HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 16.12.2010
Tid: 09.00 – 15.35
Til stede på møtet
Det Norske Arbeiderparti:
Medlemmer:
Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein Helge Nøstdal, SveinArne Jakobsen
Forfall:
Stig Setså,
Varamedlemmer:
Alfhild Larsen
Fellesliste for H. KRF og V:
Medlemmer,
Ingar Nikolaisen Kuoljok, Jan Ivar Jakobsen.
Forfall:
Pernille Krogh Storøy, Stig Kåre Amundsen
Varamedlemmer:
Ivar Otto Knutsen, Hege Nilsen
Senterpartiet:
Medlemmer:

Anders Sæter, Johanne Ellingsen, Leif Harald Olsen

Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer:
Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer:
Jonny Langmo, Marleif Eriksen
Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
Leif Kristian Klæboe

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Konrad Sætra, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen.
I tillegg møtte: helse- og omsorgssjef, teknisk sjef, oppvekst- og utdanningssjef og
økonomileder..
Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:
Inhabilitet:

Godkjent
Godkjent
86/10 – 103/10
Marleif Eriksen fratrådt under behandlingen av sak 102/10

Underskrifter:
Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

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

Kjøpsvik, 17.12.2010

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Skriftlige spørsmål
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Jan-Einar Pedersen
De folkene som går Nattskift på sykehjemmet har ikke muligheten til trim i arbeidstida.
Hvordan vil kommunen løse dette slik at det blir likhet for alle?

Helsesøster er fremdeles ikke tilsatt. Hva er årsaken til dette? Hva gjøres for å få fortgang i
tilsettingsprosessen?

Rådmannens svar:
Trim nattevakter
Når det gjelder nattvaktene har de anledning til å gå ned i det foreløpige ”trimrommet” på
sykehjemmet. Her står det en trimsykkel og det er fullt mulig å dele seg opp å gå en og en for å
ta en sykkeltur i løpet av natta. Videre har ledelsen ved sykehjemmet lagt forholdene til rette
ved at nattevaktene kan gå et kvarter tidligere eller komme tilsvarende senere. Dette har ikke
vært av interesse for nattevaktene. Trimtimen skal brukes til trim og den skal foregå i
arbeidstida, i tillegg skal den ikke koste noe, noe kommunestyret har bestemt. Det er flere
ansatte som deler opp trimtimen i kvarter/halvtimer fordi det er vanskelig å ta ut hele timer.
Ikke alle benytter trimtimen hver uke fordi arbeidssituasjonen ikke tillater det.
Helsesøsterstilling
Det medfører ikke riktighet at det ikke er foretatt tilsetting i helsesøsterstillingen, men
vedkommende som ble tilsatt har takket nei til stillinga. Det betyr at det må en ny
utlysningsrunde til. På bakgrunn av sykdom i administrasjonen er ikke utlysningsteksten sendt
enda.
Det er nå inngått avtale med en person som skal bistå oss i inntil 25 % stilling. I første omgang
er det skolehelsetjenesten som blir prioritert i tillegg til oppgaver som allerede er prioritert.

I tillegg muntlig spørsmål fra Guttorm Aasebøstøl:
Brøyting i Kjøpsvik – viser til spørsmål fra forrige kommunestyremøte. Snøbrøytingen i
Kjøpsvik er helt uholdbart – vil ha svar.
Tekn sjef svarte.
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SAKSLISTE
Saksnr.
86/10

Arkivsaksnr.
Tittel
10/624
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
OPPRETTELSE AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASISTENT

87/10

10/652
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
BEMANNINGSØKNING - PLO ØST

88/10

09/663
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NARVIK KOMMUNE OG
TYSFJORD KOMMUNE VEDRØRENDE KRISESENTERTILBUD FOR
PERSONER BOSATT I TYSFJORD KOMMUNE

