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        ________________________ 
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Tidsplan/innhold: 
 

1. Åpning ved ordfører 
 

2. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 
 
Hugo Olsen hadde merknad om at han ikke hadde stått på mottakerlisten for 
innkalling sendt ut fredag, og at han derfor først hadde mottatt innkallingen sist 
tirsdag.  

 
3. Godkjenning av saksliste 

Sakslisten ble godkjent. 
 

4. Informasjon fra ordfører 
Se sak 19/17 pkt. 1. 
 

5. Informasjon fra Ungdomsrådet 
Se sak 19/17 pkt. 2. 
  

6. Spørsmål fra kommunestyret 
Se sak. 19/17 pkt. 3.  



 4  

Saker til behandling 

11/17 Evaluering interkommunal legevakt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 01.06.2017 42/17 

2 Kommunestyret 08.06.2017 11/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 01.06.2017 sak 42/17 
 
Møtebehandling 
Omforent v/Jim Kristiansen ble det fremmet forslag om følgende tilleggspunkter: 
 

 Ibestad kommune skal legge ut informasjon på nettsiden og i eget 
informasjonsskriv distribuert til kommunens husstander;  

o Tidspunkter for legevakt 
o Nasjonalt legevaktnummer og direktenummer til Bardu legevakt. 
o Informasjon om transportordninger til legevakt 

 

 Rådmannen bes arbeide for et bedre system for utveksling av 
pasientinformasjon mellom legekontor i Hamnvik og Interkommunal legevakt i 
Bardu.  
 

Votering 
Rådmannens forslag med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
 

1. Kommunestyret tar evalueringen av interkommunal legevakt til orientering. 
 

2. Ibestad kommune skal legge ut informasjon på nettsiden og i eget 
informasjonsskriv distribuert til kommunens husstander;  

 Tidspunkter for legevakt 

 Nasjonalt legevaktnummer og direktenummer til Bardu legevakt. 

 Informasjon om transportordninger til legevakt 
 

3. Rådmannen bes arbeide for et bedre system for utveksling av 
pasientinformasjon mellom legekontor i Hamnvik og Interkommunal 
legevakt i Bardu. 

 
 
Møtebehandling 
Ap v/Linn K. Henriksen fremmet følgende sak:  
 
 Saken utsettes 
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Ap v/Linn K. Henriksen fremmet forslag om følgende tilleggspunkt til pkt. 2 
 
 Grundig informasjon om når ringe 116 117 og når ringe 113. 
 
Raymond Johnsen fremmet følgende forslag: 
 

Legevakt gjenopprettes i Ibestad. Legevakten lokaliseres ved Ibestad 
legekontor. 

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

Det skal gjennomføres en kvalitetsjekk av tidsbruk fra legevakta mottar en 
henvendelse fram til svar gis. 

  
Omforent v/Hugo Olsen fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: 
 

Ny evaluering innen juni 2018. Formannskapet skal godkjenne 
evalueringspunktene før evaluering gjennomføres. 

 
Votering 
Utsettelsesforslaget fra Ap falt mot 5 stemmer (Dag Indresand, Hugo Salomonsen, 
Ella Irons, Linn K. Henriksen og William Arntzen). 
 
Først ble det votert over forslaget fra Raymond Johnsen: Falt mot 1 stemme. 
 
Deretter ble det votert over formannskapets forslag punktvis: 

 
Punkt 1: Formannskapets forslag: Enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2: Formannskapets forslag med tillegg av forslaget fra Ap: Enstemmig  

    vedtatt. 
 
Punkt 3: Formannskapets forslag: Enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 4: Forslag fra AFL/H/Sp: Enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 5: Omforent forslag: Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringen av interkommunal legevakt til orientering. 
 

2. Ibestad kommune skal legge ut informasjon på nettsiden og i eget infor-
masjonsskriv distribuert til kommunens husstander;  

 Tidspunkter for legevakt 

 Nasjonalt legevaktnummer og direktenummer til Bardu legevakt. 

