HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 06.05.2010

Tid: 10.00 – 11.55

Til stede på møtet
Medlemmer:

Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

Forfall:
Varamedlemmer:

Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen
Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen

Fra adm. (evt. andre): rådmann Konrad Sætra, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen
Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent med tilleggsak 51/10
48/10 – 51/10

Orienteringer:
- brev fra Miljøverndep. ad. Stetind-prosjektet
- rådmannen orienterte om bredbånds- utbyggingen til Storjord/Korsnes, kommer som sak
til kommunestyret.
- det ble også gitt en kort orientering om situasjonen for barnehage- og SFO på Drag.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kjøpsvik, 6. 05.2010

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55
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48/10
GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT OFOTEN
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra 01.01.2010
for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten)
Behandlingen i Formannskapet:
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)

49/10
SAMISK BOKBUSS OMSTRUKTURERING?
Rådmannens 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.
Behandlingen i Formannskapet:
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
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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.
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.

50/10
REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre foretar låneopptak på kr. 37,2 millioner til rehabilitering av
Drag skole og Kjøpsvik skole i h.h.t. fremlagte anbudsgrunnlag.
Kostnadene til prosjektet må reduseres med kr. 3,5 millioner, da utgifter til
prosjektering - 2,5 millioner og prisstigning på 1 million ikke er medtatt i
kostnadsspesifikasjonen.
For å dekke uforutsette kostnader avsettes kr. 1,5 mill. til byggekomiteens disposisjon
Byggekomiteen har således til rådighet 34,7 millioner inkl. dekning av prosjektering,
Prisstigning og sikkerhetsmargin, jfr. Innstillingens annet avsnitt.
2. Formannskapet beholder kr. 2,5 mill. av sikkerhetsmarginen
3. Kommunestyret foretar låneopptak på kr. 4.040.000(eks. m.va). til utbygging av
Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for 2010
4. Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere
kommunestyrevedtak
5. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 2,3,
og 4.
6. Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig
kvalitetsikring av prosjekjene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene.

Behandlingen i Formannskapet:
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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:
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 prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene.

51/10
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
NY GROVAVFALLSPLASS - DRAG
Rådmannens innstilling:
Tilbud fra Thor Ellingsen aksepteres. Ny grovavfallsplass etableres i steinbrudd, tilhørende
Thor Ellingsen.
Finansieres over renovasjonsbudsjett.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tilbud fra Thor Ellingsen aksepteres. Ny grovavfallsplass etableres i steinbrudd, tilhørende
Thor Ellingsen.
Finansieres over renovasjonsbudsjett.
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