89/10

07/457
TYSFJORD OVERFORMYNDERI

90/10

10/653
FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM REISELIV I
HAMSUNS RIKE OG KOMMUNENE HAMARØY, STEIGEN,

SØRFOLD
OG TYSFJORD
91/10

10/651
BUDSJETTREGULERING 03/2010

92/10

10/458
BUDSJETT 2011

93/10

10/455
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYSFJORD KOMMUNE OG
HELSEDIREKTORATET

94/10

08/879
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
MERKNADSBEHANDLING - GODKJENNING

95/10

09/134
REGULERINGSPLAN FOR STORELVA/STETINDOMRÅDET

96/10

10/325
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - IKS OFOTEN

97/10

10/38
DELEGASJONSREGLEMENT, HAVNE OG FARVANNSLOVEN
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98/10

10/540
MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET STOURLOUKTA/STORVIKA I
TYSFJORD KOMMUNE - TIL OFF.UTLYSNING OG KOMMUNAL
BEHANDLING

99/10

10/73
TOSPRÅKLIGHETSTILSKUDD 2010 - DIVTASVUONA SUOHKAN
TYSFJORD KOMMUNE

100/10

10/681
AVTALE MELLOM TYSFJORD KOMMUNE OG EIER AV BOLIGER
MED KOMMUNAL TILDELINGSPLIKT PÅ HAMNHÅGEN - DRAG

101/10

10/558
SALG AV KOMMUNAL BOLIG- ØSTVIKVEIEN 1 PÅ STORJORD

102/10

10/686
FINANSERING AV FLERBRUKSHALL I KJØPSVIK OG KALDHALL
PÅ DRAG

103/10

10/573
KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - SPILLEMIDLER
2011
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86/10
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
OPPRETTELSE AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASISTENT
Formannskapets innstilling:
Det opprettes 53,33 % stilling som brukerstyrt personlig assistent ved pleie og omsorg vest fra
og med 01.01.11. Kostnader 2011 innarbeides i budsjettet.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det opprettes 53,33 % stilling som brukerstyrt personlig assistent ved pleie og omsorg vest fra
og med 01.01.11. Kostnader 2011 innarbeides i budsjettet.

87/10
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
BEMANNINGSØKNING - PLO ØST

Formannskapets innstilling:
Det opprettes 4 årsverk i forhold til en ressurskrevende bruker innen pleie og omsorg øst.
Kostnader fpr 2011 vil utgjøre kr. 1 968 696,-. Tilskudd fra staten for ressurskrevende bruker
vil utgjøre ca kr. 462 141,-. Tysfjord kommunes utgifter vil utgjøre ca kr. 1 506 555,-.
Kostnader for 2011 er innarbeidet i budsjettet.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det opprettes 4 årsverk i forhold til en ressurskrevende bruker innen pleie og omsorg øst.
Kostnader fpr 2011 vil utgjøre kr. 1 968 696,-. Tilskudd fra staten for ressurskrevende bruker
vil utgjøre ca kr. 462 141,-. Tysfjord kommunes utgifter vil utgjøre ca kr. 1 506 555,-.
Kostnader for 2011 er innarbeidet i budsjettet.

88/10
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NARVIK KOMMUNE OG TYSFJORD
KOMMUNE VEDRØRENDE KRISESENTERTILBUD FOR PERSONER BOSATT I
TYSFJORD KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen mellom Narvik kommune og Tysfjord
kommune vedrørende krisesentertilbud for personer bosatt i Tysfjord kommune.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen mellom Narvik kommune og Tysfjord
kommune vedrørende krisesentertilbud for personer bosatt i Tysfjord kommune.

89/10
TYSFJORD OVERFORMYNDERI
Formannskapets innstilling:
Det opprettes en stilling som hjelpeverge på inntil 30 prosent.
Stillingen kostnadsberegnes på inntil kr 120.000,- som innarbeides i budsjett 2011 gjennom et
eget tiltak.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det opprettes en stilling som hjelpeverge på inntil 30 prosent.
Stillingen kostnadsberegnes på inntil kr 120.000,- som innarbeides i budsjett 2011 gjennom et
eget tiltak.

