar med 

dugnadsinnsats, som redegjort for i skriv av 25.09.16. 
3. Ibestad kommune selger det renoverte «Herredshuset» Ånstad til Ibestad 

Eiendom AS for kr. 500.000,- 
 
 
[Lagre]  
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5/17 Gudstjeneste i skoletiden 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 16.02.2017 11/17 

2 Kommunestyret 23.02.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret vedtar retningslinjer for gudstjenester i skoletiden som beskrevet i 
saken. 
 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2017 sak 11/17 
 
Møtebehandling 
H/SP v/Hugo Gunnar Olsen fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret vedtar at elevene aktivt skal melde seg av arrangementer med 
religiøst tilsnitt i skoletiden. 

 
Votering 
Det ble votert over forslag fra H/SP opp mot formannskapets forslag: Forslaget fra 
H/SP ble vedtatt mot en stemme (Jim Kristiansen). Forslag fra formannskapet falt. 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

Kommunestyret vedtar at elevene aktivt skal melde seg av arrangementer med 
religiøst tilsnitt i skoletiden. 

 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Hugo G. Olsen fremmet forslag om følgende: 
 

Saken utsettes. Saken utsettes slik at FAU og SU kan komme med en 
uttalelse i saken. Saken tas opp til ny behandling i kommunestyremøte 
20.04.2017. 

 
Votering 
Forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

Saken utsettes. Saken utsettes slik at FAU og SU kan komme med en 
uttalelse i saken. Saken tas opp til ny behandling i kommunestyremøte 
20.04.2017. 

 
 
[Lagre]  
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6/17 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte 23.02.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 23.02.2017 6/17 

 
 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Ordfører orienterer 
2. Spørsmål 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak 

1. Ordfører orienterer 
a. Samferdsel 

- Tunnel Segelstein 
- Mellomstykket Sørrollnes (Ura-Halsen) 
- Ibestadtunnelen 
- Fergetakster 

b. Politireformen 
- Salangen kommune har klaget vedtaket inn til departementet 
- Ibestad og Bardu kommune har gitt tilsvar. Konklusjonen er at 

klagen avvises 
- Politirådsmøte 7. mars – ny struktur? 

c. HSO 
- Fremtidig omsorg 
- Tidspunkt for måltider (middag) 
- Legeektepar ansatt i 60 prosent + 60 prosent 

d. Engenes havn 
e. Kommune- og regionreform 

- Ingen tvangssammenslåinger av kommuner i NN 
- Fra 3 til maksimum 2 fylker (regioner) 
- Minst 5 alternativer 

- Troms og Finnmark, Nordland alene 
- Troms deles (2) 
- Nordland avgir land (2) 
- (NN som egen region) 

- Vi ligger i kritisk sone og dette arbeidet vil påvirke oss sterkt! 
f. Anmeldelser 
g. DAB radio 

- FM nettet slukkes i Troms ved utgangen av året 
- Ønsker en test av nettet 
- Har invitert NRK til møte 
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h. TOPP 10 – Ibestad, 2017 
- Næringsutvikling 
- Fremtidig omsorg 
- Beredskapsplan 
- Nytt rådhus 
- Arctic Race of Norway 
- Tverrfaglig samhandling 
- Digital kommune 
- Fiber Sørrollnes og Ytre Andørja 
- Arealplan utmark 
- Industriområde 

i. Diverse 
- Hornmusikken krever 25 000 for å spille på 17. mai - Avvises 
- Molo på Ånstad, møte 
- Rev på Rolla 
- Motivasjonskonferanse 5. april 
- Flere møter vedrørende velferdsteknologi (alle deler av 

kommunen) 
- Kulturpris (frist 15. februar) – 7 forslag 
- NAV reform – lokalt? 

j. Neste møte 
- Kommunestyret torsdag 20. april 

1. informasjon om fremtidig omsorg 
- Formannskapet foreslått endret til 17. mars 

 
 

2. Spørsmål fra kommunestyre 
 

a) Raymond Johnsen – politiattester i HSO  
Vedrørende politiattest for nyansatte i helsetjenesten i Ibestad 
Kommune: 

 Stemmer det at Ibestad Kommune krever politiattest av personale 
ansatt før 1.1.2017 i helse og omsorgstjenesten i kommunen? 

 Er dette i henhold til anbefaling fra KS? 

 Hvor er dette eventuelt hjemlet i loven? 
 

