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Sak 31/10
GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT OFOTEN

Saksbehandler: Gunnar Solstrøm
Arkivsaksnr.:
06/2069
Saksnr.: Utvalg
48/10
Formannskapet
31/10
Kommunestyret

Arkiv: B20
Møtedato
06.05.2010
18.05.2010

Innstilling:
Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra 01.01.2010
for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten)

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.05.2010
PS 48/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra 01.01.2010
for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten)
Saksutredning:
I følge ”Lov om grunnskolen og den videregående skole” §5-6 ”Pedagogisk psykologisk
teneste” skal hver kommune og fylkeskommune ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.
Denne tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med
fylkeskommunen. For Tysfjords del har denne tjenesten vært organisert sammen med
kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Hamarøy og Fylkeskommunen.
Tjenesten har vært organisert med hovedkontor i Narvik og delvis to avdelingskontorer, et i
nordre del og et i søndre del av regionen.
14.12.08 sa Narvik kommune opp avtalen som regulerer denne tjenesten mellom de
samarbeidende kommuner i Ofoten og Fylkeskommunen. Oppsigelsen ble begrunnet ut fra
økonomiske forhold.
Med bakgrunn i oppsigelsen fra Narvik kommune ble det tatt initiativ til et eiermøte der alle
seks kommunene og fylkeskommunen var representert. Møtet ble avholdt den 29.04.2009.
Konklusjonen fra dette møtet var at kommunene og fylkeskommunen ønsket et fortsatt
samarbeid, men satte en betingelser for videre samarbeid. Disse kan kort oppsummeres slik:
- 10 % budsjettreduksjon f.o.m. 2010
- Omorganisering av tjenestetilbudet
- Revidering av samarbeidsavtalen
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-

Arbeidet med neste års budsjett og revidering av samarbeidsavtalen igangsettes
umiddelbart.

Budsjettforslag for 2010 foreligger nå og er i samsvar med eiernes krav om 10 % reduksjon
Arbeidet med omorganisering av tjenesten er igangsatt, men ennå ikke sluttført.
Samarbeidsavtalen for PPT Ofoten ble sist revidert i 1989 og var derfor moden for
gjennomgang. Forslag til ny avtale ble behandlet i styret for PPT Ofoten den 25.09.09 og
foreligger nå til behandling av kommunene og fylkeskommunen.
Den nye avtalen har endringer på fem vesentlige områder. Disse er:
§ 1: Navn og hjemmel. Denne paragrafen presiserer at avtalen er hjemlet i kommunelovens
§ 27. En mer presis formulering som i ettertid ikke skal reise tvil om hvilken type avtale
det her er. Kommunene har og mulighet til å organisere interkommunalt samarbeid som
eget selskap, i medhold av lov om interkommunale selskaper.
§ 3: Kontorsted og vertskommuneansvar. Denne paragrafen er en opprydding og en
klargjøring av vertskommuneforpliktelsene i samarbeidet.
§ 5: Økonomi – fordeling av utgifter. Jfr. § 4 i tidligere avtale. Vesentlige endringer
i den nye avtalen er beregningsgrunnlaget for fordeling av utgiftene mellom kommunene.
I den gamle avtalen ble utgiftene fordelt etter elevtallet mens de i den nye avtalen blir
fordelt etter folketallet. Denne fordelingsnøkkelen vil ikke medføre noen økonomiske
endringer for Hamarøy kommune.
§ 7: Styrets sammensetting, myndighet og møter. Det nye i denne paragrafen er at
PPT - Ofoten ledes av et styre sammensatt av de respektive kommuners og
fylkeskommunens administrasjonssjef, eller den administrasjonssjefen utpeker.
Etter tidligere avtale ble medlemmene til styret valgt i den enkelte kommune.
§ 9: Endringer og oppsigelse av avtalen. Jfr. § 2 i tidligere avtale hvor oppsigelsesfristen
var satt til 2 år. I den nye avtalen er oppsigelsesfristen satt til 1 år som er i samsvar med
kommunelovens bestemmelse.
De ovennevnte paragrafer er de som inneholder vesentlige endringer fra den gamle til den nye
avtalen. Øvrige endringer er mer av redaksjonell karakter. Revideringsforslaget fra styret har
ingen økonomiske konsekvenser utover det kommunen har med samarbeidet og anbefales
derfor godkjent av Tysfjord kommune.

Vedlegg:
Tidligere og ny revidert avtale for PPT Ofoten følger saken.

Konrad Sætra
rådmann
Gunnar Solstrøm
oppvekst og utdanningsleder
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BOLIGFELT NORDNES - DRAG

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
09/601
Saksnr.: Utvalg
82/09
Formannskapet
2/10
Formannskapet
6/10
Kommunestyret
42/10
Formannskapet
32/10
Kommunestyret

Arkiv: L83
Møtedato
19.10.2009
11.01.2010
11.01.2010
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere av tilskudd på kr 1.100.000,- fra Nordnes
byggefelt til Hamnhågen byggefelt.
Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10.
Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
19.10.2009
PS 82/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Endringsforslag v/Tor A. Johansen:
1- Tysfjord Kommune prioriterer at det innledes samtaler med Bernt I Langås ved Bodø Bygg
og Innredning AS
Formålet er å avklare forholdene rundt byggeprosjektet og alle kostnader for Tysfjord
Kommune.
2- Tysfjord Kommune ser på tilsvarende prosjekt tilhørende Elbjørg Klingan.
3- Tysfjord Kommune ser på kostnader på egne tomter, foreløpig reservert til Lars Th. Kintel
m/fler.
Kort rapport legges frem for formannskapet, med kostnadsoverslag og finansieringsmodell for
alternativ 1. Alternativene 2 og 3 ses på ved et senere tidspunkt.
Johansens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
11.01.2010
PS 2/10
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Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
1. Tysfjord kommune tar opp lån på kr 1.000.000,- Beløpet skal brukes som tilskudd til
Nordnes boligfelt. Beløpet utbetales som følger:
25% ved oppstart
45% når VA-nettet er godkjent
30% når veg, vann og avløp er ferdigstilt.
Beløpet vil bli avkortet hvis utgiftene blir lavere. Regnskap med underbilag skal
leveres ved tredje utbetaling.
2. Når grunnarbeidet er ferdigstilt overtar Tysfjord kommune ledningsnettet og 2 stk
boligtomter vederlagsfritt.
3. Eventuelle ubebygde tomter pr. januar 2018 skal overdras Tysfjord kommune
vederlagsfritt, ny eier betaler dokumentkostnadene ifm. overdragelsen.
4. Kjøper av tomt(er) skal betale kommunale gebyrer i henhold til enhver tid gjeldende
satser.
5. Boligfeltet kan utvides med flere tomter under forutsetning av nødvendig
kommunal/offentlig godkjenning.
6. Tilskuddet økes med 100.000,-. Dette skal brukes til finansiering av byggesak og
oppmålingsgebyrer.
Det totale tilskuddet på kr 1.100.000,- finansieres med låneopptak.
Votering:
Jakobsens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Jakobsens forslag vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt for innstillingen.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
11.01.2010
PS 6/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Marleif Eriksen stilte spørsmål om hans habilitet og fratrådte møtet.
Kommunestyret vurderte hans habilitet og vedtok enstemmig at han ikke er inhabil.
Marleif Eriksen tiltrådte deretter møtet.
Forslag v/ Tor A. Johansen:
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Saken sendes tilbake til administrasjonen for mer saksbehandling, deriblant lov om offentlig
anskaffelser, og mer utfyllende opplysninger om det eventuelle firma det skal inngås kontrakt
med, (avtaleparter). Det er også vesentlig å få avklart størrelse på det aktuelle boligfeltet.
Votering:
Johansens forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 7 stemmer som ble avgitt for
Johansens forslag.

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 42/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannen endret sin innstilling til:
BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere tilskudd på kr 1.100.000,- fra Nordnes
byggefelt til Hamnhågen byggefelt.
Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10.
Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes.

Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere av tilskudd på kr 1.100.000,- fra Nordnes
byggefelt til Hamnhågen byggefelt.
Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10.
Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes.

1. Tysfjord kommune tar opp lån på kr 1.000.000,- Beløpet skal brukes som tilskudd til
Nordnes boligfelt. Beløpet utbetales som følger:
25% ved oppstart
45% når VA-nettet er godkjent
30% når veg, vann og avløp er ferdigstilt.
Beløpet vil bli avkortet hvis utgiftene blir lavere. Regnskap med underbilag skal
leveres ved tredje utbetaling.
2. Når grunnarbeidet er ferdigstilt overtar Tysfjord kommune ledningsnettet og 2 stk
boligtomter vederlagsfritt.
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3. Eventuelle ubebygde tomter pr. januar 2018 skal overdras Tysfjord kommune
vederlagsfritt, ny eier betaler dokumentkostnadene ifm. overdragelsen.
4. Kjøper av tomt(er) skal betale kommunale gebyrer i henhold til enhver tid gjeldende
satser.
5. Boligfeltet kan utvides med flere tomter under forutsetning av nødvendig
kommunal/offentlig godkjenning.
6. Tilskuddet økes med 100.000,-. Dette skal brukes til finansiering av byggesak og
oppmålingsgebyrer.
Det totale tilskuddet på kr 1.100.000,- finansieres med låneopptak.

1. Tysfjord kommune tar opp lån på kr 1.000.000,- Beløpet skal brukes som tilskudd til
Nordnes boligfelt. Beløpet utbetales som følger:
25% ved oppstart
45% når VA-nettet er godkjent
30% når veg, vann og avløp er ferdigstilt.
Beløpet vil bli avkortet hvis utgiftene blir lavere. Regnskap med underbilag skal
leveres ved tredje utbetaling.
2. Når grunnarbeidet er ferdigstilt overtar Tysfjord kommune ledningsnettet og 2 stk
boligtomter vederlagsfritt.
3. Eventuelle ubebygde tomter pr. januar 2018 skal overdras Tysfjord kommune
vederlagsfritt, ny eier betaler dokumentkostnadene ifm. overdragelsen.
4. Kjøper av tomt(er) skal betale kommunale gebyrer i henhold til enhver tid gjeldende
satser.
5. Boligfeltet kan utvides med flere tomter under forutsetning av nødvendig
kommunal/offentlig godkjenning.
6. Tilskuddet økes med 100.000,-. Dette skal brukes til finansiering av byggesak og
oppmålingsgebyrer.
Det totale tilskuddet på kr 1.100.000,- finansieres med låneopptak.

1- Tysfjord Kommune prioriterer at det innledes samtaler med Bernt I Langås ved Bodø Bygg
og Innredning AS
Formålet er å avklare forholdene rundt byggeprosjektet og alle kostnader for Tysfjord
Kommune.
2- Tysfjord Kommune ser på tilsvarende prosjekt tilhørende Elbjørg Klingan.
3- Tysfjord Kommune ser på kostnader på egne tomter, foreløpig reservert til Lars Th. Kintel
m/fler.
Kort rapport legges frem for formannskapet, med kostnadsoverslag og finansieringsmodell for
alternativ 1. Alternativene 2 og 3 ses på ved et senere tidspunkt.
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Saksutredning:
I søknad mottatt pr mail den 16. April søker Langås as v/Bernt I Langås om omdisponering av
tilskudd på kr 1.100.000,- som ble gitt som tilskudd til opparbeidelse av Nordnes byggefelt
etter søknad fra JB. Bygg jfr kommunestyrets vedtak av 11.01 2010 i sak 6/10
Langås søker om å få omdisponert tilskuddet til opparbeidelse av Hamnhågen boligfelt.
Han begrunner sin søknad med at kommunens tilskudd får en betydelig merverdi med å endre
fra planlagt boligfelt Nordnes til sentrumsområdet Hamnhågen boligfelt. Videre henviser han
til møte med Nordland fylkeskommune den 19. mars der fylkeskommunens representant
antydet at Nordnes ikke er et riktig boligprosjekt. Jfr vedlagte brev.
Opparbeidelse av Hamnhågen boligfeltet vil bli vesentlig dyrere og dermed søker han i tillegg
at Tysfjord kommune søker Nordland fylkeskommune om tilskudd på kr 1.129.500,- til
finansiering av merkostnader til infrastruktur i Hamnhågen boligfelt. Prosjektets infrastruktur
finansieres med tilskudd fra Tysfjord kommune og Nordland fylkeskommune med totalt kr
2.229.500,-

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - HØRING

Saksbehandler: Stig Setså
Arkivsaksnr.:
09/693
Saksnr.: Utvalg
6/10
Formannskapet
1/10
Kommunestyret
32/10
Formannskapet
33/10
Kommunestyret

Arkiv: 223 C
Møtedato
11.01.2010
11.01.2010
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Tysfjord kommune har behandlet høring om ”kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg” fra Kulturdepartementet, med følgende merknader:
Tysfjord kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende
dekningsgrad/tilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å
definere dette som ”anlegg pr innbyggere”. Ved å bruke denne framstillingsmåten er det gitt at
det blir svært få driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder.
Kommunen mener denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av
landets befolkning har en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til det ønskede
anlegget. Alt utover 50 km i avstand til et anlegg, gjør anlegget utilgjengelig.
Tysfjord kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i høringen
for å fjerne de særlige tilskuddssatsene (jf pkt 2.2). Det påstås bl.a at ”Det ikke er grunnlag for
å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene
enn i resten av landet”. Kommunen kan framsette en rekke eksempler på at det motsatte er
tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter
i anbudskonkurranser er høyere i befolkningstette områder i Sør-Norge. Større konkurranse gir
lavere kostnad.
Kriteriet som går på antall innbyggere er endret fra hele befolkningen til innbyggere i alderen
6-19 år. Endringen er i tråd med all politikk på området i forhold til hvem som er prioritert
målgruppe. Vi synes derfor endringen er fornuftig.
Det er gjort en del endringer i kriteriet anleggsfordeling. Man har gjort forenklinger ved å ta
inn de anleggskategoriene som står for 80-90% av søknadsvolumet. Dette mener Tysfjord
kommune er fornuftig.

Saksutredning:
Tysfjord kommune har mottatt et høringsutkast angående ”Kriterier for fordeling av
spillemidler til idrettsanlegg” fra Kulturdepartementet. Departementet har, på bakgrunn av
Ot.prop 10 (2008/2009), satt ned en kriteriegruppe på 7 personer. Mandatet har vært å se på de
nåværende objektive kriteriene som har disse punktene:
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 Godkjent søknadssum (50 %)
 Antall innbyggere (25 %)
 Anleggsfordeling (25 %)
Gruppa har derfor drøftet:





hvordan kriteriene har virket på fordelingen mellom fylkene
om det har ført til bedre anleggsdekning i pressområdene
om vektingen av kriteriene bør endres
om eventuelle andre kriterier skal benyttes

Kriteriegruppa har så framlagt sine anbefalinger, som igjen er sendt ut på høring til
fylkeskommuner, kommuner og idretts- og friluftsorganisasjoner.
I sitt sammendrag er konklusjonene presentert slik:

1. SAMMENDRAG
Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene (hovedfordelingens post 1.1) fordeles fra
Kultur- og kirkedepartementet til fylkeskommunene, som foretar saksbehandling av
søknader og detaljfordeler midlene til de enkelte søkerne.