90/10
FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM REISELIV I HAMSUNS RIKE
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OG KOMMUNENE HAMARØY, STEIGEN, SØRFOLD OG TYSFJORD
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune fornyer avtalen med Reiseliv i Hamsuns rike for perioden 2011 – 2013 .
Avtalen gjelder innenfor de gjeldende økonomiske rammene, dvs med et grunnbeløp på kr
108.000,- og en kontingent på maksimalt kr 30.000,Det forutsettes at Reiseliv i Hamsuns rike legger frem en konkret handlingsplan for
søknadsperioden.
Beløpet belastes kommunens næringsfond
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune fornyer avtalen med Reiseliv i Hamsuns rike for perioden 2011 – 2013 .
Avtalen gjelder innenfor de gjeldende økonomiske rammene, dvs med et grunnbeløp på kr
108.000,- og en kontingent på maksimalt kr 30.000,Det forutsettes at Reiseliv i Hamsuns rike legger frem en konkret handlingsplan for
søknadsperioden.
Beløpet belastes kommunens næringsfond

91/10
BUDSJETTREGULERING 03/2010
Formannskapets innstilling:
Budsjettregulering 03/2010 vedtas som fremlagt med en inntekts- og utgiftsside på kr
19.516.779,-.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettregulering 03/2010 vedtas som fremlagt med en inntekts- og utgiftsside på kr
19.516.779,-.

92/10
BUDSJETT 2011
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Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1.

Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2011 med de forslag til drifts- og
investeringstiltak som framgår av budsjettdokumentet.

2.

Forslag til rammer for brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter for tjenestene
og investeringer 2011 godkjennes.

3.

De stillingshjemler som danner grunnlag for budsjettet godkjennes.

4.

Skatt på formue og inntekt skrives ut og kreves inn etter høyeste skattøre som
Stortinget vedtar.

5.

Gebyrer og avgifter innenfor teknisk økes som foreslått i budsjettframlegget.

6.

Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille for verker og bruk, og 4 promille for
private eiendommer i 2011.

7.

Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån som startlån til kommunens innbyggere.
Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån inntil kr 2 mill, og godkjenne lånevilkårene.
Lånet tas opp med inntil 5 års avdragsfrihet og nedbetaling over inntil 20 år.

8.

Bevilgninger til vedtatte prosjekter (investeringer) som ikke blir fullført innen
årsskiftet blir overført for den resterende del av bevilgningen til påfølgende år.

Behandlingen i Kommunestyret:
Denne informasjonen fra rådmannen ble sendt til kommunestyrets medlemmer pr. mail den
10.12.
”Det viser seg at utsendte budsjettforslag fra administrasjonen inneholder to feil:
Inntekt ressurskrevende bruker er ført både på 1.3000 med 1 million og på 1.4050 med 2
millioner. Korrekt budsjettering er ca. 2 millioner på 1.4050.
Vi har følgende forslag til inndekning:
- På Drag er det ikke ført inntekt på brukerstyrt personlig assistent for 2011, dette vil
utgjøre kr. 100 000,-.
- Kompetanseplan for helse og omsorg reduseres med kr. 100 000,-. Dette innebærer at
vi må være mer restriktiv i forhold til deltakelse på videre utdanning.
- Pleie og omsorg øst har lagt inn 4 nye stillinger i forhold til ressurskrevende bruker.
På bakgrunn av erfaringer så langt, reduseres disse til 2.
Overføringer til private barnehager er budsjettert med kr. 640 000,-. Fra 2004 skulle private
barnehager hatt overføring fra kommunen på bakgrunn av likeverdig behandling. Dette har
ikke blitt fulgt opp i Tysfjord kommune. Det er nå tatt tak i saken og etter kommunens
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utregninger for de siste årene, fra 2008, kan det se ut som om overføringene har vært for
store. Kommunen har gått inn i en dialog med barnehagen, men det er ikke kommet til
enighet. Administrasjonen mener at budsjetteringen for 2011 er tilstrekkelig. Vi vil komme
tilbake med en orientering når saken er avsluttet”.