Leder HSO Anita Dahl Solbakken svarte. 
Det er nye karvet om politiattest i den kommunale helse-og omsorgstjenesten 

som tredde  i krat fra 1. januar 2017. 

 

I helse- og omsorgstjeneste loven § 5-4 først ledd fastslås det at kommunene 

eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter helse-og  omsorgstjenesten 

loven ved tilbud om stilling eller oppdrag skal kreve fremlagt politiattest fra 

personer som skal yte slike tjenester. Kravet gjelder uavhengig av hvilke 

pasient- eller brukere grupper personellet skal yte tjenester til. Alt personell 

som yter kommunale helse- og omsorgstjenester skal fremlegge samme type 

attest. 
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Alt personell som ansettes etter 01.01.17 må vise politiattest ved ansettelse.  

Til personell som har et arbeidsforhold før 01.01.17 har det blitt 

anmodet/uttrykt ønske om å fremlegge politiattest.  

Dette på bakgrunn av tilkallingsvikarer, disse vil i sin alminnelighet være alene 

med pasient eller bruker, men vil i praksis stadig inngå arbeidsforhold med 

arbeidsgiver., 

Lovendringen gjelder i utgangspunktet ikke for dem som allerede arbeider i 

helse- og omsorgssektoren.  

 
b) Eidar Tøllefsen – parkeringsforhold Sørrollnes 

 
Ordfører svarte. 
 

c) Eidar Tøllefsen – status/fremdrift breiband 
 
Rådmannen svarte. 
 

d) Eidar Tøllefsen – sving nede i bakken på Hamran 
 
Ordfører svarte. 
 

e) William Arntzen – evaluering legevaktsamarbeid 
 
Rådmannen svarte. 
 

f) Geir-Arne Ekman – gymsal Ånstad oppvekstsenter 
 
Rådmannen svarte. 
 

g) Hugo Salomonsen – politiattest 
 
Rådmannen svarte. 
 
 

3. Rådmannen orienterte om regnskapet/resultatene for 2016 
Regnskapet er levert revisor for gjennomgang. 

 
 
 
 
[Lagre]  

  



 16  

7/17 Anmodning om økt økonomisk ramme for utvikling, Breivoll 
industriområde. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 26.01.2017 6/17 

2 Kommunestyret 23.02.2017 7/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 

Formannskapet anmoder om at  
1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet «Utvikling, Breivoll industriområde» 

ved masseuttak, mudring og fylling i sjø, kan gjennomføres innenfor en samlet 
kostnadsramme på kr. 7,6 mill. 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende finansieringsplan for dette 
utbyggingsprosjektet for 2017:  

 Tilskudd, Troms Fylkeskommune, Kommunale grunnlagsinvesteringer: 
Inntil kr. 2 525 000. 

 Lån: kr. 7 000 000. 
 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å regulere investeringsbudsjettet for 
2017 i tråd med dette. 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 26.01.2017 sak 6/17 
 
Møtebehandling 
Denne saken skal også til endelig behandling i kommunestyret. 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (Hugo Salomonsen og Jim 
Kristiansen). 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet «Utvikling, Breivoll industriområde» 
ved masseuttak, mudring og fylling i sjø, kan gjennomføres innenfor en samlet 
kostnadsramme på kr. 7,6 mill. 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende finansieringsplan for dette 
utbyggingsprosjektet for 2017:  

 Tilskudd, Troms Fylkeskommune, Kommunale grunnlagsinvesteringer: 
Inntil kr. 2 525 000. 

 Lån: kr. 7 000 000. 
 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å regulere investeringsbudsjettet for 
2017 i tråd med dette. 
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Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring: 
 
 Pkt. 2 Lån 5 075 000 
 
Votering 
Det ble votert punktvis: 
 
Punkt 1 – Enstemmig vedtatt 
Punkt 2 – Forslaget fra AFL/H/Sp ble satt opp mot formannskapets forslag: Forslaget  

      fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 - Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
      ‘1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet «Utvikling, Breivoll industri- 

      område»  ved masseuttak, mudring og fylling i sjø, kan gjennomføres  
     innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 7,6 mill. 
 

2.    Kommunestyret vedtar følgende finansieringsplan for dette utbyggings- 
        prosjektet for 2017:  

 Tilskudd, Troms Fylkeskommune, Kommunale grunnlagsinvesteringer: 
Inntil kr. 2 525 000. 

 Lån: kr. 5 075 000. 
 

4. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å regulere investeringsbudsjettet for 
2017 i tråd med dette. 

 
 
[Lagre]  
 