Til grunn for fordeling mellom fylkene ligger et sett objektive kriterier.
I februar 2009 etablerte departementet en arbeidsgruppe, kriteriegruppa, med mandat å
vurdere gjeldende kriterier. Gruppa har gjennomført sitt arbeid i forhold til mandatet i
løpet av året.
Gruppa konkluderer sitt arbeid med følgende anbefalinger:
Gruppa anbefaler at følgende kriterier og vekting av disse legges til grunn for
framtidige fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg:
Godkjent søknadssum, vektes 50 %
Antall innbyggere 6 – 19 år, vektes 25 %
Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25 %
Gruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i
Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000
innbyggere, avvikles.

Endringene er derfor spesielt knyttet til to punkter: At innenfor befolkningen generelt, skal
antallet barn- og unge i fylkene vektes tyngre, samt at en ønsker å gjøre om
anleggsfordelingsnøkkelen. Dette i tillegg til at en ønsker å fjerne differensierte
tilskuddssatser helt.
For Nordland Fylkeskommune sin del, og derved også Tysfjord kommune, kan vi derfor lese
ut en del konsekvenser. I høringsnotatet er det helt klart en intensjon om at det er ønskelig at
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pressområder må ha en offensiv utbyggingstakt. Dette er i stor grad løst gjennom et eget
anleggspolitisk program, som tilsier at det er en egen pott for dette ut over de generelle
spillemidlene. Nordland nytter ikke godt av denne delen av ordningen, men henter noe inn på
avsatte midler til kostnadskrevende anlegg.
Nordland får en større del av kaka med endringene angående vekting av de yngre blant oss.
Generelt er det slik at de unge bor i sine distriktskommuner til de er ferdige med
videregående, før de flytter inn til storbyene (i 18-19 årsalderen). Distriktene står igjen med en
gevinst her.
Ellers er det i vektingen innad i kategorien kalt ”anleggsfordeling” lagt vekt på at en større
andel av midlene skal brukes på de mest brukte, etterspurte og utbredte typer idrettsanlegg,
som også har gitt seg utslag i at vektingen av ulike anleggstyper foreslås endret. Eksempelvis
går vektingen av grus og gressbaner ned, mens kunstgressbaner går opp..
Det viktigste punktet for oss er likevel det at det foreslås å totalt fjerne de særlige
tilskuddssatsene, som gjør at svært små kommuner i Sørnorge, Nordland, Troms, og Finnmark
mister et kriterium som har gjort det mulig å oppveie våre ulemper ved å være små, og langt i
fra der hvor ”anleggskonkurransemulighetene” er størst. Våre anlegg har derfor fått et påslag
på 20% på de innvilgede ordinære tilskuddet.Vi får altså ikke midler til flere anlegg med
denne ordningen, men de anleggene som innvilges har en større tilskuddsramme. Dette gjør
behovet for egenkapital mindre.
Argumentene er som følger:
I dagens situasjon kan det stilles spørsmål ved om grunnlaget for særskilte
tilskuddssatser fortsatt er tilstede.
Følgende momenter bør vurderes gjeldende pkt. 1. og 2. over:
Anleggsfordeling i aktuelle fylker og kommuner er gjennomgående bedre enn
landsgjennomsnittet.
Kostnadsnivået i aktuelle fylker og kommuner begrunner ikke høyere tilskudd.
Angående pkt. 3. over er det å anmerke at særlige tilskuddssatser i henhold til dette
punktet benyttes i svært liten grad.
Arbeidsgruppa går inn for å fjerne de ovennevnte særlige tilskuddssatsene. Følgende
momenter tilsier en slik konklusjon:
Arbeidsgruppa mener at inntektssystemet og Kommunal- og regionaldepartementets
regionalpolitiske overføringer må være hovedverktøyet for regjeringens politikk for
distriktene og fordeling av inntekter mellom kommunene.
Anleggsfordelingen i de aktuelle fylkene er ikke dårligere enn i resten av landet
(heller bedre)
Det er ikke grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg
er høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet.
Tilskuddssatsene er en kompliserende faktor i forvaltningen av systemet.
Kommunal økonomi er omtalt over, og er ivaretatt gjennom andre overføringer.
Totalt sett mener en at gjennom forslaget får en endring av de fylkesvise tildelingene. For
Nordland sin del, vil de totale bevilgningene fra Norsk Tippings overskudd holde seg omtrent
på det samme nivået som i dag.
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Rådmannen mener likevel det er viktig å klargjøre våre synspunkter overfor departementet når
det gjelder kriteriene.
Første del av innstillingen er en presisering til departementet om at tilgjengelighet ikke bør
defineres såpass snevert som det ser ut til er blitt gjort i tidligere utredninger.
Det andre punktet er av en langt mer alvorlig art, da flere av våre anlegg har de særlige
tilskuddssatene som basis.
Det er også på sin plass å påpeke at enrdingen som forslås ved å definere barn og ungdom som
målgruppe for anleggene er helt i tråd med vårt syn. Det er positivt at anleggskategoriene
endres slik at bl.a. kunstgressbaner blir egen anleggskategori.
Vedlegg:
Rapport – Kriterier for fordeling av spillemidler – Kulturdepartementet

Konrad Sætra
Rådmann
Stig Setså

Oddbjørn

Kulturkonsulent

Kulturleder

Dalsbø
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SAMISK BOKBUSS OMSTRUKTURERING?

Saksbehandler: Andreas Jonsson
Arkivsaksnr.:
10/11
Saksnr.: Utvalg
49/10
Formannskapet
34/10
Kommunestyret

Arkiv: C62
Møtedato
06.05.2010
18.05.2010

Innstilling:
Kommunestyret vedtar å:
Gi rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften.
Dersom dette ikke lykkes stilles operativ drift i bero fra 1. okt 2010 og ut året. Arbeidskraft
brukes innenfor bibliotektjenesten. Driften vil videre bli tilpasset tildelt ramme fra Sametinget
Det tas sikte på å utforme ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord
kommune angående driften av lulesamisk bokbuss, samt inngå nye avtaler med
samarbeidende kommuner.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.05.2010
PS 49/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/ Tor A. Johansen:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få
fullfinansiert driften av Lulesamisk Bokbuss. Dersom det ikke lykkes rådmannen å få
til en slik avtale, settes operartiv drift i bero fra og med det tidspunktet en ikke har
økonomi til annet enn lønn ut året (dom tidligst 1. november). De ansatte på
Lulesamisk Bokbuss engasjeres innenfor den øvrige bibliotekdriften. Videre drift av
den Samiske Bokbussen tilpasses den tildelte rammen fra Sametinget.
2. Det tas sikte på å utforme en ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og
Tysfjord kommune angående videre drift av Lulesamisk Bokbuss, samt inngå nye
avtaler med samarbeidende kommuner.
3. For å bedre effektiviteten og oversikten i den daglige driften av bokbussen, bør det
jobbes for å få en 50 % stilling som kontorpersonale for Lulesamisk Bokbuss på Drag.
Ansvar for utvikling og økonomi bør fortsatt ligge innen biblioteksjefens
ansvarsområde, dette for å sikre oversiktlig og sterk styring med kommunens lokale
bibliotekvirksomhet.
4. Omstrukturering av Lulesamisk bokbuss´ virksomhet må ikke føre til at bibliotekene
får redusert stillingsprosent.
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Votering:
Johansens forslag ble satt opp mot innstillingen.
Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å:
Gi rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften.
Dersom dette ikke lykkes stilles operativ drift i bero fra 1. okt 2010 og ut året. Arbeidskraft
brukes innenfor bibliotektjenesten. Driften vil videre bli tilpasset tildelt ramme fra Sametinget
Det tas sikte på å utforme ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord
kommune angående driften av lulesamisk bokbuss, samt inngå nye avtaler med
samarbeidende kommuner.
Saksutredning:
Organisering:
Da den lulesamiske bokbussen ble satt i drift i 2001, forpliktet kommunen seg til å drifte den i
minst 10 år. Ettersom dette er en samisk bokbuss, kjøres det etter bestemte kriterier.
Stoppestedene legges der det er samisk bosetting. Siden informasjonsdelen om samisk språk
og kultur er viktig fra tidlig alder, er det også lagt opp til mange stopp ved skoler og
barnehager. Per 2010 så kjører bussen i ti kommuner – ni i Norge og Gällivare kommun i
Sverige. To av disse kommunene er nye ”kunder” som kjører på et års evaluering i 2010.
Bokbussen er en populær institusjon. Siden oppstart har besøkstallene og utlånet tiltatt, og
flere kommuner melder om en økende interesse. Utover den alminnelige bibliotektjenesten så
har den lulesamiske bussen en viktig rolle som formidler av samisk kultur. Bussen fungerer
altså til stor del som en kulturbuss, blant annet gjennom forskjellige arrangementer som for
eksempel samisk dukketeater, duodjeutstilling, fortellerstunder og forfatterbesøk og
omvisninger på Barnas verdensdag. Bussen forsøker også å være med som representant for
samisk kultur ved forskjellige kulturelle hendelser.
Administreringen av den lulesamiske bokbussen; registrering av materiale, referanse- og
fjernlånsarbeid, er tidkrevende. I gjennomsnitt går cirka halvparten av biblioteksjefens
arbeidstid med til dette, noe som i praksis dekkes av kommunale bibliotekmidler. I tillegg er
2,5 stillinger satt av til bokbussdriften; 1 sjåfør 100%, 1 bibliotekar 100%, 1 administrativ
stilling på 20%, samt en 1 medarbeider på 30% som refunderes av NAV. Den NAVrefunderte stillingen er ment å dekke opp for biblioteksjefens arbeidstid for bokbussen, 2,2
stillinger er stasjonert på Drag, 0,3 stillinger er stasjonert i Kjøpsvik (samt cirka 50% av
biblioteksjefens stilling).
Bokbusskontoret er samlokalisert med det kommunale biblioteket på Drag. En del av det
administrative arbeidet gjøres på Drag, som for eksempel mottak og sending av bøker,
korrespondanse, og en del faktureringsarbeid. Når det kommer til bokbussens bibliotekfaglige
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katalogisering, systematisering, større innkjøp samt alle økonomiske spørsmål så har dette så
langt blitt gjort i Kjøpsvik.
Finansiering:
Bokbussen eies av Tysfjord kommune, men drives av midler fra Sametinget, fylkesbiblioteket
og alle deltakerkommunene. Den opprinnelige driften ble satt opp slik at Sametinget skulle
dekke 85% av driftskostnadene. De resterende 15% skulle deles mellom fylkesbiblioteket
(7,5%) og deltakerkommunene (7,5%). Dette er en økonomisk ordning som er forandret. Det
statlige drifttilskuddet til de samiske bokbussene ble i 2002 overført til Sametinget, og i 2005
ble investeringsstøtten til de samiske bokbussene lagt under Sametinget. I dag deler alle de
seks samiske bokbussene som får støtte fra Sametinget på en felles sum, og denne har de siste
årene ikke kommet opp i de 85% som den lulesamiske bokbussen har behov for . I tillegg har
den kommunale andelen på 7,5% ikke blitt justert eller fulgt opp på ni år, men ligger på
samme faste sum som da bokbusstilbudet ble opprettet. Dette må ses i forhold til at alle
utgifter har økt i samme tidsperiode. Deltakerkommunene er i dag ti istedenfor de seks som
var med i begynnelsen. Bokbussen har med andre ord ekspandert sin rute og økt sine totale
utgifter, uten at de overførte driftsmidlene har økt tilsvarende. Med andre ord – stadig mer av
driftsmidlene har vært hentet fra Tysfjord kommune. Det er tidligere søkt om
tilleggsbevilgninger fra Sametinget for å dekke underskudd, uten å få dette bevilget.

Bussen:
Bokbussen begynner i dag å bli gammel og vedlikeholdskostnadene har økt betraktelig. De
budsjetterte kostnadene for service/vedlikehold ble mer enn fordoblet i 2009, og så langt ser
2010 ut til å følge i samme mønster. Arbeidet med å kjøpe inn en ny bokbuss med søknad om
finansiering m.v., er meget tids- og kostnadskrevende.
Konsekvenser:
Deltakerkommunene har hele tiden betalt 15 000kr i egenandel i stedet for å følge det
opprinnelige oppsettet på til sammen 7,5%. I og med at refusjonen fra Sametinget har gått
ned, oppstår et behov for å enten øke inntektene eks. ved å øke egenandelen for
deltakerkommunene og fylket, eller å redusere utgiftene. Kostnader for ti deltakerkommuner
er ikke tatt med i budsjettet som er levert til Sametinget. En utvidet rutelegging leder til større
lønnskostnader og større driftsutgifter, en gammel buss har skapt store vedlikeholdskostnader,
dårlig oppfølging på avtaler samt mindre ressurser fra Sametinget resulterer i for små
inntekter. I tillegg har arbeidsbyrden for biblioteksjefen og andre medarbeidere vært generelt
økende, og dette har resultert i store underskudd de siste årene. Tysfjord kommunes egenandel
for bokbussen burde helst være null, eller maksimalt være i linje med de andre
deltakerkommunenes utgifter. Alt underskudd i driften av bokbussen dekkes i dag av Tysfjord
kommune. Egenandelen har derfor blitt altfor stor:
2008: 187 500 kr
2009: 207 000 kr
For 2010 har vi allerede blitt tildelt 130 750 kr mindre enn budsjettbehovet vi har presentert
for Sametinget. 1 321 000 kr istedenfor 1 451 750 kr.
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Utover dette så har det kommunale bibliotektilbudet blitt rammet. Biblioteksjefen som er
stasjonert i Kjøpsvik har i dag en arbeidsuke på 37,5 timer. Omtrent halvparten av den tiden
(ca 18 timer) er tid som legges på driften av bokbussen. Biblioteket i Kjøpsvik har åpent for
publikum 16 timer per uke, og i løpet av den tiden gjøres veldig lite administrativt arbeid.
Resultatet av dette blir at det administrative arbeidet for det kommunale biblioteket blir
lidende. Den tid som blir over, 3-4 timer per uke, er ikke på langt nær tilstrekkelig for det
administrative ansvaret som knyttes til et kommunalt hovedbibliotek og to filialer. Som
referanse vises biblioteksdriften i to nabokommuner;
Ballangen: 2 fulle stillinger på et hovedbibliotek uten filialer.
Hamarøy: 1,5 stilling for daglig drift på sitt hovedbibliotek.
Hvis innstillingen vedtas ser rådmannen for seg følgende mulige fremdrift for ytterligere
effektivisering:
Den administrative organiseringen av bokbussen er for kompleks som den ser ut i dag, og
dette resulterer i ekstraarbeid, dårlig oversikt, og i lengden økonomiske problemer. I stedet for
en 20% stilling på Drag, en 30% NAV-refundert stilling i Kjøpsvik, samt biblioteksjefens
arbeid, så bør alt administrativt arbeid knyttet til driften av bokbussen konsolideres til en 50%
stilling stasjonert på bokbusskontoret på Drag. Stillingen kan gå fra å være kun
”administrativ” til å bli ”administrativ styrer”. Den økonomiske driften bør separeres fra det
kommunale biblioteket – bokbussen blir i likhet med de andre filialene en selvstyrt
økonomisk enhet under biblioteket. Dette vil resultere i en bedre fungerende bokbuss og et
mer funksjonelt kommunalt bibliotek. En mer stabil drift av bokbussen vil gagne både de
lokale brukerne av biblioteket og bokbussens besøkere.
Vedlegg:
Samarbeidsavtale – Drift av lulesamisk bokbuss, 3 sider
Budsjettbehov for 2010 sendt til Sametinget
Driftsstøtte til samiske bokbusser 2010, 2 sider (Sametinget SD 045/09)
Utskrifter av budsjett/regnskap for bokbussen 2008, 2009, 2010, 3 sider