Rådmannens la frem følgende endringsforslag i møtet den 16.12.
Jf. Administrasjonens framlegg om endringer i budsjettet gjøres følgende inndekning:
D/1.3000.7000.120000 –
K/1.4222.7000.254.000 –
K/1.3000.1500.120.000 –
omsorg
0100
K/1.4110.0900.253.000 –
0990

1.000.000,100.000,100.000,-

- Redusert inntekt ressurskrevende brukere
- Økt inntekt BPA
- Redusert utgift kompetanseheving helse og

800.000,-

- Redusert to stillinger på PLØ

Endrings/Tilleggs -forslag v/ Leif Harald Olsen og Jan Ivar Jakobsen
Kommunale vann-, avløps-, og renovasjonsavgifter er svært høye i Tysfjord.
Kommunestyret i Tysfjord ber rådmannen redusere kostnadene innenfor ovenfornevnte VARområde, slik at det samlede kommunale avgiftsnivået med eiendomsskatt som foreslått i
budsjett 2011 inkludert, beholdes uendret ( på 2010-nivå).
Lønn til konsulent under ansvarsområde 6600 – plan og utvikling innarbeides i bebudet sak om
organisering av plan- og utvikling, kultur og service.

Disposisjonsfond
Reduserte utbytte fra Nord Salten Kraft
Til disposisjon

Inntekter:
Disposisjonsfond
IkS-brann
Redusert konsulenttjeneste Prestegårdstunet

kr. 1.270.000,kr. 1.200.000.kr.
70.000,-

kr. 70.000,kr. 50.000,kr. 135.000,Kr. 255 .000,-

Utgifter:
Betaling av kostpenger til barnehager innføres ikke
Rørvik gård
Branntavle
omsorgbolig Storjord

kr.
kr.
kr.

130.000,50.000,30.000,-
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Solavskjerming Dragstunet/Storjord

kr.

45.000,-

Kr. 255.000,-

Endringsforslag v Tor Asgeir Johansen:
Over og underskudd KÅB/KØP
Sum alle tiltak
30 % stilling - hjelpeverge
reduserte kostnader IKS Brann
Vi vil ikke innføre kostpenger i barnehagen!
kostpenger i barnehagen
vi forstår at alle etatene gjennomgås ved hver
budsjettgjennomgang for å finne kuttmuligheter, så derfor ser vi
ikke noen grunn til å avsette en halv million til dette arbeidet i
år. Vi reduserer det til et minimum på 50 000,-. Det er dyrt å
drive 3 døgnenheter!
Gjennomgang av helse om omsorg
Drag legekontor
Vi vil ikke øke eiendomsskatten!
Eiendomsskatt
arkivlokalene
effekt ny innkjøpsavtale
investeringsmoms
Regnskapet for 2009 er ikke godkjent, men vi har grunn til å tro
at det vil være et overskudd å sette til disp.fond ved første
budsjettregulering..
økt. avsetn. Til dispfond.
økning i utbytte
utvidet avdrag på låneporteføl
Vi ønsker å videreføre kunnskapsløftet, men uten å vite
størrelsen på overskuddet, eller øke eiendomsskatten er det
umulig på nåværende tidspunkt.
Kunnskapsløftet
Vi ønsker aktvitør i 100 % stilling men budsjetterer med 50 %,
da det er det vi ser som disponibelt – justerer evt til 100 % på
første budsjettregulering i 2011 – ihh til overskudd.
Aktivitør 50 % stilling
Tysfjord kommune er så heldig å ha en kreftsykepleier, og vi ser
at vi kan ha bruk kunnskap til forebygging også.
Kreftsykepleier i 50 % stilling
Rørvik Gård trenger ca 50 000,-.
Rørvik gård