 Informasjon om transportordninger til legevakt 

 Grundig informasjon om når ringe 116 117 og når ringe 113. 
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3. Rådmannen bes arbeide for et bedre system for utveksling av 
pasientinformasjon mellom legekontor i Hamnvik og Interkommunal legevakt i 
Bardu. 

 
4. Det skal gjennomføres en kvalitetssjekk av tidsbruk fra legevakta mottar en 

henvendelse fram til svar gis. 
 

5. Ny evaluering innen juni 2018. Formannskapet skal godkjenne 
evalueringspunktene før evaluering gjennomføres. 

 
 
[Lagre]  
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12/17 Innstilling om budsjett for gjennomføring av Arctic Race of 
Norway i Ibestad 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 01.06.2017 44/17 

2 Kommunestyret 08.06.2017 12/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 01.06.2017 sak 44/17 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring av pkt. 3 til: 
 
 …. fra økt utbytte HLK. 
 
Votering 
Det ble først votert over rådmannens forslag i pktene 1 og 2: Enstemmig vedtatt. 
Deretter ble rådmannens forslag satt opp mot forslaget fra AFL/H/Sp: Forslaget fra 
AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret gir sin fulle tilslutning til å gjennomføre et arrangement i 
Ibestad under sykkelrittet Arctic Race of Norway som ivaretar de 
arrangementsforpliktelser knyttet til å være vertskapskommune, og som 
samtidig gjør arrangementet til en folkefest for kommunens innbyggere. 

2. Kommunestyret vedtar å avsette en ramme på kr 300 000,- til 
gjennomføring av arrangementet i Ibestad. 

3. Midlene bevilges fra økt utbytte HLK. 
 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 
 Kommunestyret vedtar at det skal være sol og finvær 10. august 2017.  
 
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  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret gir sin fulle tilslutning til å gjennomføre et arrangement i 
Ibestad under sykkelrittet Arctic Race of Norway som ivaretar de 
arrangementsforpliktelser knyttet til å være vertskapskommune, og som 
samtidig gjør arrangementet til en folkefest for kommunens innbyggere. 
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2. Kommunestyret vedtar å avsette en ramme på kr 300 000,- til 
gjennomføring av arrangementet i Ibestad. 

 
3. Midlene bevilges fra økt utbytte HLK. 
 
4. Kommunestyret vedtar at det skal være sol og finvær 10. august 2017.  

 
 
[Lagre]  
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13/17 Egengodkjenning, reguleringsplan, Ånderkleiva næringsareal. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 01.06.2017 49/17 

2 Kommunestyret 08.06.2017 13/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 01.06.2017 sak 49/17 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtar Ibestad kommune 
reguleringskart, planbeskrivelse og tilhørende reguleringsbestemmelser for 

”Ånderkleiva næringsareal”. 
 
 
Møtebehandling 
Magnus Arvesen sitter i styret/ledelsen i Magne Arvesen og Sønner AS (søker). Han 
ba derfor om at hans habilitet ble vurdert, og fratrådte. 
 
Votering 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Magnus Arvesen er inhabil. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtar Ibestad kommune 
reguleringskart, planbeskrivelse og tilhørende reguleringsbestemmelser for 
”Ånderkleiva næringsareal». 

 
[Lagre]  
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14/17 REVIDERT AVTALE OM INTERKOMMUNALT 
VETERINÆRSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE BARDU, DYRØY, 
IBESTAD, LAVANGEN OG SALANGEN 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 109/16 

2 Formannskap 01.06.2017 47/17 

3 Kommunestyret 08.06.2017 14/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 01.06.2017 sak 47/17 
 
Møtebehandling 
Saken skal også til behandling i kommunestyret. 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 28 b, og Salangen er vertskommune for 
samarbeidet. Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør styringsgruppe for 
samarbeidet. 

2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for 
Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 2017 godkjennes.  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert 
myndighet fra samarbeidskommunene. 

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av 
kommunestyrene i samarbeidskommunene. 

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 
1.7.2017. 

6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 28 b, og Salangen er vertskommune for samarbeidet. 
Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør styringsgruppe for samarbeidet. 
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2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, 
Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 2017 godkjennes.  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert 
myndighet fra samarbeidskommunene. 