Konrad Sætra
rådmann
Oddbjørn Dalsbø
kulturleder
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VEDTEKTER - KULTURSKOLE

Saksbehandler: Eirik Stensland
Arkivsaksnr.:
10/69
Saksnr.: Utvalg
9/10
Driftsutvalget
15/10
Driftsutvalget
35/10
Kommunestyret

Arkiv: A30
Møtedato
25.02.2010
22.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Driftsutvalget vedtar virksomhetsplan, opptakskriterier og elevreglement for Tysfjord
Kulturskole

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
25.02.2010
PS 9/10

Resultat:
Behandling i utvalget:
Saken ble trukket av rådmannen før sakslista ble godkjent.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
22.04.2010
PS 15/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget vedtar virksomhetsplan, opptakskriterier og elevreglement for Tysfjord
Kulturskole

Saken trukket
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BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
10/114
Saksnr.: Utvalg
21/10
Formannskapet
25/10
Kommunestyret
36/10
Kommunestyret

Arkiv: 056
Møtedato
04.03.2010
18.03.2010
18.05.2010

Innstilling:
Formannskapets innstilling fra møtet den 4.03 legges frem.
1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors
kostnadskalkyle på kr. 638 000,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den
04.12.09.
Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH – midler.
2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom
stedsutviklingsprosjektet for Musken.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2010
PS 21/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors
kostnadskalkyle på kr. 638 000,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den
04.12.09.
Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH – midler.
2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom
stedsutviklingsprosjektet for Musken.
Sæter’s forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors
kostnadskalkyle på kr. 638 000,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den
04.12.09.
Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH – midler.
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2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom
stedsutviklingsprosjektet for Musken.

Saksutredning:
Formannskapet behandlet saken den 4.03, og fattet følgende innstilling til kommunestyret:
1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors
kostnadskalkyle på kr. 638 000,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den
04.12.09.
Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH – midler.
2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom
stedsutviklingsprosjektet for Musken.

Kommunestyret behandlet saken den 18.03, og fattet følgende vedtak:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen. Administrasjonen bes utrede muligheten for å
fremføre fiberkabel fra Ulsvåg til Storjord/Korsnes som et pilotprosjekt, og evt. til resten av
Tysfjord kommune. Tysfjord kommune er fremdeles av den oppfatning at alle i kommunen
skal kunne knytte seg til bredbånd/fiber.”
Administrasjonens utredning:
Etter at dette vedtaket ble gjort har administrasjonen vært i kontakt med diverse aktører for å
få utredet muligheten for å legge fiber til Storjord/Korsnes i stedet for å bygge ut sentralen i
Botn.
Dersom Tysfjord kommune går inn for å legge fiberkabel – enten fra Ulvsvåg eller fra Tranøy,
må det lages et eget prosjekt på dette og det må kjøres en anbudsprosess. Ut fra tidsaspektet
vil det ikke være mulig å benytte den millionen som kommunen allerede har fått i HøyKommidler til dette.
Viser for øvrig til vedlagt notat fra IKT.
Vedlegg:
Notat fra IKT

Konrad Sætra
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SOMMERÅPENT - DRAG BARNEHAGE

Saksbehandler: Gunnar Solstrøm
Arkivsaksnr.:
10/118
Saksnr.: Utvalg
14/10
Driftsutvalget
22/10
Formannskapet
43/10
Formannskapet
37/10
Kommunestyret

Arkiv: A10
Møtedato
25.02.2010
04.03.2010
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag
Dekning tas innenfor eget budsjett
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
25.02.2010
PS 14/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2010
PS 22/10

Resultat:

Tilbakesendt for ny behandling

Behandling i utvalget:
Forslag v/jan Einar Pedersen:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny kostnadsvurdering.
Votering:
Pedersen’s forslag ble satt opp mot innstillingen.
Pedersen’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:

Formannskapet
26.04.2010
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Sak:

PS 43/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Ellbjørg Mathisen og Jan Ivar Jakobsen:
Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag
Dekning tas innenfor eget budsjett.
Votering:
Forslaget ble satt opp mot innstillingen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag
Dekning tas innenfor eget budsjett
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny kostnadsvurdering.

Rådmannen anbefaler at det utføres en lik praksis i alle kommunale barnehager og anbefaler at
Drag barnehage også holdes åpent hele sommeren.
Kostnadene på kr. 90.000 er ikke budsjettert inn for 2010 derfor må dette inn i ei
budsjettregulering og tilføres 1.2032 Drag barnehage.
Saksutredning:
Drag barnehage har tidligere år vært stengt i sommerferien, fordi det ikke har vært behov for
åpen barnehage.
Våren 2009 kom det inn ønsker fra foreldre om å holde barnehagen åpen i sommerferien, men
siden henvendelsen kom sent var det ikke mulig å gjøre noe med åpningstidene.
Nå er det på nytt kommet inn henvendelse og brev fra pleie og omsorg vest,
foreldrerepresentant og Delta Tysfjord med henvendelse om behov for å holde barnehagen og
SFO åpen i sommerferiene.
Det fleste av barnehagebarna tar ut sin ferie i fellesferien dermed blir det vanskelig å avvikle
ferien for personalet uten å måtte ta inn vikarer. Barnehagen er avhengig av å ha 5 personal
tidlig på sommeren, og 3 personal på sen sommeren. To av personale må ta ut ferie i uke 26 –
29, og da trenges det to vikarer i 100% stilling. Tre av peronale må ta ut ferie i uke 30 – 33, og
da trenges det to vikarer i 100% stilling for å ha ei forsvarlig bemanning ved barnehagen i
ferietiden..
Kostnadene for kommunen vil bli omlag 90.000.- for å holde barnehagen åpen i ferien.
Av økonomiske grunner anbefaler jeg at søknaden avslås.
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Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Gunnar Solstrøm
oppvekst og utdanningsleder
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AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSAMARBEID

Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
10/201
Saksnr.: Utvalg
20/10
Driftsutvalget
38/10
Formannskapet
1/10
Eldrerådet
38/10
Kommunestyret

Arkiv: G21
Møtedato
22.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy,
Tysfjord og Steigen.
Punkt 16 i avtalen forandres til ”EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 %
stilling”.
Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling,
vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
22.04.2010
PS 20/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 38/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:

Eldrerådet
27.04.2010
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Sak:

PS 1/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Mareno Mikkelsen:
Tysfjord eldreråd slutter seg til revidert avtale om interkommunal legevakt mellom
kommunene i Nord-Salten
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy,
Tysfjord og Steigen.
Punkt 16 i avtalen forandres til ”EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 %
stilling”.
Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling,
vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene.

Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy,
Tysfjord og Steigen.
Punkt 16 i avtalen forandres til ”EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 %
stilling”.
Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling,
vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene.
Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy,
Tysfjord og Steigen.
Punkt 16 i avtalen forandres til ”EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 %
stilling”.
Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling,
vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene.
Saksutredning:
Avtalen om interkommunal legevakt utløp 31.05.09 og er midlertidig forlenget i påvente av
revidering og politisk behandling.
Administrasjonen i de tre berørte kommuner har i samråd med medisinsk faglig ansvarlig lege
revidert avtalen. Forslaget følger i all hovedsak den tidligere vedtatte avtalen. I opprinnelig
avtale var forholdet mellom kommunene og legenes vilkår regulert i samme avtale. I revidert
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avtale er de forhold som gjelder legenes vilkår tatt ut da de i hovedsak reguleres av tariff og
lokalt framforhandlede avtaler.
Netto utgifter til legevaktordningen fordeles med 1/3 – del på hver av kommunene. For 2009
hadde Tysfjord en netto utgift på kr. 962 337,-.
STH-utvalget, bestående av ordførere og rådmenn i de tre kommunene har behandlet utkastet
til avtale og anbefaler at denne vedtas.
Etter at avtaleutkastet ble utarbeidet viser det seg at fremtidig EDB-støtte fra Hamarøy
kommune til Nord-Salten Legevakt vil øke i takt med oppgradering av utstyret på legevakta.
Hamarøy og Steigen kommuner har derfor vedtatt at punkt 16 i avtalen økes fra 5 til 10 %.

Det pågår nå en registrering i forhold til Tysfjord kommunes tidsbruk når det gjelder daglig
drift av legevaktkontoret, jfr. avtalens punkt 15. Dersom tidsbruken overstiger 10 % stilling
vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene.
Saken sendes eldrerådet til uttalelse.

Vedlegg:
Forslag til avtale mellom kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen om interkommunalt
legevaktsamarbeid

Konrad Sætra
rådmann
Lill Tove Hansen
helse- og omsorgssjef
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REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
07/1018
Saksnr.: Utvalg
101/07
Formannskapet
61/07
Kommunestyret
70/08
Formannskapet
96/08
Kommunestyret
13/09
Formannskapet
25/09
Kommunestyret
15/10
Formannskapet
27/10
Formannskapet
26/10
Kommunestyret
46/10
Formannskapet
50/10
Formannskapet
39/10
Kommunestyret

Arkiv: 614
Møtedato
29.11.2007
04.12.2007
04.09.2008
04.09.2008
04.03.2009
17.03.2009
04.03.2010
18.03.2010
18.03.2010
26.04.2010
06.05.2010
18.05.2010

Innstilling:
1. Alle anbud på skolebygningene forkastes.
2. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og
lavere kostnader.
3. .Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse
4. Kommunestyret foretar låneopptak på kr. 4.040.000(eks. m.va). til utbygging av
Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for 2010
5. Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere
kommunestyrevedtak
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 4, og
5..
7. Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig
kvalitetsikring av prosjekjene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
29.11.2007
PS 101/07

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.09.2008
PS 70/08

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
04.09.2008
PS 96/08

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Johanne Ellingsen og Ann-Aashild Hansen:
På grunn av prosjektets omfang engasjeres ekstern aktør til prosjektering og byggekomiteen
har overordnet byggeledelse.
Votering:
Først ble de 3 første avsnitt i formannskapets innstilling tatt opp til votering
Ovennevnte ble enstemmig vedtatt
Deretter ble forslaget fra Ellingsen og Hansen satt opp mot siste avsnitt i formannskapets
innstilling.
Forslaget fra Ellingsen og Hansen enstemmig vedtatt..
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 13/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Tilleggsforslag v/ Anders Sæter, Guttorm Aasebøstøl, Leif Kr. Klæboe, Jan Ivar Jakobsen
Det forutsettes at løsningen ved Drag skole utformes slik at den gir rom for alle tiltenkte
funksjoner ved skolen, slik at gammelskolen kan avhendes eller anvendes til andre formål.
Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.
Votering:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
17.03.2009
PS 25/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/ Johanne Ellingsen, Jan Ivar Jakobsen og Mette Seljenes:
Det utarbeides tilstandsrapporter inkl. fremtidig vedlikeholdsbilde for begge svømmehallene
før det besluttes rehabilitering av disse.
Nødvendig kompetanse innhentes v/behov.
Forslag v/ Jan Ivar Jakobsen og Mette Seljenes:
Det utredes fjernvarme fra Norcem og varmepumpealternativ før det besluttes eventuell
utskifting av oljefyr ved Kjøpsvik skole, jfr. vedtatt energiplan.
Forslag v/Leif Kr. Klæboe og Guttorm Aasebøstøl:
1,1 mill. settes av til utredning av fjernvarme/vannbåren varme er ferdig utredet.
Votering;
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Ellingsen, Jakobsen og Seljenes enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Jakobsen og Seljenes enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Klæboe og Aasebøstøl enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2010
PS 15/10

Resultat:
Behandling i utvalget:
Saken trukket av rådmannen ved møtets start.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
18.03.2010
PS 27/10
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Resultat:
Behandling i utvalget:
Nærmere orientering om saken vil bli gitt av rådmannen i kommunestyrets møte.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.03.2010
PS 26/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Teknisk sjef orienterte om saken.
Forslag v/ Jan Ivar Jakobsen:
1. Kommunestyret slutter seg i prinsippet til fremlagte forslag til utbyggingsprogram for
Drag og Kjøpsvik skole innenfor ei total kostnadsramme på kr. 37,2 millioner eks
mva. og inklusive sikkerhetsmargin på kr, 4 millioner.
2. Innfasing av prosjektet behandles imidlertid som egen sak og fremmes til
kommunestyrets møte i april. Saken skal belyse de økonomiske konsekvenser for den
fremtidige driften av Tysfjord kommune.
Forslag v/Tor A. Johansen:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for synliggjøring av kostnader, og alternativer til
utbygging/rehabilitering.
Votering:
Jakobsens forsalg ble satt opp mot Johansens forslag.
Jakobsens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 7 som ble avgitt for Johansens forslag.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 46/10

Resultat:
Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes til nytt formannskap 6. Mai.
Forslaget enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.05.2010
PS 50/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannen endret innstillingen til:
1. Saken endres for så vidt gjelder pkt 1 og 2 i innstillingen
2. Alle anbud på skolebygningene forkastes.
3. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og
lavere kostnader.
4. Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
8. Alle anbud på skolebygningene forkastes.
9. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og
lavere kostnader.
10. .Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse
11. Kommunestyret foretar låneopptak på kr. 4.040.000(eks. m.va). til utbygging av
Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for 2010
12. Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere
kommunestyrevedtak
13. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 4, og
5..
14. Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig
kvalitetsikring av prosjekjene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene.

