HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Arran, Drag
Møtedato: 14.10.2010

Tid: 11.00 - 14.40

Til stede på møtet
Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl
Forfall:
Ellbjørg Mathisen
Varamedlemmer:
Tor Asgeir Johansen
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Konrad Sætra og formannskapssekr. Ante Martin Eriksen
I tillegg var teknisk sjef Pål S.Jensen tilstede under deler av møtet.
Innkalling:
Godkjent
Saksliste:
Godkjent med tilleggssak 90/10
Behandlede saker:
85/10 – 90/10 – (sak 83 og 84 ble utsatt)
Orienteringer:
Ad, fremdrift/status og finansiering av kunstgressbanen på Drag, orientering av Drag IL v/Per
Arne Rahka.
I tillegg orienterte tekn sjef P. Strøm Jensen om avtalen med Jessen Rør for opparbeidelse av
grunnforholdene.
Teknisk sjef orienterte videre om følgende:
- status utbygging av Drag/Hellend kirke
- ”
”
av Ambulansestasjon i Kjøpsvik
- ”
”
av Kjøpsvik vannverk- skal prøvekjøres 14.nov, kostnader innenfor
rammen.
- ”
Drag vannverk – rørledninger fra vannet og nedover er for dårlige, må skiftes ut.
Kommer som egen sak til kommunestyret.
- ”
Drag skole ing. firma i Narvik er forsinket.
- ”
” Ventebu” til Drag kai er under reparasjon av tak.
- ”
Tomtearbeid på Drag sentrum – grenseforhold er avklart
Formannskapet var også på befaring av de tiltenkte lokalene til legekontor på Drag.
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Drag den 14.10.2010

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

SAKSLISTE
Saksnr.
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Arkivsaksnr.
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83/10
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
MERKNADSBEHANDLING - GODKJENNING
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel til Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes Reguleringsplan for Kjøpsvik
sentrum med følgende forslag/endringer, jf. merknadsbehandlingen, saksutredningen del 2.0:
1. Det er forslått privateid areal tatt i bruk som byggeområde. I det videre arbeidet tar
kommunen dette opp med den enkelte grunneier med tanke på kjøp / erstatning /
grunnerverv.
2.a Plankart og -bestemmelser endres følgende:
1. Eksisterende avkjørsel til rådhus/P1 stenges og flyttes nordvestover.
2. Parkering P9 trekkes ut av planen.
3. %-BYA for F2 økes til 80 %.
4. Minnelund og park gjerdes inne hver for seg med porter etter behov.
5. Det skal ikke opparbeides fortau som skaper hinder for eksisterende
varelevering.
2.b Planforslaget opprettholdes vedrørende minnelund og park, men det presiseres hvor
viktig det er at gjennomføringen må skje på en skånsom måte og at fremdriften helt og
holdent styres av kirken.
3. Kommunen dekker nødvendige kostnader i forbindelse med flytting av stolper for
gjennomføring av planen.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes ( det legges opp til en befaring av området før vedtak fattes)
Saken utsettes enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.

84/10
REGULERINGSPLAN FOR STORELVA/STETINDOMRÅDET
MERKNADSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i saksutredningens pkt. 1.2 Innkomne merknader/innsigelser og 1.3
Oppsummering tilrår rådmannen formannskapet å gjøre følgende vedtak:
I. Merknadsbehandling:
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1. Ønsket om nye hyttetomter/hytteområder innenfor planområdet tas ikke til følge da
disse ikke er i tråd med planens formål.
2. Utvidelse av og oppføring av nye hytter innenfor planområdet H1 tas ikke til følge da
disse ikke er i tråd med planens formål.
3. I det videre arbeidet tas dette opp med den enkelte grunneier spørsmålet om
kjøp/erstatning/ grunnerverv av privateid areal som er regulert til byggeområde.
4. Etablerte og planlagte stier samt leir/teltplass opprettholdes. Disse er gitt anviste
plasser for å begrense slitasje og styre ferdsel i området, samt å sikre atkomst i
planområdet. Merknaden tas ikke til følge.
5. Innsigelse fra Statens vegvesen vedr. småbåtanlegg (SB1) og tilhørende gangatkomst
(T1/T2) tas til følge og områdene tas ut av planen.
5.a) Merknader til plankart og bestemmelser tas til følge ved at:
6. Naturformål (NA) langs rv.827 eiendomsområde gjøres om til annen veggrunn.
7. Privat parkering (PP1) ved rv.827 flyttes minimum 6 m fra vegkant.
8. Kart og bestemmelser rettes opp slik at det blir samsvar mellom disse.
9. Frisiktsoner inntegnes i atkomstene til rasteplassen.
Bestemmelse § 4.1 b) stemmer overens med kart og opprettholdes.
6. Merknad fra Sametinget tas til følge ved at gjennomføring av tiltak i henhold til planen
skal skje i samråd med Sametinget og med grunnlag i reguleringsplanens
bestemmelser.
II. Godkjenning:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes forslag til reguleringsplan
for Storelv-Stetind med de endringer som framgår av merknadsbehandlingen, jf.
innstillingen
del I.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Tor Asgeir Johansen:
Saken utsettes, og ses i sammenheng med rullering av arealdel i Tysfjord kommunes
kommuneplan
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes, og ses i sammenheng med rullering av arealdel i Tysfjord kommunes
kommuneplan