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av 
kommunestyrene i samarbeidskommunene. 

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 1.7.2017.  
6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 

 
 
[Lagre]  
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15/17 Regnskap/årsberetning 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 01.06.2017 45/17 

2 Kommunestyret 08.06.2017 15/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 01.06.2017 sak 45/17 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring i pkt. 2: 
 

 Av mindreforbruket på 5.116.639 kroner benyttes 3 millioner kroner til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld og 2.116.639 kroner avsettes til 
disposisjonsfond. 

 
Votering 
Det ble votert punktvis: 
Punkt 1: Enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra AFL/H/Sp: Forslaget fra 
AFL/H/Sp ble vedtatt mot 1 stemme (Hugo Salomonsen) 
Punktene 3, 4, 5 og 6: Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2016 med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 5.116.639 kroner.  

2. Av mindreforbruket på 5.116.639 kroner benyttes 3 millioner kroner til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld og 2.116.639 kroner avsettes til 
disposisjonsfond. 

3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2016 med et merforbruk 
på 556.258 kroner.  

4. Merforbruket 556.258 kroner fra investeringsregnskapet dekkes av 
disposisjonsfondet. 

5. Egenkapitalinnskudd til KLP 2017 på 621.400 kroner dekkes av 
disposisjonsfondet.  

6. Kommunestyret tar årsberetning 2016 til etterretning.  
 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring i pkt. 6: 
 
 Kommunestyret tar årsberetning 2016 til orientering. 
 
Votering 
Først ble det votert over formannskapets forslag i punktene 1 – 5: Vedtatt mot 5 
stemmer (Dag Indresand, Hugo Salomonsen, Linn K. Henriksen, Ella Irons og 
William Arntzen). 
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Deretter ble formannskapets forslag i punkt 6 satt opp mot forslaget fra AFL/H/Sp: 
Forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2016 med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 5.116.639 kroner.  

2. Av mindreforbruket på 5.116.639 kroner benyttes 3 millioner kroner til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld og 2.116.639 kroner avsettes til 
disposisjonsfond. 

3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2016 med et merforbruk på 
556.258 kroner.  

4. Merforbruket 556.258 kroner fra investeringsregnskapet dekkes av 
disposisjonsfondet. 

5. Egenkapitalinnskudd til KLP 2017 på 621.400 kroner dekkes av 
disposisjonsfondet.  

6. Kommunestyret tar årsberetning 2016 til orientering. 
 
[Lagre]  
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16/17 Økonomimelding 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 01.06.2017 46/17 

2 Kommunestyret 08.06.2017 16/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 01.06.2017 sak 46/17 
 
Møtebehandling 
Første avsnitt i rådmannens forslag fjernes. 
 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg: 

 Rådmannens forslag i 2. avsnitt: Statusrapport HSO pkt. 2.3A Legetime ved 
lokalt legekontor innen en uke for egne fastlegepasienter.  

 

 Rådmannens forslag i 3. avsnitt 3: Ingen økning i eiendomsskatt. 
 
Votering 
Rådmannens forslag i avsnitt 2 med tillegg av forslaget fra AFL/H/Sp ble vedtatt 
enstemmig. 
Rådmannens forslag i avsnitt 3 med tillegg av forslaget fra AFL/H/Sp ble vedtatt mot 
1 stemme (Hugo Salomonsen). 
Rådmannens forslag i siste avsnitt ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

Kommunestyret har følgende merknader/kommentarer til statusrapport pr mai: 
- Statusrapport HSO pkt. 2.3A Legetime ved lokalt legekontor innen 

en uke for egne fastlegepasienter 
 

Kommunestyret har følgende merknader/styringssignaler til budsjett 2018/øko-
nomiplan 2019 – 2021: 
  

- Ingen økning i eiendomsskatt.  
 

Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering: 
 

1. Rammeendringer drift 
Ramme HSO øker med   100.000 
Ramme Stab reduseres med    50.000 
Ramme Oppvekst reduseres med   50.000 

 
2. Korrigering regnskapsføring av tilskudd 

Ramme HSO øker med  150.000 
Dekkes av disposisjonsfondet 150.000 
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Møtebehandling 
Ap v/Ella Irons fremmet følgende forslag:  
 

Det avsettes kr 200 000 for 2017 til grøntungdom. Finansieres av bruk 
disposisjonsfond.  