Saken utsettes til nytt formannskap 6. Mai.
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Det søkes om tilleggslån fra husbanken med rentekompensasjon på 7 millioner.
Det søkes om midler fra Enova.
Det leies inn rådgivende ingeniørfirma til detaljprosjektering og anbudsrunde.
Det forutsettes at løsningen ved Drag skole utformes slik at den gir rom for alle tiltenkte
funksjoner ved skolen, slik at gammelskolen kan avhendes eller anvendes til andre formål.
Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.
Det utarbeides tilstandsrapporter inkl. fremtidig vedlikeholdsbilde for begge svømmehallene
før det besluttes rehabilitering av disse.
Nødvendig kompetanse innhentes v/behov.
Det utredes fjernvarme fra Norcem og varmepumpealternativ før det besluttes eventuell
utskifting av oljefyr ved Kjøpsvik skole, jfr. vedtatt energiplan.
1,1 mill. settes av til utredning av fjernvarme/vannbåren varme er ferdig utredet.

Det søkes om tilleggslån fra husbanken med rentekompensasjon på 7 millioner.
Det søkes om midler fra Enova.
Det leies inn rådgivende ingeniørfirma til detaljprosjektering og anbudsrunde.
Det forutsettes at løsningen ved Drag skole utformes slik at den gir rom for alle tiltenkte
funksjoner ved skolen, slik at gammelskolen kan avhendes eller anvendes til andre formål.
Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.

Tysfjord kommune starter rehablitering av skolebygg på Drag og Kjøpsvik innenfor
Husbankens låneramme for rehabelitering av skolebygg i Tysfjord på ca 9 millioner kroner.
For å sikre en hensiktsmessig byggeteknisk og forskriftsmessig arealmessig løsning for
rehabelitering av skolebyggene, engasjeres arkitekt.
Rehabliteringen skal i utgangspunktet følge prioriterte utbedringer jf tabell for tiltak ved Drag
og Kjøpsvik skoler med forbehold om arkitektens vurderinger.
På grunn av prosjektets omfang engasjeres ekstern aktør til prosjektering og byggekomiteen
har overordnet byggeledelse.

Tysfjord kommune starter rehablitering av skolebygg på Drag og Kjøpsvik innenfor
Husbankens låneramme for rehabelitering av skolebygg i Tysfjord på ca 9 millioner kroner.
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For å sikre en hensiktsmessig byggeteknisk og forskriftsmessig arealmessig løsning for
rehabelitering av skolebyggene, engasjeres arkitekt.
Rehabliteringen skal i utgangspunktet følge prioriterte utbedringer jf tabell for tiltak ved Drag
og Kjøpsvik skoler med forbehold om arkitektens vurderinger.
På grunn av prosjektets omfang, engasjeres ekstern aktør til prosjektering og byggeledelse.

Tysfjord kommune vedtar å søke om lån etter rentekompensasjonsordingen for oppussing og
vedlikehold av skolebygg på kr. 9.000.000,-.
Saksutredning:
Innledning.
Tysfjord kommunetyre vedtok i møte den 18.3 2010 sak 26/10 følgende:
1. Kommunetyret slutter seg i prinsippet til fremlagte forslag til utbyggingsprogram for
Drag og Kjøpsvik skole innenfor ei total kostnadsramme på kr. 37,2 millioner eks.mva
og inklusive sikkerhetsmargin på 4 millioner
2. Innfasing av prosjektet behandles imidlertid som egen sak og fremmes til
kommunetyrets møte i april. Saken skal belyse de økonomiske konsekvensene for den
fremtidige driften for Tysfjord kommune.

Beskrivelse av prosjektene

Drag skole

Drag skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. Skolens aktiviteter er spredt i 3
forskjellige bygg. I ett av disse byggene finner vi stedets svømmebasseng. I hovedbygget som
nå skal rehabiliteres holder barneskolen til, mens ungdomsskoletrinnet holder i dag til i
gammelbygget fra 1964.
I rehabiliteringssammenheng har en vurdert sammenslåing av undervisningen i ett hovedbygg
og at gammelskolen deretter kan utfases som undervisningslokale og avhendes. I den
forbindelse må det bygges flere gruppe- og klasserom til hovedbygget samt arbeidsrom for
lærene.
Ombyggingen innebærer et tilbygg på ca 580m2 inklusiv 7 stk. grupperom. Det at man samler
undervisning i ett bygg gir både driftsmessige og pedagogiske fordeler. Fløya i sør har bare 1
etasje. Det planlegges å bygge 2 etasjer. Ny barneskoleavdeling skal etableres med nytt større
inngangsparti og tilhørende garderobe i fasade øst. 1 etg. Av fløyen som skal påbygges skal
fasade vest betongrehabiliteres og males. Videre skal det foretas utskifting av noen vinduer.
Deler av garderobeanlegget i tilknytning til gymnastikksalen skal renoveres.I tillegg til
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bygningsmessig rehabilitering skal det gjennomføres en større utskifting/utbedring av VVS
anlegg/kanaler.

Drag skole*:
Ombygging Areal 2352m² . Gjelder 1. og 2. etg. (Areal 1.etg. = 1236m². Areal 2.etg. = 1116m²
Areal Tilbygg (nybygg) = 580m²
*MERKNAD: Oppgitte opplysninger gjelder før kostnadsreduserende tiltak samt andre endringer som
er iverksatt i enighet med byggherre. Dvs. areal og antall klasserom er endret i forbindelse med
revisjonen. Reviderte tegninger oversendes fredag den 23.04. Revidert arealoppsett vil ettersendes
uke 17.

Funksjoner

Gammel
del**

Ny del

Totalt

Antall kontorer

4

16

20

Antall møterom

1

1

2

Antall grupperom

6

9

15

Antall pauserom

2

1

3

Antall klasserom

9

2

11

Øvrig undervisn.rom

ikke oppgitt ikke oppgitt

**: I gammel del er det ikke alle rom som er oppgitt som blir berørt av endringen. Gjør videre
oppmerksom på at det i forbindelse med pågående revisjon, gjøres endringer. For eksempel utgår
totalt 7 grupperom, og antall kontorplasser endres til å utgjøre et større kontorfellskap. Videre vil
pauserom bli redusert i antall slik at personal har felles p.rom.

Kjøpsvik skole*:
Bygningsmessige arbeider:

Fasadeareal berørt av fasaderehabiliteringen = 1870m² hvor
Ca 320m² får ny fasadekledning (gjelder ”hovedfasade” og vindusfelt svømmehall)
Ca 1550m² gis generell fasaderehabilitering og ny maling.
I tillegg var det planlagt utskifting av ca 140 vinduer.
Teknisk entreprise:
Omfatter luftbehandlings-/rørlegger-/elarbeid for nytt avfuktingsanlegg i svømmehall.
*MERKNAD: Oppgitte opplysninger gjelder før kostnadsreduserende tiltak som er iverksatt
som er som følger:
Vindusutskifting reduseres i omfang
Teknisk arbeider i svømmehall reduseres til å utgjøre et minimum.
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Prosjektets økonomiske elementer.
I h.h.t. kommunestyrets prinsippvedtak i sak 26/10 har en sluttet seg til det utbyggingsprogram
som ble vedtatt i kommunestyrets møte den 18.03. 2010. Rådmannen har etter møtet sett på
mulige innsparinger i prosjektet.
Til saken for øvrig har jeg følgende kommentarer:
Det viser seg at prosjektering ikke er innarbeid i kostnadsoverslaget.. Disse kostnadene utgjør
ca kr. 2.500.000,- og det er heller ikke innarbeidd prisstigning på 1 million kroner.
Tysfjord kommune har ikke økonomi til å foreta disse investeringene med mindre en gjør
endringer i driften alternativt utvider avdragstiden på gjeldende lån og nye lån i
Kommunalbanken til 30 år. I de 5 første år gis det rentekompensasjon for et låneopptak på 16
millioner som refererer seg til den statlige finansieringspakken for skolebygg. I de første 5
årene er det balanse i kommunens rente- og avdragskostnader, men når den avdragsfrie
perioden opphører og kommunen må selv dekke en andel av kapitalkostnadene(Avdrag) vil
det være en ubalanse på ca kr. 500.000 på årsbasis.
Oversikt over nye låneopptak
Rehabilitering Drag og Kjøpsvik skole
Drag/Helland Kirke
Byggefelt, Drag
Sum

kr. 37.200.000,- (eks.mva)
kr. 4.040.000,-(eks.mva)
kr. 1.100.000,-(eks mva)
kr.42.340.000,-(eks.m.va)

Låneopptaket er basert på følgende forutsetninger:
Serielån
Det er benyttet 4 % rente
Rehabilitering skoler er avdragsfritt i 5 år(Gjelder 16 millioner)
Simulert nedbetalingsplan i h.h.t. Kommunalbankens bergeninger.

Det foreligger et utkast til innsparingstitltak utarbeidd av Prosjekterende på ca. 5,5 millioner.
I skrivende stund har jeg for lite info om konsekvensene av dette, men vil komme nærmere
tilbake til dette spørsmålet når saken skal fremmes for de politiske organ

Konklusjon.
Under tvil vil jeg anbefale at kommunen tar opp lån på i alt kr. 42.340.000 til rehabilitering
av Kjøpsvik og Drag skole, Drag/Helland kirke og boligfelt på Drag. Investeringene vil
avkreve betydelige omstillingstiltak på den kommunale driften. Kort sagt kommunen må
vurdere strukturtiltak innenfor skoleverket og andre kostnadsreduksjoner slik at realistisk
budsjettbalanse til en hver tid oppfylles.
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Konrad Sætra
rådmann
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SØKNAD OM FRITAK FRA TVUNGEN RENOVASJON PÅ HAUKØY

Saksbehandler: Lill Åse Pedersen
Arkivsaksnr.:
10/205
Saksnr.: Utvalg
34/10
Formannskapet
40/10
Kommunestyret

Arkiv: 231 M
Møtedato
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
I medhold av Tysfjord kommunes renovasjonsforskrift, gitt med hjemmel i
forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 § 34, avslås søknaden om fritak for renovasjon på
Haukøy.
Plikten til å betale renovasjonsgebyr etter denne bestemmelsen gjelder alle eiendommer som
er omfattet av den kommunale renovasjonsordningen, jfr. Forurensningsloven § 30.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 34/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av Tysfjord kommunes renovasjonsforskrift, gitt med hjemmel i
forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 § 34, avslås søknaden om fritak for renovasjon på
Haukøy.
Plikten til å betale renovasjonsgebyr etter denne bestemmelsen gjelder alle eiendommer som
er omfattet av den kommunale renovasjonsordningen, jfr. Forurensningsloven § 30.
Saksutredning:
Innledning:
Fastboende på Haukøy søker i brev av 25.03.2009 om fritak fra tvungen renovasjon på
Haukøy. Begrunnelsen er at de er nå bare 6 fastboende fordelt på 4 husstander. Det blir lite
avfall av dette og beboerne betaler for en tjeneste de ikke har behov for.

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfallet, jfr. lov av 13. mars 1981 nr.
6., om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven).
Vedtekter for renovasjon av forbruksavfall, vedtatt i kommunestyret i sak 37/92, kap. II
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”Tvungen renovasjon gjelder for de områder i Tysfjord kommune som kommunestyret til en
hver tid har bestemt.”
I kommunestyret sak 34/91 ble det vedtatt følgende:
Det innføres tvungen renovasjon for husholdningsavfall for området Skarberget – Eide –
Lysvold samt Kjelkvik fra 1. januar 1992 og Haukøy – Tømmeråsen fra 1. januar 1993.
Etter søknad fra distriktene (Kjelkvik, Hundholmen, Haukøy, Skjellesvik, Eidet, Skarberget
og Lysvold) om reduksjon av frekvensen, ble det den 17.09.98 i sak 98/0031 i komité for drift
vedtatt renovasjon hver 14. dag i tiden 1. oktober til 31. mars mot halv renovasjonsavgift i
dette tidsrommet. Resten av året gjennomføres renovasjonen på vanlig måte.

Pr. dags dato fungerer renovasjonsordningen for Haukøy slik at i vinterhalvåret blir avfallet
hentet en gang i måneden. I sommerhalvåret renoveres det hver 14. dag. Dette på grunn av den
nye to-kammer bilen som HRS har investert i.
Det er i tillegg en del fritidsboliger på Haukøy som leverer hytterenovasjon (grønne sekker) i
sommerhalvåret.
Saksvurdering:
Plikten til å være med på renovasjonsordningen følger av loven. Når dette er tilfelle, er det
ikke avgjørende for plikten til å betale renovasjonsgebyr at husstanden faktisk leverer avfall.
Dette er klart lagt til grunn i forarbeidene til loven.
I Ot. prp. nr. 11 (1979-80) heter det:
”Utgangspunktet er at alle i kommunen skal være med på ordningen, se nærmere annet ledd.
For så vidt er det treffende å tale om tvungen renovasjon. Men som nevnt i pkt. 7.3.2 medfører
ikke den tvungne renovasjonen noen ubetinget plikt for avfallsprodusenten til å levere avfallet
til den kommunale innsamlingen. Den tvungne kommunale renovasjon medfører bare en plikt
til å være med på å betale for renovasjonsordningen og holde oppsamlingsutstyr i samsvar
med kommunale forskrifter”.
Vedlegg:
1. Søknad om fritak fra tvungen renovasjon på Haukøy, sak 10/205-1.
2. Foreløpig svar – søknad om fritak fra tvungen renovasjon på Haukøy, sak 10/205-2.
3. Innføring av tvungen renovasjon for Tysfjord nordside, inkl. Haukøy, samt
hytterenovasjon, sak 34/91 – kommunestyret.
4. Nye vedtekter for renovasjon av forbruksavfall – sak 37/92 – kommunestyret.

