
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskap 
 
Dato: 17.03.2017 kl. 9:00 – 15:30 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 14/00582 
  
Tilstede:  Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Marthe Stensen og Hugo 

Olsen 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Linn K. Henriksen (for Hugo Salomonsen) 

  
Forfall:  Hugo Salomonsen 
  
Andre: Roald Pedersen (fung. rådmann) 
  
Protokollfører: Siv Korneliussen 
  
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

16/17 16/00454-7 
Konsesjon ved erverv av fast eiendom - gbnr. 106/20 - 
Laupstad - ny utredning 

3 

17/17 17/00088-6 Søknad om konsesjon - gnr. 109/9 4 

18/17 17/00111-2 Søknad om konsesjon gnr. 93/8 - Selset 5 

19/17 
12/01102-
15 

Endring av 110-region 6 

20/17 17/00046-5 
Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - 
Formannskapsmøte 17.03.2017 

8 

    

 
Åpning ved ordfører 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 
 
Merknad: 
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Linn Katariina Henriksen tok opp dette med sen melding om at hun skulle 
møte i møtet (14 timer før). Ordfører svarte. 
 

2. Godkjenning av saksliste 
Saksliste ble godkjent 

 
 
Hamnvik, 17.03.2017 
 
 
 
Dag Sigurd Brustind 
Ordfører       

Godkjent: 
 
 
       ______________________________ 
       Jim Kristiansen 
 
 
‘ 
       ______________________________ 
       Linn K. Henriksen 
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Saker til behandling 

16/17 Konsesjon ved erverv av fast eiendom - gbnr. 106/20 - 
Laupstad - ny utredning 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 17.03.2017 16/17 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 11 og 12 gis Arnt-Ove Knudsen konsesjon for 
sitt erverv av eiendommen gnr. 106, bnr. 20, Laupstad, 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  

   
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  

 
 
Møtebehandling 
Saken ble utsatt i møte 26.01.2017 i sak 1/17. 
 
Votering 
Rådmannens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 11 og 12 gis Arnt-Ove Knudsen konsesjon 
for sitt erverv av eiendommen gnr. 106, bnr. 20, Laupstad, 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  

 
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  

[Lagre]  
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17/17 Søknad om konsesjon - gnr. 109/9 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 17.03.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 11 og 12 gis Gunnar Pausen m/flere konsesjon 
for sitt erverv av eiendommen gnr. 109, bnr. 9, Straumen, 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 eller som ønskes å høstes av andre bønder, avtales eller videreføres 
inntil det eventuelt er behov for disse arealene i egen landbruksdrift  

 
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  

 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 
 Saken utsettes. 
 
Votering 
Forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 
 Saken utsettes.  
 
 
[Lagre]  
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18/17 Søknad om konsesjon gnr. 93/8 - Selset 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 17.03.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 11 og 12 gis Einar Johan Dons konsesjon for 
sitt erverv av eiendommen gnr. 93, bnr. 8, Selset, 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 eller som ønskes å høstes av andre bønder, avtales eller videreføres 
inntil det eventuelt er behov for disse arealene i egen landbruksdrift  

 
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  

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 5, 11 og 12 gis Einar Johan Dons konsesjon 
for sitt erverv av eiendommen gnr. 93, bnr. 8, Selset, 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 eller som ønskes å høstes av andre bønder, avtales eller videreføres 
inntil det eventuelt er behov for disse arealene i egen landbruksdrift  

 
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  

 
 
[Lagre]  
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19/17 Endring av 110-region 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 17.03.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar at Ibestad kommune ønsker å være tilsluttet Salten 110-
sentral. 
 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 

Det vises til varsel fra DSB om vedtak vedrørende nye 110-regioner og 
samlokalisering av nødmeldingstjenesten. 
 
En 110-sentral i Tromsø som betjener kun 163 000 innbyggere antas ikke å 
kunne drives på et økonomisk forsvarlig nivå, og kostnadene for Ibestad 
kommune vil bli uakseptabelt høye ved å flytte 110-sentral fra Bodø til 
Tromsø. 
 
Ibestad kommune ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Salten 110-
sentral. DSB anmodes om å revurdere vedtaket om at kommuner i Sør-Troms 
skal overflyttes fa Salten 110-sentral i Bodø til Troms 110-sentral. 
 