6428309
-6428309
119159
-46000
0

50000
440012
0
287769
-1000000
-4100000

29905
-2000000
-720043

0

210500

250389
50000

Side 11 av 26

I kommunestyret i 2009 da budsjettet ble vedtatt, ble det også
vedtatt at organisasjonsstrukturen skulle gjennomgås og forslag
skulle legges fram til politisk behandling siste halvdel av 2010.
Vi har ikke fått et slikt forslag på bordet og kan dermed ikke
vedta et budsjett som ikke er i samsvar med dagens
organisasjonsplan. Kultur er det området vi anser som viktigst å
satse på for fremtiden om folk med høyere utdanning skal finne
det interessant å flytte hit. Vi kommer til å vurdere å endre til
100 % stilling i første budsjettregulering når revidert regnskap
for 2009 foreligger.
kulturkonsulent - beholder 50
Det søkes løsninger for at prosjektadministrasjonen får stabile
lønns- og arbeidsforhold.
Tysfjord kirkelige fellesråd vurderes økt tilskudd ved første
budsjettregulering 2011

0

-6428309
Til fordeling

6428309

Votering:
Først ble Olsen og Jakobsens forslag satt opp mot Johansens forslag.
Olsen og Jakobsens forslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag.
Deretter ble Formannskapets innstilling med endringer tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling med endringer vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Til sist ble rådmannens tilleggsforslag tatt opp til votering.
Rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel
Undertegnede kan ikke være med på økning av eiendomsskatt.
Jan –Einar Pedersen, Guttorm Aasebøstøl

Vedtak:

1.

Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2011 med de forslag til drifts- og
investeringstiltak som framgår av budsjettdokumentet.
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2.

Forslag til rammer for brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter for tjenestene
og investeringer 2011 godkjennes.

3.

De stillingshjemler som danner grunnlag for budsjettet godkjennes.

4.

Skatt på formue og inntekt skrives ut og kreves inn etter høyeste skattøre som
Stortinget vedtar.

5.

Kommunale vann-, avløps-, og renovasjonsavgifter er svært høye i Tysfjord.
Kommunestyret i Tysfjord ber rådmannen foreta organisatoriske grep innen
Teknisk etat, slik at det samlede kommunale avgiftsnivået med eiendomsskatt som
foreslått i budsjett 2011 inkludert, beholdes uendret ( på 2010-nivå).

6.

Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille for verker og bruk, og 4 promille for
private eiendommer i 2011.

7.

Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån som startlån til kommunens innbyggere.
Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån inntil kr 2 mill, og godkjenne lånevilkårene.
Lånet tas opp med inntil 5 års avdragsfrihet og nedbetaling over inntil 20 år.

8.

Bevilgninger til vedtatte prosjekter (investeringer) som ikke blir fullført innen
årsskiftet blir overført for den resterende del av bevilgningen til påfølgende år

Kommunale vann-, avløps-, og renovasjonsavgifter er svært høye i Tysfjord.
Kommunestyret i Tysfjord ber rådmannen redusere kostnadene innenfor ovenfornevnte VARområde, slik at det samlede kommunale avgiftsnivået med eiendomsskatt som foreslått i
budsjett 2011 inkludert, beholdes uendret ( på 2010-nivå).
Lønn til konsulent under ansvarsområde 6600 – plan og utvikling innarbeides i bebudet sak om
organisering av plan- og utvikling, kultur og service.

Disposisjonsfond
Reduserte utbytte fra Nord Salten Kraft
Til disposisjon

Inntekter:
Disposisjonsfond
IkS-brann
Redusert konsulenttjeneste Prestegårdstunet

kr. 1.270.000,kr. 1.200.000.kr.
70.000,-

kr. 70.000,kr. 50.000,kr. 135.000,Kr. 255 .000,-

Utgifter:
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Betaling av kostpenger til barnehager innføres ikke
Rørvik gård
Branntavle
omsorgbolig Storjord
Solavskjerming Dragstunet/Storjord

kr.
kr.
kr.
kr.