Konrad Sætra
rådmann
Lill Åse Pedersen
saksbehandler
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INVESTERING I HENHOLD TIL HOVEDPLAN VANN

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
10/221
Saksnr.: Utvalg
45/10
Formannskapet
41/10
Kommunestyret

Arkiv: M10
Møtedato
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
1. Tysfjord Kommune vedtar å følge opp investeringsplan i hovedplan vann for 2010.
2. I henhold til søknad sendt Fylkeskommunen vedtas investering for kr.7,95 millioner.
3. Investeringene utføres uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune.
Søknad om lån, størrelse og vilkår, tas opp som egen sak etter søknad om tilskudd er
behandlet
4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med
forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 45/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Tilleggsforslag v/Ellbjørg Mathisen:
Nytt pkt 4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med
forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Mathisens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord Kommune vedtar å følge opp investeringsplan i hovedplan vann for 2010.
2. I henhold til søknad sendt Fylkeskommunen vedtas investering for kr.7,95 millioner.
3. Investeringene utføres uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune.
Søknad om lån, størrelse og vilkår, tas opp som egen sak etter søknad om tilskudd er
behandlet
4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med
forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag

.
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Saksutredning:
Kommunestyret gjorde i sak 07/10 følgende vedtak:
Tysfjord Kommune vedtar å gjennomføre investering i Kjøpsvik vannverk. Investeringen er
vedtatt i Hovedplan vann, og stipulert til 5,4 millioner. Denne investeringen gjennomføres
uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland fylkeskommune.
På bakgrunn av vedtaket er søknad om tilskudd sendt til Fylkeskommunen. Vi kan fra 0-25%
tilskudd.
Foreløpig tilbakemelding, er at Fylkeskommunen vil ha en garanti for gjennomføring av tiltak
i hht hovedplan vann for 2009 og 10. Det vil si at søknaden blir behandlet hvis vi kan
ettersende et vedtak som garanterer for disse investeringene. Tidligere vedtak omhandlet kun
investeringer til og med 2009.
Nytt omsøkt beløp vil da bli 7,95 millioner. Dette er istedenfor tidligere omsøkte 5,4 millioner
og ikke i tillegg. Forskjellen er at vi nu hensyntar alle investeringer til og med 2010.
Alle beløpene er vedtatt tidligere i sak om Hovedplan vann, men Fylkeskommunens
reglement for behandling av søknaden krever et bindende investeringsvedtak for
fullfinansiering.
En oppfølging av hovedplan vann er også et ledd i å tilfredstille krav fra Mattilsynet.
Vannavgift/økonomi:
Vannavgiften er i dag beregnet ut fra null i tilskudd. Maksimalt tilskudd vil bli på kr.1,99
millioner. Dette er i hht reglement for søknaden. All tilskudd vi får, vil medføre reduksjon i
avgiften. Dette er i hht selvkostprinsippet.
Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 42/10
AVTALE OM FELLES LANDBRUKSFORVALTNING I NORD-SALTEN

Saksbehandler: Per Arne Rahka
Arkivsaksnr.:
10/226
Saksnr.: Utvalg
16/10
Driftsutvalget
36/10
Formannskapet
42/10
Kommunestyret

Arkiv: 026 V
Møtedato
22.04.2010
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i
Nord – Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
22.04.2010
PS 16/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 36/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i
Nord – Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner.
Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i
Nord – Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner.
Saksutredning:
Bakgrunn
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Jord- og skogbruksetaten var statlige kontor fram til 01.01.1994. De første årene etter at
etatene ble overført til kommunene ble det også overført øremerka midler til drift av etatene.
Ordningen med øremerket refusjon fra staten til drift av landbrukskontorene opphørte fra
31.12. 1996. Fra 01.01.1997 har kostnadene, lønnsutg., reiseutg., kontorutg, mm ved drift av
kontorene inngått i de regulære rammeoverføringene fra staten.
Gjennom et to-årig prosjekt i perioden 01.07.05 – 01.07.07 utformet kommunene i NordSalten en modell for et framtidig samarbeid innenfor landbruk og miljø. Formålet var å utvikle
en samarbeidsmodell som resulterte i en bedre ressurs -og kompetanseutnyttelse og et bedre
tjenestetilbud for næringsutøverne og befolkningen i distriktet.
Gjeldene fra 01.07.07 ble det inngått avtale mellom kommunene som gjelder fram til
31.12.2010. Avtalen har sitt grunnlag i følgende bemanning knyttet til landbruk:
Steigen – jord/skog
- 2,8 stillinger
Hamarøy - jord
- 0,4 stilling
Tysfjord - Skog/miljø
- 1,0 stilling
Dagens situasjon
07.01.10. sluttet Cathrine Amundsen i sin stilling i Hamarøy kommune. 40 % av denne var
knyttet opp til landbruksforvaltningen. Fra 23.03.10 går Kyrre Pedersen ut i permisjon fra sin
stilling i Steigen kommune. Denne representerer 80 %. Dette medfører at
landbruksforvaltningen fra 01.04.10 har en redusert bemanning med 1,2 stillinger, og
grunnlaget for kjøp og bytte av tjenester som i gjeldende avtale er ikke tilstede.
Denne situasjonen gjør at det haster med å få ny bemanning og ny avtale på plass. Det har
vært to møter på administrativt nivå mellom de tre kommunene, ett tidlig i januar og et i
februar 2010. På bakgrunn av dette er det utforma et utkast til ny avtale, som er tenkt å skulle
erstatte den som nå gjelder.
Forslag til ny avtale
De ansatte i landbruksforvaltninga i de tre kommunene har i perioden mars-desember 2009
gjennomført ei tidsregistrering for å følge med om lag hvor mye tid som brukes på de ulike
oppgavene, og dermed på arbeid for den enkelte kommune. Slik registrering ble også gjort i
prosjektperioden (fram til gjeldende avtale ble inngått). Når en videre tar utgangspunkt i
signaler fra Hamarøy kommune om at en ikke ønsker å ha egne ansatte innenfor landbruks- og
miljøforvaltning, men kjøpe hele denne tjenesten, kommer en fram til følgende
kapasitetsbehov:
Steigen
1,9 stillinger

Hamarøy
1,2 stillinger

Tysfjord
1,0 stilling

I alt
4,1 stillinger

I disse stillingene er inkludert alle oppgaver innenfor landbruksforvaltning, jord- og skog,
samt at Tysfjord utfører oppgaver for Hamarøy innenfor vilt- og innlandsfiskforvaltning.
Det er videre lagt til grunn videreført tjenestebytte, 10 % mellom Tysfjord og Steigen.
Tysfjord har ei 100 % stilling ansatt i egen kommune. De øvrige 3,1 stillingene skal være
lokalisert til Steigen.
Økonomisk oppgjør
I forslaget til avtale er kostnader pr. hele stilling inkludert alle driftsutgifter beregnet til
592.000,- kr. Det er da tatt utgangspunkt i at gjennomsnittlig lønn for de stillinger som inngår
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i avtalen pr. 01.01.10 er ca. 390.000,-. Med påslag for pensjon, feriepenger, forsikring og
arbeidsgiveravgift blir lønnskostnadene pr. stilling kr. 509.000,- kr. Øvrige kostnader som
påløper er kjøring, telefon, porto, kopiering, sentralbord, personalfunksjon og IT. For
beregning av hver stillings andel av disse kostnadene, er det tatt utgangspunkt i Steigen
kommunes selvkostregnskap for VA-sektoren, der denne typen kostnader beregnes og fordeles
hvert år. Det er ikke fordelt kostnader til regnskap og revisjon, da det er svært lite bilag og
fakturaer på de aktuelle arbeidsområdene. Hver stillings andel av slike felleskostnader
oppsummeres da til 83.000,- kr. pr år (regnskapstall fra 2009).
For årlig justering av beløpet foreslås det at lønnsstigninga i kommunal sektor legges til
grunn, da kostnadene i all hovedsak er lønnsrelatert.
Tilsvarende beløp som ble avtalt i 2007 var kr. 450.000,-. Dette har vært justert med en viss
%-sats årlig. Den forholdsvis store økninga i dette beløpet fra gjeldende avtale til utkastet til
ny avtale, skyldes rett og slett av beløpet i gjeldende avtale er for lavt til å dekke de reelle
utgiftene for vertskommunen.

Vedlegg:
UTKAST TIL
AVTALE OM FELLES LANDBRUKSFORVALTNING I NORD-SALTEN
NY AVTALE 2010

1.Bakgrunn
Avtalen tar utgangspunkt i tidligere inngått avtale om felles landbruksforvaltning som gjelder
fram til 31.12.10. Gammel avtale opphører når ny avtale trer i kraft.
2. Deltakerkommuner
Avtalen gjelder Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommuner.
3. Hva avtalen gjelder
Avtalen omhandler kommunale oppgaver knyttet til landbruk og viltforvaltning. De
vesentligste oppgavene er:
- lovforvaltning etter jord- og konsesjonslov
- saksbehandling etter særlover tilknyttet landbruk
- forvaltning av tilskuddsordninger
- næringsarbeid innenfor landbruk
- medvirkning i kommunale planprosesser
- skogbrukstiltak og skogfondsordning
- rådgivningsarbeid
- viltforvaltning

4. Bemanning
Avtalen har sitt grunnlag i følgende bemanning knyttet til landbruk:
Steigen – jord/skog: 3,1 stillinger
Side 43 av 73

Sak 42/10
Tysfjord – skog/vilt: 1,0 stilling
5. Omfang av tjenestekjøp
Hamarøy kommune kjøper fra Steigen kommune: 80 % stilling
Hamarøy kommune kjøper fra Tysfjord kommune: 40 % stilling
Tysfjord kommune kjøper fra Steigen kommune: 40 % stilling
Funksjonene som jordbrukssjef og skogbrukssjef delegeres Steigen kommune v/rådmann.
6. Økonomi
Grunnlaget for det økonomiske oppgjøret mellom kommunene settes til kr. 592.000,- pr hele
stilling for 2010. I dette beløpet er alle lønns- og driftsutgifter (for eksempel kontorhold og
kjøreutgifter) inkludert. Beløpet justeres årlig med lønnsstigningen i kommunal sektor, første
gang fra 1. januar 2011. Vertskommunen fakturerer avtalt beløp for kjøp av tjenester i to
terminer, 1. mai og 1. desember.
7. Delegasjon
Samarbeidet baseres på ”administrativt vertskommunesamarbeid”, jfr. kommunelovens kap. 5
om interkommunalt samarbeid. Kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer til
rådmannen i sin kommune myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kommuneloven, §§
28 a,b,e,f,h og i.
Når vedtak fattes av vertskommunen, og saken har oppstått i en samarbeidskommune, skal
den respektive samarbeidskommune underrettes om vedtaket.
8. Klage
Det er fylkesmannen som er klageinstans i de saker som framgår av pkt. 3. klage behandles av
administrasjonen i vertskommunen før den oversendes til fylkesmannen for endelig
avgjørelse.
9. Rettigheter og forpliktelser
Kommunene har rett til å få utført tjenester av vertskommunen i henhold til denne avtalen.
Vertskommunen har plikt til å levere tjenester i henhold til denne avtalen.
10. Avtalens varighet
Denne avtalen trer i kraft fra 01.07.10 og gjelder fram til den blir oppsagt. Oppsigelsesfristen
er ett år. Hvis en kommune trer ut av avtalen, opphører avtalen. Avtalen kan reforhandles
dersom en av deltakerkommunene krever det. Denne avtalen opphever tidligere inngått avtale
om landbruksforvaltning fra den dagen denne avtalen trer i kraft.

Avtalen er godkjent av:

……………………………..

………………………
Side 44 av 73

…………………………

Sak 42/10

Ordfører
Steigen kommune

Ordfører
Hamarøy kommune

Konrad Sætra
rådmann
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Ordfører
Tysfjord kommune

Sak 43/10
OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITE

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
10/236
Saksnr.: Utvalg
33/10
Formannskapet
5/10
Eldrerådet
43/10
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
26.04.2010
27.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
1. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen
godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret
2. Følgende faste byggekomite oppnevnes:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
Valgene foretas av kommunestyret.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 33/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Valgene foretas av kommunestyret.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Eldrerådet
27.04.2010
PS 5/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Eldrerådet må bli representert i kommunens byggekomite
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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3. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen
godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret
4. Følgende faste byggekomite oppnevnes:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
Valgene foretas av kommunestyret.

1. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen
godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret
2. Følgende faste byggekomite oppnevnes:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
Valgene foretas av kommunestyret.
Saksutredning:
Tysfjord kommunestyre vedtok allerede så tidlig som i 1988 å oppnevne en fast byggekomite
for kommunale utbyggingsprosjekter med en ”kjernegruppe” bestående av 3 medlemmer. For
det enkelte prosjekt skal komiteen suppleres med 2 medlemmer fra de saksområder i
kommunen prosjektet er tilknyttet og brukerinteressene skal ivaretas og begge kjønn skal være
representert i komiteen.
Den faste byggekomiteen opparbeidde seg betydelig kompetanse og gjennomførte mange store
og kompliserte utbyggingsoppgaver for kommunen.. Bakgrunnen for at det ble opnevnt fast
byggekomite var å : styrke kompetansen i byggeprosjekter samt skape seg erfaring i
komplekse anbuds- og byggespørsmål.
I forbindelse med utbygging av nytt sykehjem i Kjøpsvik valgte man en annen modell og gikk
bort fra praksisen med en fast byggekomite. Det eneste man opprettholdt fra den tidligere
modellen var å ha en felles leder for alle byggekomiteer.
Tysfjord kommune har flere prosjekt under planlegging og nevner blant annet følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Renovering – Kjøpsvik skole
Renovering Drag skole
Kjøpsvik Vannverk
Drag vannverk
Drag/Helland kirke
Musken vannverk
Ambulansestasjon
Utvidelse av Drag barnehage.

Kommuneloven sier følgende om oppretting av faste utvalg/komiteer punkt 1:
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”1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og
fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer”
Saksvurdering
Med alle de store og komplekse prosjekter kommunen nå har under planlegging er det viktig å
opprette en byggekomite med stor faglig erfaring og kompetanse samt viktigheten av å
transformere denne kunnskapen til samtlige prosjekt. Den faste byggekomiteen må være god
på styring av prosjektene både faglig og økonomisk og jeg vil anbefale at følgende legges til
grunn:
Retningslinjer.
1. Kommunestyret fatter vedtak om utbygging og gir prinsippielle, økonomiske og
tidsmessige rammer for prosjektene
2. I h.h.t. kommunelovens §10.1 oppnevnes en fast byggekomite på 3 medlemmer som
suppleres med 2 medlemmer fra det respektive forvaltningsområdet. Byggekomiteen har
ansvar for gjennomføring av prosjektene innenfor de rammer som er gitt i kommunestyrets
vedtak og som fremgår av forprosjektet. Begge kjønn skal være representert
3. Byggekomiteen har følgende mandat:
a) Fastsette fremdriftsplan for prosjektet innenfor kommunestyrets ramme
b) Fastlegge arbeidsfaser og rapportering,bl.a. til rådmann og ordfører
c) Engasjere arkitekt, konsulent og byggeleder
d) Sette økonomiske rammer for planleggings- og prosjekteringsarbeidet
e) Godkjenning av planer, innhenting av anbud, kontraktsforhandlinger og endelig
kontraktsutforming samt overtakelse
f) Utarbeide resultatvurdering og byggeregnskap for revisorgodkjenning og
rapportering til kommunestyret.
Arkitekt eller konsulent skal ikke samtidig være prosjektleder og rådgiver.
Byggeledelse og kommunens ansvar som byggherre ivaretas. Det kan engasjeres
uavhengig byggeleder
Teknisk etat/område med prosjekt- og/eller byggteknisk kompetanse skal være fast
sekretariat med mindre annet blir bestemt
Rådmannen kan forlange at byggekomiteen fortar en kvalitetsikring av prosjektene både
teknisk og økonomisk før byggestart.