 
Omforent v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 

Det skal gis et musikktilbud i kulturskolen. Dersom det melder seg 
interessenter, skal det ansettes musikklærer etter behov fra skoleåret 
2017/2018. 

 
Votering 
Først ble det votert over formannskapets forslag: Enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det votert over omforent forslag: Enstemmig vedtatt. 
 
Til sist ble det votert over forslaget fra Ap: Falt mot 5 stemmer (Dag Indresand, Linn 
K. Henriksen, Hugo Salomonsen, Ella Irons og William Arntzen)l. 
 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

Kommunestyret har følgende merknader/kommentarer til statusrapport pr mai: 
- Statusrapport HSO pkt. 2.3A Legetime ved lokalt legekontor innen 

en uke for egne fastlegepasienter 
 

Kommunestyret har følgende merknader/styringssignaler til budsjett 2018/øko-
nomiplan 2019 – 2021: 
  

- Ingen økning i eiendomsskatt.  
 

Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering: 
 

1. Rammeendringer drift 
Ramme HSO øker med   100.000 
Ramme Stab reduseres med    50.000 
Ramme Oppvekst reduseres med   50.000 

 
2. Korrigering regnskapsføring av tilskudd 

Ramme HSO øker med  150.000 
Dekkes av disposisjonsfondet 150.000 
 

Det skal gis et musikktilbud i kulturskolen. Dersom det melder seg 
interessenter, skal det ansettes musikklærer etter behov fra skoleåret 
2017/2018. 

 
[Lagre]  
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17/17 Salg av kommunal kai Hamnvik 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 38/17 

2 Kommunestyret 08.06.2017 17/17 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 11.05.2017 sak 38/17 
 
Møtebehandling 
Omforent v/Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: 
 

Det tillegges forkjøpsrett for Ibestad kommune. 
 
Votering 
Det ble votert over rådmannens forslag med tillegg av omforent forslag: Enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å selge Hamnvik fergeleie til Regina Fisk AS, for kr. 
19.500,- + omkostninger til oppmåling, tinglysning og utstedelse av skjøte.  
 

2. Det tillegges forkjøpsrett for Ibestad kommune. 
 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende: 
 

 Nytt pkt. 2: 
 Formannskapet gis fullmakt til å sette punkter for landareal. 
 

 Formannskapets innstilling i pkt. 2 blir pkt. 3. 
 

 Pkt. 3 endres til følgende: 
Det tinglyses forkjøpsrett for Ibestad kommune. 

 
Votering 
Det ble votert punktvis: 
 
Punkt 1: Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2: Forslaget fra AFL/H/Sp om nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3: Forslaget fra AFL/H/Sp om nytt pkt. 3 med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
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1. Kommunestyret vedtar å selge Hamnvik fergeleie til Regina Fisk AS, for kr. 
19.500,- + omkostninger til oppmåling, tinglysning og utstedelse av skjøte.  

2. Formannskapet gis fullmakt til å sette punkter for landareal. 
3. Det tinglyses forkjøpsrett for Ibestad kommune. 

 
 
[Lagre]  
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18/17 Kontrollutvalget - Overordnet analyse - Plan for 
forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 08.06.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å vedta følgende plan for 
forvaltningsrevisjon: 

 
1. Helse og omsorg – arbeidsmiljø og sykefravær 
2. Barnevern – tidlig innsats, forebyggende arbeid, saksbehandling 
3. Grunnskoleopplæring – psykososialt miljø 

 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 
 
Møtebehandling 
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring i punkt 2: 
 

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i prioriteringer i 
pkt. 1 i planperioden. 