130.000,50.000,30.000,45.000,-

Kr. 255.000,Protokolltilførsel
Undertegnede kan ikke være med på økning av eiendomsskatt.
Jan –Einar Pedersen, Guttorm Aasebøstøl

93/10
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYSFJORD KOMMUNE OG
HELSEDIREKTORATET
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og
Helsedirektoratet i forbindelse med 3-årig demensprogram for personer med samisk bakgrunn.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og
Helsedirektoratet i forbindelse med 3-årig demensprogram for personer med samisk bakgrunn.

94/10
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
MERKNADSBEHANDLING - GODKJENNING
Formannskapets innstilling:
Med hjemmel til Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes Reguleringsplan for Kjøpsvik
sentrum med følgende forslag/endringer, jf. merknadsbehandlingen, saksutredningen del 2.0:
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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 Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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:
6. Eksisterende avkjørsel til rådhus/P1 stenges og flyttes nordvestover.
7. Parkering P9 trekkes ut av planen.
8. %-BYA for F2 økes til 80 %.
9. Minnelund og park gjerdes inne hver for seg med porter etter behov.
10. 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.

95/10
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REGULERINGSPLAN FOR STORELVA/STETINDOMRÅDET
Formannskapets innstilling:
Med bakgrunn i saksutredningens pkt. 1.2 Innkomne merknader/innsigelser og 1.3
Oppsummering tilrår rådmannen formannskapet å gjøre følgende vedtak:
I. Merknadsbehandling:
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:
11. Naturformål (NA) langs rv.827 eiendomsområde gjøres om til annen veggrunn.
12. Privat parkering (PP1) ved rv.827 flyttes minimum 6 m fra vegkant.
13. Kart og bestemmelser rettes opp slik at det blir samsvar mellom disse.
14. 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 Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i saksutredningens pkt. 1.2 Innkomne merknader/innsigelser og 1.3
Oppsummering tilrår rådmannen formannskapet å gjøre følgende vedtak:
I. Merknadsbehandling:
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.
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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:
15. Naturformål (NA) langs rv.827 eiendomsområde gjøres om til annen veggrunn.
16. Privat parkering (PP1) ved rv.827 flyttes minimum 6 m fra vegkant.
17. Kart og bestemmelser rettes opp slik at det blir samsvar mellom disse.
18. 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.