Konrad Sætra
rådmann
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LEGEKONTOR - FLERKULTURELT HELSESENTER PÅ DRAG

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
10/241
Saksnr.: Utvalg
39/10
Formannskapet
2/10
Eldrerådet
44/10
Kommunestyret

Arkiv: 614 G
Møtedato
26.04.2010
27.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Innstilling for kommunestyret:

1. Tysfjord kommunestyre takker for tilbudet fra Drag Servicesenter om lokaler til et
legekontor, men kan ikke se at disse lokalene tilfredsstiller kravene til utvikling av et
helhetlig helse- og omsorgstilbud på Drag.
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, Helse Nord, Sanks
Sametinget, Drag Utvikling, eldrerådet m.flere til å utarbeide et komplett forprosjekt for
finansiering av et flerkulturelt Helse- og Omsorgssenter på Drag hvor ulike
finansieringsmodeller for drift og investering blir fremlagt. Prosjektet må ligge innenfor
rammen av kommunestyrets vedtak i sak 52/07 og at planene koordineres i forhold til
samhandlingsreformen, utvikling av ”prehospitale tilbud” i distriktene og hvor
allmenlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenesten og rehabilitering er
ivaretatt
3. Ordføreren i gis fullmakt til å utdype og presisere mandatet samt å oppnevne
referansegruppe etc. Ordføreren gis også fullmakt til evt. å supplere arbeidsgruppa.
4. Utredningsarbeidet gjennomføres som et prosjekt med Tysfjord kommune som
prosjekteier. Utover Tysfjord kommunes egenandel på kr. 300.000 søkes fullfinansiering
gjennom regionale og statlige organer. Det gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til
arbeidet.
5. Tysfjord kommunes egenandel på kr. 300.000 finansieres gjennom ledige fondsmidler
avsatt til Drag legekontor.
6. Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar 2011.

Protokolltilførsel fra Ellbjørg Mathisen:
Vi anser at vedtaket vil skyve etableringen av legekontor på Drag ut i uoverskuelig framtid.
Viser til møte med Dep, jfr sak 52\07 og tidligere negativt svar fra Sametinget

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 39/10

Resultat:

Innstilling vedtatt
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Behandling i utvalget:
Forslag v/ Ellbjørg Mathisen:
1.Tysfjord kommune takker for tilbudet fra Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor, og
takker ja og igangsetter kostnadsberegning av ombyggingen til legekontor.
2.Tysfjord kommune går for alternativ 1. 750m2 uten spesifikasjon av leietid og at kommunen
står for utbyggingen.
3.Administrasjon kommer tilbake med kostnadsberegning før junimøtet.
Votering:
Mathisens forslag ble satt opp mot innstillingen.
Innstillingen vedtatt med ordførerens dobbeltstemme mot 2 stemmer som ble avgitt for
Mathisens forslag.

Protokolltilførsel fra Ellbjørg Mathisen:
Vi anser at vedtaket vil skyve etableringen av legekontor på Drag ut i uoverskuelig framtid.
Viser til møte med Dep, jfr sak 52\07 og tidligere negativt svar fra Sametinget

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Eldrerådet
27.04.2010
PS 2/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Mareno Mikkelsen:
Tysfjord eldreråd tilslutter seg til rådmannens innstilling til kommunestyret med unntak av
følgende merknader til pkt 3:
Ordfører endres til formannskap, dvs. fullmakt gis til formannskapet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Innstilling for kommunestyret:
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1. Tysfjord kommunestyre takker for tilbudet fra Drag Servicesenter om lokaler til et
legekontor, men kan ikke se at disse lokalene tilfredsstiller kravene til utvikling av et
helhetlig helse- og omsorgstilbud på Drag.
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, Helse Nord, Sanks
Sametinget, Drag Utvikling, eldrerådet m.flere til å utarbeide et komplett forprosjekt for
finansiering av et flerkulturelt Helse- og Omsorgssenter på Drag hvor ulike
finansieringsmodeller for drift og investering blir fremlagt. Prosjektet må ligge innenfor
rammen av kommunestyrets vedtak i sak 52/07 og at planene koordineres i forhold til
samhandlingsreformen, utvikling av ”prehospitale tilbud” i distriktene og hvor
allmenlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenesten og rehabilitering er
ivaretatt
3. Ordføreren i gis fullmakt til å utdype og presisere mandatet samt å oppnevne
referansegruppe etc. Ordføreren gis også fullmakt til evt. å supplere arbeidsgruppa.
4. Utredningsarbeidet gjennomføres som et prosjekt med Tysfjord kommune som
prosjekteier. Utover Tysfjord kommunes egenandel på kr. 300.000 søkes fullfinansiering
gjennom regionale og statlige organer. Det gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til
arbeidet.
5. Tysfjord kommunes egenandel på kr. 300.000 finansieres gjennom ledige fondsmidler
avsatt til Drag legekontor.
6. Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar 2011.

Protokolltilførsel fra Ellbjørg Mathisen:
Vi anser at vedtaket vil skyve etableringen av legekontor på Drag ut i uoverskuelig framtid.
Viser til møte med Dep, jfr sak 52\07 og tidligere negativt svar fra Sametinget
Innstilling for kommunestyret:

1. Tysfjord kommunestyre takker for tilbudet fra Drag Servicesenter om lokaler til et
legekontor, men kan ikke se at disse lokalene tilfredsstiller kravene til utvikling av et
helhetlig helse- og omsorgstilbud på Drag.
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, Helse Nord, Sanks
Sametinget, Drag Utvikling, eldrerådet m.flere til å utarbeide et komplett forprosjekt for
finansiering av et flerkulturelt Helse- og Omsorgssenter på Drag hvor ulike
finansieringsmodeller for drift og investering blir fremlagt. Prosjektet må ligge innenfor
rammen av kommunestyrets vedtak i sak 52/07 og at planene koordineres i forhold til
samhandlingsreformen, utvikling av ”prehospitale tilbud” i distriktene og hvor
allmenlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenesten og rehabilitering er
ivaretatt
3. Ordføreren i gis fullmakt til å utdype og presisere mandatet samt å oppnevne
referansegruppe etc. Ordføreren gis også fullmakt til evt. å supplere arbeidsgruppa.
4. Utredningsarbeidet gjennomføres som et prosjekt med Tysfjord kommune som
prosjekteier. Utover Tysfjord kommunes egenandel på kr. 300.000 søkes fullfinansiering
gjennom regionale og statlige organer. Det gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til
arbeidet.
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5. Tysfjord kommunes egenandel på kr. 300.000 finansieres gjennom ledige fondsmidler
avsatt til Drag legekontor.
6. Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar 2011.

Protokolltilførsel fra Ellbjørg Mathisen:
Vi anser at vedtaket vil skyve etableringen av legekontor på Drag ut i uoverskuelig framtid.
Viser til møte med Dep, jfr sak 52\07 og tidligere negativt svar fra Sametinget
Saksutredning:
Innledning

På kommunestyremøte den 18. mars ble det stilt spørsmål om status når det gjelder reåpning
av legekontoret på Drag etter brannen for noen år siden. Administrasjonen fikk i oppdrag å
utrede et tilbud om leie av lokaler til formålet fra Drag Servicesenter. Helse- og omsorgsjefen
og Kommunelegen I har vurdert tilbudet.
Kort summert er sakens realiteter følgende:
Tysfjord kommune har fått tilbud om leie av 150m² i Drag Servicesenter
M.h.t. leie skisseres det 2 alternativer:
1. kr. 750m² uten spesifikasjon av leietid og at kommunen står for ombygging
2. Kr. 1260m² og minimum 10 års kontrakttid. Utleier står for oppussing
Inklusiv data- og telefonkostnader vil de årlige driftskostnadene ligge på ca.
kr.400.000
Kommunen må investere i nytt utstyr på legeontoret på Drag til ca 1 million kroner.
Det står igjen ca kr. 455.000 på fond i forbindelse med brannen på Drag legekontor for
noen år siden
Det er forutsatt at eier står for forsikring av bygget og at kommunen forsikrer utstyr
Legevakten for Nord-Salten vil fortsatt ligge på Innhavet
Det må etableres en ambulanseinngang på baksiden av bygget – dette er ikke tatt med
i kostnadsoverslaget fra huseier. Videre må det anlegges vei fram til inngangspartiet
Lokalene ligger sentralt nær butikk og tannlege.

Flerkulturelt helsesenter
Tysfjord kommunestyre vedtok i 2001 at det skulle bygges 12 sykehjemsplasser på
Drag
Prosjektet skal være basert på utarbeidd skisseprosjekt av februar 2003 – som
innebærer en samlokalisering med Dragstunet. Integrert i dette prosjektet er det
forutsatt å bygge et lege/helsesenter og lokaliteter for faglig administrasjon og
betjening i åpen omsorg. I økonomiplanperioden for perioden 2007-2010 er prosjektet
ikke innarbeidd.
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Nasjonal Senter for samhandling og telemedisin(1.7. 2003) har utarbeidd et forslag til
helse- og sosialsenter på Drag i Tysfjord - et senter med kulturkompetanse som basis
og telemedisin som hjelpemiddel.
Sametinget har finansiert prosjektet som rapporten er knyttet til. Visjonen for
prosjektet er å utvikle et likeverdig helse- og sosialtjenestetilbud for den samiske og
norske befolkning. Denne visjonen faller sammen med formålet bak NOU 1995:6 Plan
for helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i Norge og Regjeringens
handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge,
Mangfold og likeverd. Et delmål i prosjektet ble å utrede et helse- og sosialsenter på
Drag i Tysfjord kommune, som også tar høyde for den samiske befolkningens behov.
Rapporten omhandler hvordan et slikt senter kan skapes.
Senteret på Drag - en spesiell utfordring og mulighet
Rapporten peker på at arbeidet med et senter på Drag utgjør en spesiell anledning til å
skape noe nytt innen helse- og sosialtjenesten. En unik anledning oppstår til å samle
kunnskap om den samiske befolkningen og den lule- og sjøsamiske befolkningen
spesielt, kunnskapstilfang som kan gi verdifulle forskningsbidrag. Sentret kan få
nasjonal og internasjonal oppmerksomhet gjennom å utvikle utradisjonelle
tjenestetilbud, basert på kommunalt og interkommunalt samarbeid, kulturspesifikke og
telemedisinske løsninger.
Ulike kulturer - felles tjenester - kulturell kompetanse
Det foreslås at kulturell kompetanse blir en vesentlig kvalifikasjon ved senteret. Med
kulturell kompetanse menes å kunne arbeide analytisk og faglig ut fra kulturelle
problemstillinger. Utgangspunktet må være å tilstrebe et senter hvor alle aktuelle
brukere enkelt kan henvende seg, inkludert samer, og hvor terskelen for bruk er lav
nok til at hjelpen kan hentes ut.
Rapporten skisserer mulig innhold i senteret. Den begrunner et spekter av tilbud - fra
ordinære helse- og sosialtjenester til alternativ samisk medisin til lokalisering av
bibliotek, internettkafé og kafé.
Kulturell kompetanse kan være av betydning i alle sammenhenger hvor hjelpepersonell
skal bistå. Noen områder pekes imidlertid ut (bl a ut fra forutgående delprosjekt) som
særlig aktuelle både for oppfølging og utvikling av særlig kompetanse i senteret. Dette
er områder hvor man i stor grad bruker talespråket i kommunikasjonen og/eller trenger
kulturell forståelse for å unngå feilaktig eller mangelfull respons og oppfølging.
Telemedisin som mulighet
En del av rapporten omhandler telemedisinske muligheter.
Områder som omtales og eksemplifiseres er:
· diagnostisering og behandling
· generell kompetanseutveksling og veiledning mellom fagfolk
· kompetanseutvikling ang selvhjelp, mellom brukere og mellom brukere og fagfolk
Videre går rapporten inn på telemedisinske muligheter for psykiatrien. Det redegjøres
for erfaringer og flere kilder til innsyn. Rapporten omtaler og eksemplifiserer også
bruk av både Internett og videokonferansen som hjelpemiddel i psykiatrien. Deretter
omtales noen telemedisinske tjenester aktuelle i senteret på Drag.
Realisering
Avslutningsvis pekes det på prosesser og vurderinger som kan bli viktige hvis senteret
skal kunne la seg realisere. Til sist oppsummeres viktige elementer i modellen hva
angår mulig tilbudsstruktur, forankring og samarbeid.
Prosjektperiode 2003 – 2005.
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Det er utarbeidd et forprosjekt på et samisk helse- og sosialsenter lokalisert til Drag i
Tysfjord(Medvita 2005) men i regi av Drag utvikling.Senteret skal gi et tjenestetilbud
tilpasset den samiske brukerens språk og kulturbakgrunn i spesialisthelsetjenesten. I
tillegg skal senteret tilby ordinære helse- og sosialtjenester til befolkningen.
Bærebjelken i senterets virksomhet er å utvikle analytisk kulturkompetanse som setter
de ansatte i stand til å utvikle tjenestetilbud som er faglig adekvate for brukerne. Det
foreligger plantegninger for senteret.
Kommunetyret fattet slikt vedtak den 7.11. 2007 sak 52/07
1. Drag helsesenter – prinsippvedtak- skisseprosjekt, utsettes
2. Arbeidet utført av den administrative faggruppen for å gjennomføre vedtak i sak
68/01 skal samordnes med utredning og prosjektarbeid samisk helse- og
sosialsenter – et flerkulturelt helsesenter i lulesamisk område foretatt av Drag
Utvikling. Det skal opprettes et faglig og politisk utvalg som på bakgrunn av de
foreliggende forslag, skal komme med en tilråding til en sentermodell som i størst
mulig grad sikrer et likeverdig helse- og sosialtilbud. Det faglige og politiske
utvalget skal også innhente kunnskap om de behov som Hamarøy/Steigen har, og
som kan løses innenfor rammen av et slikt senter.
I skrivende stund er dette utvalget ennå ikke opprettet.