 
Votering 
Det ble votert punktvis: 
 
Punkt 1: Enstemmig vedtatt 
 
Punkt 2: Forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å vedta følgende plan for 
forvaltningsrevisjon: 

 
1. Helse og omsorg – arbeidsmiljø og sykefravær 
2. Barnevern – tidlig innsats, forebyggende arbeid, saksbehandling 
3. Grunnskoleopplæring – psykososialt miljø 

 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i prioriteringer i 

pkt. 1 i planperioden. 
 
[Lagre]  
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19/17 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte 
08.06.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 08.06.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Orienteringer: 
 

1. Informasjon fra ordfører 
2. Informasjon fra Ungdomsrådet 

 
 

Spørsmål fra kommunestyret: 
 

1. Ella Irons – Priser/gebyrer - fra forrige K-styremøte) (se vedlegg 1). 
 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  

Orienteringer: 
 

1. Informasjon fra ordfører 
o Besøk til kommunen 

 Statsministeren til Fabeløya 
 Fiskeriministeren til Engenes 
 Kinas ambassadør til Andørja (privat) 
 Nye besøk planlagt til Engenes 10. august 
 Besøk er med å sette oss på kartet og vil kunne fremme noen av 

våre saker. 
o Engenes havn 

 NTP 

 101 millioner 

 Periode 2, fra 2024 
 Har bedt om møte med samferdselsdepartementet for mulig 

forskuttering 
o Asylmottak 

 Hamnvik EM mottak legges ned fra 1.august. Siste arbeidsdag 
31. juli 

 Avviklingsmøte 14. juni. 

 Deltakelse fra UDI og Mottak AS 
o Politireformen 
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 Alle klager er nå behandlet i en rekke instanser, blant annet hos 
politimester, POD og departement 

 Ibestad lensmannskontor består 
 Vi er nå en del av Troms politidistrikt 
 Arbeidet med detaljer ifm ny organisering pågår 

o Reformer 
 Skatteetaten 
 NAV 

o Samferdsel 
 Skriftlig henvendelse vedrørende veistandarden mellom Nord 

Forsa og Rognvika sendt til fylkesråd og ledelse i Statens 
vegvesen 

 Tiltak bør være grøfting og asfaltering 
 Ordfører har foreslått midlertidig nedsatt fartsgrense og bedre 

skilting (fare) 
 Kommunestyret bør vedta en uttalelse og sende til politisk 

ledelse i Troms fylke 
o Rev på Rolla 

 En rev felt på Nord Forsa 
 Viltsperre med 8 høyttalere satt i bestilling av Statens vegvesen 
 Spleiselag mellom STV, grunneiere og kommunen 

o Anmeldelser 
 Hærverk på gamle Ibestad ungdomsskole 
 Uvettig bruk av utearealer, Hamnvik barnehage 
 Evaluering av «anmeldelsesinstituttet». 

o Sykehjemmet – måltider 
 Ny kokk er nå ansatt i 100 % stilling ved sykehjemmet (totalt 2,2 

årsverk ved kjøkkenet) 
 Turnuser endres ved sykehjemmet 
 Tidspunkter for måltider endres, 

 Middag 1430 (nå 1300) 

 Kvelds 1900 (nå 1800) 
I tillegg frokost, lunsj og kaffe på ettermiddag 

 Iverksettes etter sommerferien 
o Barnehage – tilsyn Fylkesmannen 

 Foreløpig tilsynsrapport med forhåndsvarsel om pålegg 
 Har sett spesielt på kommunens håndtering av ansvar for å påse 

etterlevelse av regelverket om opplysningsplikten til 
barnevernstjenesten’ 

o Utbytte 
 HLK, 300 000 kroner mer enn budsjettert (fra 1,8 til 2,1 mill) 
 HRS, 22 500 kroner mer i utbytte enn budsjettert (fra 75 000 til 

97 500 kroner).. 
o Diverse 

 110 sentralen til Tromsø 

 Vi har avtaler med Salten, og er negativ! 