96/10
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - IKS OFOTEN
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommunestyre tar fremlagte dokument vedrørende ”Organisering og dimensjonering
av Ofoten Brann IKS” til etterretning.
Forbehold: Det forutsettes at det ikke medfører økte totale utgifter. Det skal være et høyt
fokus på effektivisering av driften, slik at de totale budsjettrammer kan reduseres. Det skal
søkes sammarbeidsløsninger med kommunens andre etater, for felles bruk av personell og
utstyr, der det er mulig.
Dokumentet med brannsjefens konklusjoner og anbefalte tiltak danner grunnlag for de forhold
som gjelder i Tysfjord kommune ved utarbeiding av ny felles branndokumentasjon for
kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord.
Med hensyn til kartlagte risiko vedtar kommunestyret:
Det skal være brannstasjoner i Kjøpsvik og på Drag .
Beredskapen ved Kjøpsvik brannstasjon utøves av 16 deltidsansatte mannskaper, hvorav minst
4 er kvalifisert som utrykningsleder. Brannsjefen vurderer behov for vaktordninger for
deltidsmannskapene i forbindelse med påske- og sommerferie
Det opprettes rullerende hjemmevakt for utrykningsleder ved Kjøpsvik brannstasjon.
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Beredskapen ved Drag brannstasjon utøves av 12 deltidsansatte mannskaper, hvorav minst 4 er
kvalifisert som utrykningsleder. Brannsjefen vurderer behov for vaktordninger for
deltidsmannskapene i forbindelse med påske- og sommerferie.
Det skal være depot på Storjord.
Beredskapen ved Storjord depot utøves av 4 deltidsmannskaper, hvorav minst 1 er kvalifisert
som utrykningsleder.
Det skal være røykdykkertjeneste ved Kjøpsvik og Drag brannstasjoner. Minimum 8
mannskaper ved hver stasjon skal være kvalifiserte røykdykkere.
Brannstasjonene i kommunen skal utstyres med mannskapsbiler med skumslukkeutstyr eller
tilsvarende.
Depot på Storjord skal utstyres med fremskutt enhet. Skumslukkeutstyr / skjærslukker eller
tilsvarende.
Investeringsplan for utskifting og nyanskaffelser av nødvendig materiell vedlegges
branndokumentasjonen.
Forebyggende avdeling som dekker de tre eierkommunene skal bemannes med 2,3 årsverk
samt leder.
Det tas kontakt med Salten Brann IKS med sikte på samordning av brann- og
redningsberedskapen i kommunene Sørfold, Hamarøy og Tysfjord på strekningen Mørsvikbotn
– Korsnes.
Økonomisk konsekvens:
Oppgradering til brannstasjon på Drag samt investering i nytt materiell Storjord gir en økt
kostnadsramme på kr. 300.000 pr. år. Eventuell samordning med Salten Brann IKS er ikke
hensyntatt ved kostnadsberegningen.
Vedlegg:
Organisering og dimensjonering av Ofoten Brann IKS, Risiko- og
sårbarhetsanalyse
Notat fra NBC – Neas Brannconsult vedrørende ROS-analyse for Ofoten
Interkommunale Brann og Redningsvesen IKS
Kart over brannstasjoner og utykningstider i A3-format
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre tar fremlagte dokument vedrørende ”Organisering og dimensjonering
av Ofoten Brann IKS” til etterretning.
Forbehold: Det forutsettes at det ikke medfører økte totale utgifter. Det skal være et høyt
fokus på effektivisering av driften, slik at de totale budsjettrammer kan reduseres. Det skal
søkes sammarbeidsløsninger med kommunens andre etater, for felles bruk av personell og
utstyr, der det er mulig.
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Dokumentet med brannsjefens konklusjoner og anbefalte tiltak danner grunnlag for de forhold
som gjelder i Tysfjord kommune ved utarbeiding av ny felles branndokumentasjon for
kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord.
Med hensyn til kartlagte risiko vedtar kommunestyret:
Det skal være brannstasjoner i Kjøpsvik og på Drag .
Beredskapen ved Kjøpsvik brannstasjon utøves av 16 deltidsansatte mannskaper, hvorav minst
4 er kvalifisert som utrykningsleder. Brannsjefen vurderer behov for vaktordninger for
deltidsmannskapene i forbindelse med påske- og sommerferie
Det opprettes rullerende hjemmevakt for utrykningsleder ved Kjøpsvik brannstasjon.
Beredskapen ved Drag brannstasjon utøves av 12 deltidsansatte mannskaper, hvorav minst 4 er
kvalifisert som utrykningsleder. Brannsjefen vurderer behov for vaktordninger for
deltidsmannskapene i forbindelse med påske- og sommerferie.
Det skal være depot på Storjord.
Beredskapen ved Storjord depot utøves av 4 deltidsmannskaper, hvorav minst 1 er kvalifisert
som utrykningsleder.
Det skal være røykdykkertjeneste ved Kjøpsvik og Drag brannstasjoner. Minimum 8
mannskaper ved hver stasjon skal være kvalifiserte røykdykkere.
Brannstasjonene i kommunen skal utstyres med mannskapsbiler med skumslukkeutstyr eller
tilsvarende.
Depot på Storjord skal utstyres med fremskutt enhet. Skumslukkeutstyr / skjærslukker eller
tilsvarende.
Investeringsplan for utskifting og nyanskaffelser av nødvendig materiell vedlegges
branndokumentasjonen.
Forebyggende avdeling som dekker de tre eierkommunene skal bemannes med 2,3 årsverk
samt leder.
Det tas kontakt med Salten Brann IKS med sikte på samordning av brann- og
redningsberedskapen i kommunene Sørfold, Hamarøy og Tysfjord på strekningen Mørsvikbotn
– Korsnes.
Økonomisk konsekvens:
Oppgradering til brannstasjon på Drag samt investering i nytt materiell Storjord gir en økt
kostnadsramme på kr. 300.000 pr. år. Eventuell samordning med Salten Brann IKS er ikke
hensyntatt ved kostnadsberegningen.
Vedlegg:
Organisering og dimensjonering av Ofoten Brann IKS, Risiko- og
sårbarhetsanalyse
Notat fra NBC – Neas Brannconsult vedrørende ROS-analyse for Ofoten
Interkommunale Brann og Redningsvesen IKS
Kart over brannstasjoner og utykningstider i A3-format
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97/10
DELEGASJONSREGLEMENT, HAVNE OG FARVANNSLOVEN
Formannskapets innstilling:
Det gjøres følgende endringer av kommunens delegasjonsreglement:
Politisk forvaltning i medhold av Havne- og Farvannsloven delegeres til formannskapet.
Endringen innarbeides under pkt 5 i delegasjonsreglementet
Administrativ saksbehandling etter Havne- og Farvannsloven delegeres til Rådmannen. Dette
innarbeides under pkt 8 i delegasjonsreglementet.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gjøres følgende endringer av kommunens delegasjonsreglement:
Politisk forvaltning i medhold av Havne- og Farvannsloven delegeres til formannskapet.
Endringen innarbeides under pkt 5 i delegasjonsreglementet
Administrativ saksbehandling etter Havne- og Farvannsloven delegeres til Rådmannen. Dette
innarbeides under pkt 8 i delegasjonsreglementet.

