HOVEDUTSKRIFT
Driftsutvalget
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 12.10.2010
Tid: 10.00 – 13.40
Til stede på møtet
Medlemmer:
Asgeir
Forfall:
Varamedlemmer:

Leif Harald Olsen, Pernille Krogh Storøy, Johanne Ellingsen, Tor
Johansen, Jan Einar Pedersen, Leif Kristian Klæboe
Jonny Langmo
Kjell Helge Ellingsen

Fra adm. (evt. andre): formannskapssekretær Ante Martin Eriksen og teknisk sjef
Pål Strøm Jensen I tillegg møtte ing. Odd Harald Arntzen under
behandlingen av sak 31/10, han var også med under befaringen.
Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent med tilleggssak 31/10
28/10 – 31/10

Etter at møtet var satt kl 10.00 dro hele driftsutvalget sammen med administrasjonen på
befaring til Hundholmen jfr sak 31/10. Etter befaringen kl 11.10 fortsatte møtet på rådhuset.
Permisjoner: Tor Asgeir Johansen permisjon fra kl 12.45 og for resten av møtet.
Spørsmål:
Leif K. Klæboe vil ha klarhet om teknisk etat har avklart/utført oppmålingen av tilleggsarealer
til Elisabeth Koch, Nevervik, og har hun fått svar fra kommunen.
Johanne Ellingsen etterlyser åpningen av grovavfallsplass på Drag
Leif Harald Olsen etterlyser flytting av ”ventebu” til Drag kai, dette må utføres straks.
Kjell Helge Ellingsen etterlyser tømming av konteinere på Drag sentrum.
Jan Einar Pedersen ønsker svar vedr. klage på bygg på Eide, han vil også vite når er det klart
for levering av kommunens nye pram.
Teknisk sjef svarte/redegjorde.
Det ble også gitt en kort orientering av teknisk sjef om tomte- og eierforholdene på Drag
sentrum

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

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

Kjøpsvik, 12.10.2010

Leif Harald Olsen
Leder

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
28/10

Arkivsaksnr.
Tittel
10/346
KOMMUNALE VEGER

29/10

10/477
LEIE AV IDRETTS- OG KULTURBYGG

30/10

10/569
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
KONSESJON ERVERV AV GNR.29 BNR.2,3,OG 14 I TYSFJORD
KOMMUNE

31/10

08/810
OPPFØLGING AV KAIANLEGG PÅ G, NR 17, BNR. 28
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28/10
KOMMUNALE VEGER
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar til etterretning oversikt – utbedringsbehov kommunale veger i Tysfjord
kommune. Innfasingen av kostnadene foretas i forbindelse med budsjett 2011 og økonomiplan
for perioden 2011 – 2014.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/Johanne Ellingsen:
Driftsutvalget sender saken tilbake til administrasjonen og ber om en utredning som tar for
seg:
* type vedlikehold (asfalt – grus – og lignende, grøfting)
* det tas hensyn til trafikksikkerhet / fremkommelighet/trafikksikkerhet (eldre/barn)
* Prioritering
* plan over de neste 5 – 6 år
* hva kan gjøres innenfor driftsbudsjett, og hva må det særskilt investering til.
Votering:
Ellingsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget sender saken tilbake til administrasjonen og ber om en utredning som tar for
seg:
* type vedlikehold (asfalt – grus – og lignende, grøfting
* det tas hensyn til trafikksikkerhet / fremkommelighet/trafikksikkerhet (eldre/barn)
* Prioritering
* plan over de neste 5 – 6 år
* hva kan gjøres innenfor driftsbudsjett, og hva må det særskilt investering til.

29/10
LEIE AV IDRETTS- OG KULTURBYGG
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å ilegge avgift på voksnes aktivitet og bedrifters bruk av kommunale
idrettsanlegg fra 01.01.2011. Avgiften settes til kr 75,-/time/gruppe i gymsaler og kr 100,pr/30 min/gruppe i svømmehaller.
Ordningen trer i kraft pr 01.01.11.
De innkomne midler skal øremerkes til idrettslige kulturformål, med vekt på barn- og unges
aktiviteter. Utbetaling av midlene organiseres gjennom tildeling etter søknad fra høsten 2011
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Behandlingen i Driftsutvalget:
Tilleggsforslag v/Johanne Ellingsen:
Der tilbudet inngår som en del av et behandlingsopplegg er dette gratis.
Votering:
Rådmannens innstilling med Ellingsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å ilegge avgift på voksnes aktivitet og bedrifters bruk av kommunale
idrettsanlegg fra 01.01.2011. Avgiften settes til kr 75,-/time/gruppe i gymsaler og kr 100,pr/30 min/gruppe i svømmehaller.
Der tilbudet inngår som en del av et behandlingsopplegg er dette gratis.
Ordningen trer i kraft pr 01.01.11.
De innkomne midler skal øremerkes til idrettslige kulturformål, med vekt på barn- og unges
aktiviteter. Utbetaling av midlene organiseres gjennom tildeling etter søknad fra høsten 2011

30/10
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
KONSESJON ERVERV AV GNR.29 BNR.2,3,OG 14 I TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Nordkraft Produksjon AS gis konsesjon for erverv av gnr. 29 bnr. 2,3 og 14 i Tysfjord, jfr.
konsesjonsloven av 2003. Eiendommen skal ikke brukes til landbruk, og er følgelig ikke
underlagt priskontroll, jfr konsesjonslovens § 9.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordkraft Produksjon AS gis konsesjon for erverv av gnr. 29 bnr. 2,3 og 14 i Tysfjord, jfr.
konsesjonsloven av 2003. Eiendommen skal ikke brukes til landbruk, og er følgelig ikke
underlagt priskontroll, jfr konsesjonslovens § 9.

31/10
OPPFØLGING AV KAIANLEGG PÅ G,NR 17, BNR. 28
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Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/ Leif Harald Olsen:
Driftsutvalget tar fylkesmannens vedtak i brev av 28.05.10 til etterretning.
Saken sendes til administrasjonen for ny behandling.
Votering:
Olsens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Driftsutvalget tar fylkesmannens vedtak i brev av 28.05.10 til etterretning.
Saken sendes til administrasjonen for ny behandling.
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