Saksvurdering
Under henvisning til overnevnte utredning om den historiske utvikling ang. legekontor –
alternativt flerkulturelt helsesenter vil jeg anbefale et en inntil videre skrinlegger planene for
etablering av et fremtidig legekontor på Drag Servicesenter. Jeg vil derimot anbefale at man
følger opp kommunestyrets eget vedtak i sak 52/07 om oppretting av samisk helse- og
sosialsenter – et flerkulturelt helsesenter i lulesamisk område og at disse planene justeres og
koordineres i forhold til samhandlingsreformen, utvikling av ”prehospitale tilbud” i
distriktene og hvor allmenlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenesten og
rehabilitering er ivaretatt.
På det nåværende tidspunkt vil det være aktuelt at Tysfjord kommune avsetter økonomiske
midler til det videre prosjektarbeide og det nedsettes ei faglig/politisk arbeidsgruppe
bestående av Tysfjord kommune, Helse Nord,Sanks, Sametinget, Helsedirektoratet, Drag
Utvikling,Eldrerådet m.flere.
Jeg foreslår at Tysfjord kommune bevilger kr. 300.000 til formålet og at øvrig finansiering av
et revidert forprosjekt søkes finansiert av Fylkeskommunen, Sametinget, Helsedirektoratet
m.flere. Tysfjord kommunes egenandel belastes ledige budsjettmidler – komplettering av
utstyr Drag legekontor.
Vedlegg:
Konrad Sætra
rådmann
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HØGSKOLENE I NORDLAND

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
10/245
Saksnr.: Utvalg
44/10
Formannskapet
45/10
Kommunestyret

Arkiv: A62
Møtedato
26.04.2010
18.05.2010

Innstilling:

Uttalelse – Nordlandsutvalgets innstilling.
Innstilling for kommunestyret:
1. Tysfjord kommunestyre slutter seg til Nordlandsutvalgets innstilling om fusjonering av
høgskolene i Nordland. Kommunestyret mener at flertallsinnstillingen best kan sikre at
Nordland får et attraktivt høyskoletilbud basert på gode faglige tilbud og effektiv
ressursutnyttelse
2. Kommunestyret forutsetter at den høyere utdanningen i Nordland i den fusjonerte enhet blir
også basert på høy grad av desentralisering av de faglige tilbud
3. Kommunestyret er svært fornøyd med at Árran lulesamiske senter får en rolle som
studiesenter i den nye høyskolemodellen.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.04.2010
PS 44/10

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Forslag v/Ellbjørg Mathisen:
Ta hele Nordland i bruk.
Tysfjord kommunestyre ser positivt på utredningen, men er uenig i konklusjonen hvor det
foreslås en fusjon og felles organisering. Vi ser viktigheten av nærmere koordinering av og
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, men mener at de bør bestå som selvstendige
enheter.
Votering:
Mathisens forslag ble satt opp mot innstillingen.
Innstillingen vedtatt med ordførerens dobbeltstemme mot 2 stemmer som ble avgitt for
Mathisens forslag.
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Vedtak:

Uttalelse – Nordlandsutvalgets innstilling.
Innstilling for kommunestyret:
1. Tysfjord kommunestyre slutter seg til Nordlandsutvalgets innstilling om fusjonering av
høgskolene i Nordland. Kommunestyret mener at flertallsinnstillingen best kan sikre at
Nordland får et attraktivt høyskoletilbud basert på gode faglige tilbud og effektiv
ressursutnyttelse
2. Kommunestyret forutsetter at den høyere utdanningen i Nordland i den fusjonerte enhet blir
også basert på høy grad av desentralisering av de faglige tilbud
3. Kommunestyret er svært fornøyd med at Árran lulesamiske senter får en rolle som
studiesenter i den nye høyskolemodellen.

Saksutredning:
Bakgrunn
Kunnskapsdpartementet oppnevnte 30. juni 2009 et utvalg med oppdrag å utrede samarbeid,
arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland(Nordlandsutvalget).
Det overordnede mål med utredningen er å utrede hvordan struktur, samhandling og
arbeidsdeling i høyskolesektoren best kan sikre at regionen har et attraktivt høyskoletilbud
preget av effektiv ressursutnyttelse og høy faglig kvalitet.
I dette skal det fokuseres på forhold som sikrer fortsatt vekstkraft og positiv utvikling i
Nordland Fylke:
Høyne utdanningsnivået i Nordland, og sikre at unge bosetter seg i fylket
Gjøre Nordland mer attraktivt både for studenter og ansatte
Være et konkurransedyktig utdanningsfylke
Sikre tilgang på internasjonalt, nasjonalt og regionalt forankret forskning.
Regjeringen mener det er behov for mer profilerte institusjoner og mer robust fagmiljø. Det er
nødvendig med tydeligere samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Det er viktig at dette
skjer i prosesser godt forankra i både fagmiljø og ledelsen ved institusjonene.
Regjeringen mener som Stjernøutvalget at det er behov for ei klarere arbeidsdeling og et mer
forpliktende samarbeid i sektoren. Regjeringen sier imidlertid at samarbeidet likevel ikke skal
utvikle seg gjennom politisk styrte strukturreformer. De strukturelle utfordringene må løyses
med frivillige prosesser som følge av at fagmiljø og institusjonsledelse ser hva sektoren kan
oppnå gjennom samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon.Regjeringen foreslår derfor å øke
bevilgningen til sektoren med om lag 50 millioner for å stimulere til og støtte opp under
samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon(SAK) i sektoren.

Utvalgets innstilling
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I utvalgets analyser pekes det på behovet for å gjøre Nordland mer attraktiv som
utdanningsfylke og særskilt på næringslivets behov for ingeniører og folk med
realfagkompetanse. For offentlig sektor er det allererede vanskelig å rekruttere stillinger
innenfor kommunesektorens primæroppgaver - helse- og utdanning. Bare for å vise dette kan
det nevnes at det i dag arbeider 200000 innenfor omsorgssektoren i Norge. Dersom samme
kvalitet skal videreføres i 2050 vil det være behov for 400000. Sett med bakgrunn i et
noenlunde stabilt fertilitetsbilde og med eksisterende innvandring lagt til grunn vil det bli en
formidabel konkurranse om arbeidskraften innenfor de viktigste samfunnsområdene. Det at
Nordland i tillegg har et lavt utdanningsnivå nasjonalt sett og har en svak FOU innsats pr.
innbygger styrker behovet for strukturendringer. Utvalget mener at Nordland må utvikle
spesialkompetanse innenfor områder de er i front nasjonalt eller hvor Nordland har spesielle
fortrinn.
Det er behov for store endringer i høyskolestrukturen i Nordland som det er på det nasjonale
plan. Endringer begrunnes både ut fra at andelen som tar høyere utdanning i Nordland må
heves dersom fylket skal stå godt rustet for å møte morgendagens behov.
Nordland er et langstrakt fylke og med store avstander mellom de forskjellige
utdanningsinstitusjonene, og det må fortsatt være utdanningstilbud tilgjengelig som både er
desentrale og som er fleksible for å møte de utdanningssøkendes behov. Pr. i dag sier utvalget
også at det er en lite optimal ressursutnyttelse høgskolene imellom blant annet ved at det er en
usunn konkurranse mellom dem. Slik ressursutnyttelse er uheldig for både privat næringsliv
og offentlig sektor som i stadig sterkere grad etterspørr målretta utdanningstilbud.
Utvalget mener videre at status Quo orientering vil være en langt større trussel enn det å gjøre
strategiske grep i forhold til organisering og substansielt innhold i utdanningstilbudene. Både
Narvik og Nesna har slitt med rekrutteringen i de seneste årene.
For Nesna har situasjonen vært ganske kritisk økonomisk.
Uvalget mener derfor at en fusjonering med en felles organisasjon vil kunne skape
utdanningstilbud og FOU arbeid bedre tilpasset søkergrunnlag, geografi og arbeidsliv –
samtidig som en bidrar til en mer optimal økonomisk ressursutnyttelse. I klartekst betyr det
etter Nordlandsutvalgets vurdering at noen institusjoner må gi fra seg makt og noe ansvar og
med en sterkere grad av spesialisering og det betyr endringer i den faglige organiseringen og
styringen. Utvalget presiserer på den annen side at det skal finnes sterke faglige miljø både
nord og sør i fylket.
Følgende hovedmodell legges til grunn:
Ansvaret for styring og ledelse av all lærerutdanning legges til Nesna
Styring og ledelse av helse- og sosialfag legges til Bodø
Styring og ledelse for alle teknologiutdanninger legges til Narvik
Utvalgets mindretall bestående av ett medlem deler flertallets syn på at det er viktig med en
sterkere samling, der en følger utvalgets innstilling med hensyn til arbeidsdeling og
fagportefølje. Mindretallet foreslår primært at Nordlandshøyskolene samarbeider i nettverk
gjennom en føderasjon. Sekundært støtter mindretallet flertallets anbefaling.
Høgskolen i Bodø uttaler seg positivt til sterkere fagmiljø. Både Høgskolen i Nesna og
Høgskolen i Narvik mener at institusjonenes selvstendighet må opprettholdes. Høgskolen i
Narvik mener også at man må ha et sterkere landsdelsperspektiv.
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Tysfjord kommune er også direkte berørt av utredningen. I utvalgets innstilling er Árran
foreslått som et studiesenter. Bakgrunnen for dette er at institusjonen har et tett samarbeid
med Høgskolen i Bodø om etablering av et forskningsinstitutt for urfolksstudier. Instituttet vil
bli lagt på Árran, men er faglig forankret til Høgskolen i Bodø. Instituttet skal drive med
forskning og utdanning innenfor områdene språk,kultur, innovasjon og nordområdene.
Instituttet er under etablering.
Om forholdet til Árran er det uttalt i Høgskolens forskningsstrategi 2008-2011:
”Høgskolen i Bodø har blitt tildelt et spesielt ansvar overfor det lulesamiske miljøet.
Dette inngår også naturlig i Nordområdesatsingen ved institusjonen, men nevnes eksplisitt
fordi den er spesielt viktig. Våren 2007 inngikk HBO en avtale med Árran lulesamisk
senter som innebar en etablering av et forskningsinstitutt lokalisert på Drag. Høgskolen i
Bodø vil i strategiperioden 2008 – 2011 jobbe aktivt for å videreutvikle relasjonene til
Árran og det nyetablerte forskningsinstituttet.” (HBO 2008).
Árran har i en egen uttalelse til Nordlandsutvalget blant annet anført følgende:
”Høgskolen i Bodø har som målsetting å øke forskningsinnsatsen og synligheten av egen
forskning både nasjonalt og internasjonalt. For å realisere denne målsettingen er det fokusert
på virkemidler og ressursstyring, som for eksempel samarbeid med lokale og regionale
partnere om behovene innen samfunns-, arbeids- og næringsliv. Samarbeidet med Árran er et
godt eksempel på samarbeid med lokale samiske partnere”

Saksvurdering.
Fusjonering av utdanningsinstitusjoner er ledd i en nasjonal og internasjonal trend hvor fokus
er sterkere styring og samordning og sterkere krav til faglighet sett i relasjon til behovet for
økt konkurransekraft og mer målrettede utdanningstilbud. Slik fusjonering er allerede
gjennomført i Troms mellom Høgskolen i Tromsø og Universitet i Tromsø.
Fusjonsforhandlinger er videre innledet mellom Høgskolen iHarstad og Universitetet i
Tromsø. Det som man registrerer internasjonalt er også at regioner med høy vekstkraft har en
positiv nærings- og befolkningsutvikling. Så kan man stille spørsmålet hvorfor heller ikke
fusjonere høgskolene i Nordland med Universitetet i Tromsø. Landsdelens geografi gir mye
av forklaringen på at det er svært vanskelig å se Nord-Norge som en samlet utdannings- og
forskningsregion. Det er en kjennsgjerning at en relativt liten del av søkere fra Nordland har
Tromsø som førsteprioritet, bare i overkant av 10%. Til tross for at Universitetet i Tromsø har
hatt en klar ambisjon om å øke det generelle utdanningsnivået i hele landsdelen har man ikke i
vesentlig grad klart å beholde landsdelens egen ungdom. Dette er med på å tappe landsdelen
for viktig kompetanse og arbeidskraft. Jeg slutter meg derfor til flertallets syn om å fusjonere
eksisterende høgskoler i Nordland. Det vil styrke Nordland og de utdanningssøkendes
situasjon og skape sterke kompetansesentra i fylket med en riktig og funksjonell arbeidsdeling
– kort sagt sterke fagenheter. Det at Høgskolen i Bodø også snart formodentlig vil få status
som eget Universitet styrker det faglige grunnlaget for fusjonsprosessen. Erfaringer fra andre
høgskoler i Norge slik som for eksempel etablering av Universitetet på Agder har bidratt til en
langt høyere ”score” på faglig publisering etter at det ble Universitet.
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Fusjon av høgskolene i Nordland er etter min vurdering som ledd i en klar strategi for å heve
utdanningsnivået i landsdelen, skape attraktive kompetansesentra med klarere
funksjonsfordeling og styring. Jeg kan ikke se at de fusjonerte institusjonene vil få en svekket
posisjon selv om man får noe mindre anledning til å planlegge og styre eksisterende
utdanningstilbud. Her må fylkets overordnede mål om å beholde en høyere andel av
ungdommen ved utdanningsinstitusjoner i fylketvære utslagsgivende. Et slikt mål vil oppfylle
ønskene om at en større andel de utdannede forblir i fylket og bidrar til verdiskapning her.
Det er også verd å merke seg at Árran er utpekt som studiesenter i innstillingen. Dette vil
bidra til at Árran kan bli en viktig bidragsyter til samisk forskning og til kunnskapsutvikling
blant urfolk i nordområdene.

Konrad Sætra
rådmann
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REGLEMENT FOR TYSFJORD ELDRERÅD

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
10/249
Saksnr.: Utvalg
3/10
Eldrerådet
46/10
Kommunestyret

Arkiv: 044
Møtedato
27.04.2010
18.05.2010

Innstilling:

Reglement for Tysfjord eldreråd legges frem for kommunestyret til godkjenning med følgende
endringer av pkt 6.
1. Avsnitt endres til ;
En representant fra eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret og driftsutvalget i saker
som angår de eldre.
2. Avsnitt uendret.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Eldrerådet
27.04.2010
PS 3/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag til reglement for Tysfjord eldreråd legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Reglement for Tysfjord eldreråd legges frem for kommunestyret til godkjenning.

Saksutredning:
Eldrerådets forslag til reglement for Tysfjord eldreråd. Reglementet skal endelig godkjennes
av kommunestyret.
Forslag til reglement følger vedlagt
Rådmannens kommentarer til reglementet:
Pkt 6. Er helt nytt for Tysfjord, eldrerådet har ikke tidligere hatt forslags- og talerett i
kommunestyret.
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Administrasjonen har sammenlignet reglementene fra en del andre kommuner. Ikke alle har et
punkt med talerett, og de som har med dette, har blant annet. følgende formuleringer som; ”
kan etter avtale med ordfører få møte- og talerett. Eller ” etter vedtak i kommunestyret
Rådmannen anbefaler at punktet med talerett tas med, men at antall inntil to endres til en
representant.
Vedlegg:
Forslag til reglement for eldrerådet.