DSB oppfordres videre til å søke å få etablert en 110-struktur i Nord-Norge slik 
at strukturen ligger innenfor Stortingets intensjon i «nærpolitireformens» kap. 
12.4.3 med et minste anbefalt befolkningsgrunnlag på minst 400 000, og med 
forsvarlig bemanning av sentralen. 
 
Tromsø 110-sentral driver inntil videre uten Ibestad kommune. 

 
Votering 
Forslaget fra rådmannen ble satt opp mot forslaget fra AFL/H/Sp: Forslaget fra 
AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Det vises til varsel fra DSB om vedtak vedrørende nye 110-regioner og 
samlokalisering av nødmeldingstjenesten. 
 
En 110-sentral i Tromsø som betjener kun 163 000 innbyggere antas ikke å 
kunne drives på et økonomisk forsvarlig nivå, og kostnadene for Ibestad 
kommune vil bli uakseptabelt høye ved å flytte 110-sentral fra Bodø til 
Tromsø. 
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Ibestad kommune ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Salten 110-
sentral. DSB anmodes om å revurdere vedtaket om at kommuner i Sør-Troms 
skal overflyttes fa Salten 110-sentral i Bodø til Troms 110-sentral. 
 
DSB oppfordres videre til å søke å få etablert en 110-struktur i Nord-Norge slik 
at strukturen ligger innenfor Stortingets intensjon i «nærpolitireformens» kap. 
12.4.3 med et minste anbefalt befolkningsgrunnlag på minst 400 000, og med 
forsvarlig bemanning av sentralen. 
 
Tromsø 110-sentral driver inntil videre uten Ibestad kommune. 

 
 
[Lagre]  
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20/17 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - 
Formannskapsmøte 17.03.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 17.03.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Styringssaker: 

1. Topp Ti 
 
Drøftingssaker: 
 
Orienteringssaker: 

1. omgjøring av vedtak bruk av scooter 
 
Diverse: 
 Ta med matpakke 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak 

Styringssaker: 
1. Topp Ti 

Se vedlegg 1 mht milepæler, utfordringer og anbefalinger. 
 

 I forbindelse med gjennomgang av milepælen «Fremtidig omsorg» informerte 
leder HSO Anita Dahl Solbakken om at det arbeides med en egen forskrift 
omhandlende kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften hjemles 
i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a.  
 
Formål med forskriften er at kriterier skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet i 
forhold til tildelingsprosess, samt at brukerens rett til vedtak skal gi trygghet for 
at behovet er sett og at tilbudet finnes når behovet oppstår. Forskriften skal 
også tydeliggjøre hvilken tjeneste som kan forventes av kommune.  

 
 

Forslag til forskrift vil bli lagt ut på høring og synspunkter og/eller opplysninger 

som anses å kunne ha betydning for arbeidet med forskriften kan sendes 

skriftlig innen 30. april 2017 på eget skjema til: 

postmottak@ibestad.kommune.no 

 

mailto:postmottak@ibestad.kommune.no
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 Det ble gjennomført befaring ved Breivoll industriområde. 
 
 

Drøftingssaker: 
 
 

Orienteringssaker: 
1. Omgjøring av vedtak bruk av scooter 

Ordfører informerte om at Fylkesmannen har varslet om 
omgjøring/oppheving av vedtak i en sak som har vært til 
behandling i formannskapet. 
 

2. Budsjettkontroll v/fung. rådmann  
Rådmannen presenterte budsjettkontroll pr januar 2017/forventet 
resultat pr 31.12.2017. 

 
 

Diverse: 
1. Spørsmål fra formannskapet 
a) Jim Kristiansen – Sluttregnskap Ibestad skole 

 
Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

b) Hugo Olsen – Gulv på SFO 
 

Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

c) Jim Kristiansen – Status/fremdrift riving gammel barneskole 
 

Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

d) Jim Kristiansen – Feiing  
 
Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

e) Hugo Olsen – Feiing – tid for varsel om feiing 
 

Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

f) Jim Kristiansen – Vannscooter 
 

Ordfører svarte.  
 

[Lagre]  