 Flytting til Tromsø vil antatt øke utgiftene med 70 – 
100 000 kroner 

 Vannscooter 

 Frislipp fra 18. mai 
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 Stor pågang på forhandlere 

 Har bedt rådmannen om å forberede sak til 20. juni 
 Beredskapsøvelse gjennomført, ny planlagt 
 Willsgård møter oss 21. juni 
 Neste møte 

 Kommunestyret torsdag 28. september 
o Evaluering av administrasjonsutvalget 

 Formannskapet 20. juni, 24. august og 14. september 
 
 

2. Informasjon fra Ungdomsrådet  
Representant fra Ungdomsrådet kunne ikke møte. Ordfører leste opp et 
innlegg fra rådet: 
 

Kjære kommunestyre 
Vi i ungdomsrådet har diskutert og ønsker at klubben skal ha mer 
midler til deres disposisjon og til oppretthold av utstyr og lokale og også 
lik at de kan arrangere en del aktiviteter uten å måtte søke penger hos 
andre. Vi har også diskutert våres mening om hvem som burde erstatte 
nåværende ungdomskoordinator og vi mener at den beste egnede til 
dette er klubbleder. Han er aktiv i ungdomsmiljø og har direkte 
tilknytning til ungdom i kommunen og kan da hjelpe med å se hva som 
må gjøres. 
Mvh Ibestad Ungdomsråd 

 
 

Spørsmål fra kommunestyret: 
 

1. Ella Irons – Priser/gebyrer i musikkskole og SFO - fra forrige K-
styremøte) (se vedlegg 1). 

 
I budsjettet som ble vedtatt i desember 2016, ble blant annet prisene for 
musikkskole, barnehagen og SFO økt. Prisøkningene varierer fra 50 kr til 
hele 250 kr alt etter som hvilket tilbud som benyttes. 
 
Det jeg reagerer på og som jeg ønsker vi kan endre på, i alle fall ved 
neste korsvei, er tidspunktet for NÅR vi sender ut varsel om disse 
økningene og krav om etterbetaling. I år fikk foresatte skriftlig beskjed 
om økningene 30. mars. Da skal det etterbetales for tre måneder. Har 
man et barn på ei ordning hvor det er satt en økning på 50 kr er det 
snakk om 150 kr som vel er overkommelig for de fleste foresatte, men er 
det snakk om flere barn som benytter flere tilbud og det er snakk om de 
største prisendringene kan det i verste fall være snakk om en 
etterbetaling på tusen kroners nivå. Dette kravert kommer da på toppen 
av de månedlige regningene. 
 
Informasjon om prisøkning og krav om etterbetaling, bør gjøres på et 
tidligere tidspunkt. Kan det la seg gjøre? 
 
Leder Oppvekst Willy Aas svarte. 
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Det er uheldig for alle foresatte og kan være en økonomisk merbelastning for 
enkelte hjem at varsel om endring av betalingssatser blir sendt ut i nyåret. 
Innfordring for SFO skjer månedsvis og er nå ajour. 
 
Neste endring av satsene for SFO er pr 01.08.2017. Informason om denne 
endringen er sendt direkte til aktuelle foresatte. Endringer publiseres også på 
Ibestad kommunes hjemmeside. 
 
Innfordring for kulturskoletilbud skjer etterskuddsvis 2 ganger i året, vår- og 
høstsemester. Betalingssatser for vår 2017 er redusert grunnet av avkortet 
semester. 
 
Ved neste eventuelle vedtak i kommunestyret om endringer i betalingssatser 
for 2018 i desember 2017 skal det sendes melding til berørte så snart som 
mulig etter vedtak. 

 
2. Linn Henriksen – Sentrumsområdet og prosjektet sentrumsutvikling  

 
Prosjektleder Katrine Nordgård svarte.  

 
3. Raymond Johnsen – Regler for gjerder og piggtråd 

 
Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

4. Marvin Eliseussen – Rutiner for registrering/prioritering vedlikehold 
fylkesveier i kommunen 

 
Leder PNU Trond Hanssen og ordfører svarte. 
 

5. Hugo Olsen – Breivoll industriområdet 
 

Prosjektleder Katrine Nordgård svarte. 
 

6. Hugo Olsen – Kantklipping 
 

Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

7. Dag Indresand – Trafikksituasjonen Mellomveien/Skarveien 
 

Leder PNU Trond Hanssen og ordfører svarte. 
 
[Lagre]  
 
 