Konrad Sætra
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2009

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
10/252
Saksnr.: Utvalg
4/10
Eldrerådet
47/10
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
27.04.2010
18.05.2010

Innstilling:

Eldrerådets årsmelding legges frem for kommunestyret

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Eldrerådet
27.04.2010
PS 4/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Tillegg under:
Økonomi
Eldrerådet er tilfreds med kommunestyrets vedtak under behandlingenav budsjett 2009
vedr. økonomi for eldrerådet.
Nytt pkt aktiviteter.
FN- internasjonale eldredag 2009 ble arrangert i oktober måned på følgende steder:
Kjøpsvik, Drag og Storjord.
Det var stor oppslutning på samtlige steder
Eldrerådets årsmelding med ovennevnte tillegg legges frem for kommunestyret.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådets årsmelding legges frem for kommunestyret

Saksutredning:
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Årsmelding 2009:
Eldrerådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta de eldres interesser i kommunen på tvers
av partigrenser.
Elderådet har rett til å uttale seg om planer og budsjett som er under arbeid i etatene i den
utstrekning dette berører de eldres situasjon.
Hele eldrerådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet konstituerer seg selv, og
velger leder og nestleder.

Medlemmer

Varamedlemmer

Inga Karsen
Geir O. Smelror
Aud May Akre
Birger Skårvik
Irene Ånesen

Kjell Hveding
Mareno Mikkelsen
Ellen C. Wendel
Arild Gundersen

Leder:
Inga Karlsen
Nestleder: Birger Skårvik
I kommunestyres møte den 22.06.2009 fikk Olav Ch. Olsen fritak fra sitt verv i eldrerådet og
Irene Ånesen ble valgt som nytt medlem.
I tillegg fikk Gerd Helland fritak som medlem i eldrerådet jfr kommuestyrets vedtak i møte
den 27.08.09
Sekretariat
Sekretariatet for eldrerådet er lagt til serviceavdelingen.
Økonomi
Tysfjord eldreråd har ikke eget budsjett, men rådets utgifter til blant annet møtevirksomhet
dekkes av felles budsjettpost for politisk virksomhet i kommunen. Ved ekstraordinære utgifter
avklares dekning på forhånd.
Eldrerådet er tilfreds med kommunestyrets vedtak under behandlingen av budsjett 2009
vedr. økonomi for eldrerådet.
Møtevirskomhet
Eldrerådet har i 2009 avholdt 4 møter og behandlet 14 saker.
Aktiviteter.
FN- internasjonale eldredag 2009 ble arrangert i oktober måned på følgende steder:
Kjøpsvik, Drag og Storjord.
Det var stor oppslutning på samtlige steder
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Arbeidsvilkår
Tysfjord eldreråd får tilsendt saksliste og møteprotokoll fra kommunestyre, formannskap og
komiteer/utvalg. Rådet har dermed mulighet til å avgi uttalelse i saker før behandling i
ovennevnte styrer og råd.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 48/10
EIENDOMSSKATT FOR IDEELLE ORGANISASJONER

Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
10/258
Saksnr.: Utvalg
48/10
Kommunestyret

Arkiv: 232
Møtedato
18.05.2010

Innstilling:
1. Ideelle organisasjoner nevnt i saksutredning fritas for eiendomsskatt jf.
eiendomsskattelovens § 7.
2. For fremtiden legges det inn et generelt vedtak om fritak for ideelle organisasjoner i
eiendomsskattevedtaket.

Saksutredning:
Tysfjord kommune har mottatt to klager fra ideelle organisasjoner som ber om å bli fritatt for
eiendomsskatt. Eiendomsskatteloven legger vekt på likeverdig behandling så det er derfor lagt
opp til en behandling av samtlige ideelle organisasjoner i Tysfjord kommune som er listet opp
nedenfor:
Storjord ungdomslag
Eide Grendehus
Kjelkvik ungdomslag
Hundholmen ungdomslag
Kjøpsnes dykkeklubb
Kjøpsnes IL
Kjøpsvik Pensjonistforening
LHL Tysfjord
Museum Nord
Tysfjord lokalhistorielag
Hulløy grendelag
Læstadianske forsamlingshus Musken og Drag
Drag/Helland samfunnshus
Árran Lulesamisk senter
Jf. eiendomsskatteloven er det kun kommunestyret som kan frita fra eiendomsskatt, denne
jobben kan ikke delegeres videre til andre instanser annet enn selve saksforberedelsen.
Eiendomsskattelovens § 7 regulerer kommunestyrets muligheter for å frita eiendommer fra
eiendomsskatt:
§7: Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
- Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit
fylke eller staten.
- …

Side 65 av 73

Sak 48/10

Det er visse krav til virksomheten som må være oppfylt for at det ikke skal beregnes
eiendomssakatt:
- Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet ”som tek sikte på å gagna ein
kommune, eit fylke eller staten”.
- Eiendommen må eies direkte av stiftelsen/institusjonen.
- De aktuelle institusjoner vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, med dette er
i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita.
- Det må ikke være et hovedformål å gi forretningsmessig overskudd.
Et eventuelt fritak vil ha en budsjettmessig konsekvens på til sammen ca 25.000,-.
Det er budsjettert med kr 1.200.000,- i inntekt på eiendomsskatt for private eiendommer. Etter
litt feilrettinger på grunnlaget til eiendomsskatten ligger det ann til en inntekt på ca 30.000,over budsjett. Det betyr at det ikke vil være nødvendig å regulere budsjettet om fritaket skulle
bli vedtatt.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
10/284
Saksnr.: Utvalg
6/10
Eldrerådet
49/10
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
27.04.2010
18.05.2010

Innstilling:
Eldrerådet foreslår at følgende velges:
Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre
Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Eldrerådet
27.04.2010
PS 6/10

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Eldrerådet foreslår at følgende velges:
Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre
Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet foreslår at følgende velges:
Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre
Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen

Saksutredning:
Eldrerådet henstiller til kommunestyret at det foretas suppleringsvalg av varamedlemmer til
eldrerådet.
Etter at Geir Smelror fikk fritak som fast medlem, ble Marene Mikkelsen som var vara valg
som medlem. Det ble ikke foretatt supplering av vara. I tillegg er det ikke valgt varamedlem
for Aud May Akre.
Eldrerådet foreslår at følgende velges:
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Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre
Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen
Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 50/10
FORPROSJEKT - MUSKENVEIEN

Saksbehandler: Stig Eriksen
Arkivsaksnr.:
10/303
Saksnr.: Utvalg
50/10
Kommunestyret

Arkiv: Q10
Møtedato
18.05.2010

Innstilling:
På bakgrunn av samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og Arbeidsgruppa for
Muskenveien oppnevnes følgende kommunale reprensentanter til styringsgruppen for
prosjektet:
1.
2.

Saksutredning:
Vedlegg: Stedsutviklingsprosjektet for Musken er todelt;
1.
Stedsutvikling/samfunnsanalyse av Musken
2.
Veiforbindelse Musken/Forprosjekt Muskenveien (Sametingets betengelse på
prosjektet)
Kommunestyret behandlet saken i møte den 18.3. 2010, sak 20/10. Følgende ble vedtatt;
I samsvar med samtaler med Sametinget og Nordland fylkeskommune i møte den 12.02.10,
etablerer Tysfjord kommune prosjektene “Veiforbindelse Musken” og
“Stedsutvikling/samfunnsanalyse av Musken”.
Det utarbeides prosjektbeskrivelse for begge prosjektene. Ekstern bistand engasjeres, og
kostnadene belastes prosjektene.
Bakgrunn
Folkemøte i Musken den 16.7.2009 oppnevnte en arbeidsgruppe som fikk mandat til å
arbeide med å etablere et prosjekt for veiforbindelse mellom Musken og Hellandsberg.
Arbeidsgruppen utarbeidet deretter en prosjekbesrivelse som grunnlag for
prosjektgjennomføring og søknad om økonomisk støtte.
I møte den 12.02.2010 ble prosjektet drøftet i møte mellom Arbeidsgruppen for
Muskenveien, Tysfjord kommune, Sametinget, Nordland fylkeskommune og Àrran
Lulesamisk Senter. Møtet ble avholdt etter et initiativ fra Sametinget og Arbeidsgruppen for
Muskenveien.
Møtet konkluderte blant annet med følgende;
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Nordland fylkeskommune ønsket ikke å delta i veiprosjektet på grunn av at veiforbindelse til
Musken ikke er medtatt i fylkeskommunens langtidsplaner. Fylkeskommunen kan derfor ikke
gi økonomisk støtte til å utrede veiforbindelse til Musken. Fylkeskommunen var derimot
positiv til å bidra økonomisk og faglig med hensyn til å etablere et utviklingsprogram for
Musken.
Sametinget gir økonomisk støtte til utredning av veiforbindelse til Musken. Sametingets
reprensentant understreket likevel i møtet at tinget ikke har ansvar for verken kommunale,
fylkeskommunale eller statlige veier. Sametinget har heller ikke økonomiske midler til å
støtte bygging av veier.
På bakgrunn av ovenfornevnte var partenesom deltok i møtet enige om å opprette separate
styringsgrupper for delprosjektene.
Folkemøte i Musken den 26.3.2010 ga arbeidsgruppen mandat til å forhandle med ordfører
vedrørende å overføre prosjektets eierskap til Tysfjord kommune. Dette på bakgrunn av
signaler fra Sametinget og Nordland fylkeskommune, jfr møte den 12.02.2010 og
kommunestyrets vedtak i sak 20/10.
Tysfjord kommune ved ordfører og Arbeidsgruppen ved leder, underskrev en
samarbeidsavtale den 15.04.2010. Les: vedlagt samarbeidsavtale.

Prosjektøkonomi
Veiforbindelse
Sametinget har gitt tilsagn om inntil kr. 300.000 i støtte til forprosjekt Muskenveien under
forutsetning av at Tysfjord kommune er prosjekteier. Les: vedlagt brev fra Sametinget,
herunder forutsetninger for tilskuddet.
Musken Laks AS har bevilget kr. 200.000 til Forprosjekt Muskenveien
Nordsalten Kraftlag har bevilget kr 200.000 til Forprosjekt Muskenveien
Prosjektet er således fullfinansiert.

Stedsutvikling/samfunnsanalyse
Rådmannen har inngått avtale med Àrran - Lulesamisk Senter om å søke prosjektet finansiert
via økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune er positiv til å
finansiere denne delen av prosjektet, jfr. møtet den 12.2.2010. Rådmannen forutsetter derfor at
prosjektet fullfinansieres.
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Under hevisning til kommunestyrets vedtak og prosjektets forutsetninger med hensyn
til eierskap og prosjektstyring, har rådmann og ordfører underskrevet følgende avtaler;
1. Samarbeidsavtale med Arbeidsgruppen. Les: vedlagt avtale.
2. Arbeidsavtale med Àrran – Lulesamisk Senter for å utvikle en samfunnsanalyse for
Musken. Les: vedlagt avtale.
Rådmannen viser forøvrig til at MuskenSenter AS har utredet vegforbindelse til Musken.
Planområdet strekker seg fra E6 ved Sagpollen, langs Svartvannets sørvestside frem til
Musken. Prosjektet er sakbehandlet i Tysfjord kommune. I følge MuskenSenter AS er
prosjektet stillt i bero på grunn av kravet om konsekvensutredning, jfr krav fra blant andre
Tysfjord kommune, Sametinget og Fylkesmannen. I sakens dokumeter fremgår det at
fylkeskommunen er positiv til å vurdere å delfinansiere prosjektet via en samordning av
dagens midler til hurtibåtdrift.
Rådmannen viser til at prosjektet skulle finansieres via et næringsprosjekt for Musken, der
kraftutbygging og produksjon av smolt var hovedsatsingsområdet.
Vurdering
Stedsutvikling er en viktig strategi for å moblisere kommunen, innbyggerne og næringslivet til
et felles løft for eget lokalsamfunn. Rådmannen vurderer stedsutviklingsprosjektet for
Musken som et godt ekesmpel på at samarbeid og partnerskap kan realisere prosjekter og løse
oppgaver som ellers ikke hadde vært mulig innenfor rammen av kommunale budsjetter.
Erfaringer fra en rekke prosjekter i norske kommuner viser at stedsutvikling styrker
kommuner som samfunnsutvikler og at kommunene må koble prosseser og fysiske tiltak og ha
en helhetlig tilnærming basert på samarbeid på tvers av sektorer.
Rådmannen viser til prosjektets bakgrunn, samt kommunestyrets vedtak og vurderer
fremdriften i prosjektet som svært god.. Det vises til samarbeidsavtale med Arbeidsgruppen,
engasjement av ekstern bistand og ekstern finansiering. Rådmannen viser videre til at
prosjektet er godt forankret blant innbyggerne i Musken og at prosjektet støttes av både
offenlige aktører og privat næringsliv.
Forprosjekt Muskenveien skal legge grunnlaget for videre beslutninger om prosjektets
gjennomførbarhet med hensyn til tekniske løsninger og beregnet kostandsnivå, samt mulige
finansieringsmodeller.
Deretter må det tas stilling til om det skal foretas en konsekvensutredning som blant annet
klargjør konsekvensene for miljø, naturrressurser og samfunn. . Rådmannen gjør
oppmerksom på at at denne delen ikke er tatt med i nåværende prosjekt- og
finansieringsplan.
Analysedelen tar sikte på å anbefale en handlingsplan/aktivitetsplan.
Dersom forprosjektet konkluderer med at veiforbindelse til Musken er mulig å gjennomføre
etter omsøkte beskrivelse, bør kommunen iverksette følgende fremdriftsplan;
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1. Konsevensutredning og reguleringsplan
2. Arbeide for at prosjektet prioriteres økonomisk og synliggjøres i fylkeskommunens
planverk.
Analysedelen og tiltaksplanen krever også oppfølging av offentlige og private aktører.
Rådmannen vil komme tilbake med forslag til fremdriftsplan når utredningen foreligger.
Rådmannen viser til at en veiforbindelse til Musken må søkes finansiert via ordinære
fylkeskommunale midler til slike formål.
Rådmannen påpeker imidlertid at det er grunn til å anta at veiprosjektet kan
finansieres/delfinansieres via andre modeller, og viser i denne forbindelse blant annet til at
Nordland Fylkeskommune er positiv til å vurdere en samordning av dagens midler til
hurtigbåtdrift. Dette vil vurderes i forprosjektet.
Alternativt må prosjektet synliggjøres innenfor statens ansvarsområde og defineres som
“konseptutvikling” for fergefri E6 og dermed inngå som en del av denne vegløsningen.
Rådmannen antar imidlertid at dette ikke er aktuellt å vurdere på nåværende tidspunkt.

Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak i sak 20/10
Brev fra Sametinget
Samarbeidsavtale
Brev fra Nordland fylkeskommune til til Statens vegvesen, datert 2.7.2003

Konrad Sætra
rådmann
Stig Eriksen
Prosjektleder
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NY GROVAVFALLSPLASS - DRAG

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
10/278
Saksnr.: Utvalg
51/10
Formannskapet
51/10
Kommunestyret

Arkiv: M61
Unntatt offentlig ofl §13
Møtedato
06.05.2010
18.05.2010
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