85/10
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 62, BNR 1, NEVERVIK
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OFFENTLIG ETTERSYN
Rådmannens innstilling:
Forslag til reguleringsplan for gnr. 62 bnr. 1, Nevervik legges ut til offentlig ettersyn i henhold
til plan- og bygningsloven, § 12-10.
Endelig plan skal være utformet og framstilt i henhold til Forskrift om kart, stedfestet
informasjon,
arealmålformål og kommunalt planregister, og planen bør være framstilt etter
Sosi_Tegneregler.
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til reguleringsplan for gnr. 62 bnr. 1, Nevervik legges ut til offentlig ettersyn i henhold
til plan- og bygningsloven, § 12-10.
Endelig plan skal være utformet og framstilt i henhold til Forskrift om kart, stedfestet
informasjon,
arealmålformål og kommunalt planregister, og planen bør være framstilt etter
Sosi_Tegneregler.

86/10
KOSTNADER VED FLYTTING TIL DRAG LEGEKONTOR
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter og Tor Asgeir Johansen:
1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 44/10
2. Fremlagte investeringer og driftskostnader i saksfremlegget bes innarbeidet i budsjett
for 2011.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 44/10
2. Fremlagte investeringer og driftskostnader i saksfremlegget bes innarbeidet i budsjett
for 2011.
87/10
LEIE AV IDRETTS- OG KULTURBYGG
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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.
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
Behandlingen i Formannskapet:
Tilleggsforslag v/Anders Sæter:
Tillegg i avsnitt to:
”dokumentert” føyes inn foran ”behandlingsopplegg”
Driftsutvalgets innstilling med Sæters 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 dokumentert 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

88/10
OPPNEVNING AV TVERRETATLIG ARBEIDS/STYRINGSGRUPPE
Rådmannens innstilling:
Det oppnevens en arbeids/styringsgruppe i forbindelse med folkehelsearbeidet som består av
følgende personer/lag:
Rådmann Konrad Sætra
Folkehelsekoordinator Ingrid Ane Ribe
Kommuneoverlege Rolf Peder Tennebø
Oppvekstsjef Gunnar Solstrøm
Teknisk sjef Pål strøm Jensen
Helse og omsorgssjef Lill-Tove Hansen
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Representanter fra frivillige lag og foreninger representert ved idrettslagene Storjord, Drag og
Kjøpsvik.
Idrettslagene velger selv sine representanter.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag v//Anders Sæter:
Endring 7. Setning:
En representant hver fra idrettslagene på Storjord, Drag og Kjøpsvik, samt ASVO
Endring 8. Setning:
Idrettslagene og ASVO velger selv sine representanter.
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det oppnevens en arbeids/styringsgruppe i forbindelse med folkehelsearbeidet som består av
følgende personer/lag:
Rådmann Konrad Sætra
Folkehelsekoordinator Ingrid Ane Ribe
Kommuneoverlege Rolf Peder Tennebø
Oppvekstsjef Gunnar Solstrøm
Teknisk sjef Pål strøm Jensen
Helse og omsorgssjef Lill-Tove Hansen
En representant hver fra idrettslagene Storjord, Drag og Kjøpsvik, samt ASVO.
Idrettslagene og ASVO velger selv sine representanter.

89/10
BUDSJETTREGULERING NR 2, 2010
Rådmannens innstilling:
Budsjettregulering 02 2010 vedtas med en inntekts- og utgiftsside på kr 665.097,-.
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettregulering 02 2010 vedtas med en inntekts- og utgiftsside på kr 665.097,-.

91/10
TILSKUDD TIL SOFIE BRASETH
Rådmannens innstilling:
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Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Rådmannen gis fullmakt til å finansiere kr 10.000,- til støtte av Sofie Braseth’s profilering av
Tysfjord.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å finansiere kr 10.000,- til støtte av Sofie Braseth’s profilering av
Tysfjord
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