98/10
MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET STOURLOUKTA/STORVIKA I TYSFJORD
KOMMUNE - TIL OFF. UTLYSNING OG KOMMUNAL BEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommunestyre kan ikke tilrå at Musken Laks A/S gis tillatelse til etablering av
oppdrettslokalitet i Stuorvika/Storvika.
Begrunnelsen for dette er at området ligger i et FFFNA område som i retningslinjene for
Tysfjord kommunes kystsoneplan og ut fra dagens teknologi regnes som uegnet for
akvakultur.
Utover dette vises det til at området er attraktivt for fritidsfiske og en eventuell
oppdrettslokalitet vil være i konflikt med de tradisjonelle fiskeriers behov for låssettingplass
og bruk av landnot under sildefiske.
Behandlingen i Kommunestyret:
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Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre kan ikke tilrå at Musken Laks A/S gis tillatelse til etablering av
oppdrettslokalitet i Stuorvika/Storvika.
Begrunnelsen for dette er at området ligger i et FFFNA område som i retningslinjene for
Tysfjord kommunes kystsoneplan og ut fra dagens teknologi regnes som uegnet for
akvakultur.
Utover dette vises det til at området er attraktivt for fritidsfiske og en eventuell
oppdrettslokalitet vil være i konflikt med de tradisjonelle fiskeriers behov for låssettingplass
og bruk av landnot under sildefiske.

99/10
TOSPRÅKLIGHETSTILSKUDD 2010 - DIVTASVUONA SUOHKAN
TYSFJORD KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre er i utgangspunktet positiv til at kriteriene for
tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner endres fra kostnadsstyring til
målstyring.
2. De nye beregningskriteriene har en profil med prosentvis vekting av basisstilskudd,
betjeningstilskudd og utviklingsdel på h.h.v 25%,50% og 25%. Endringen innebærer at
Tysfjord kommune får en nedgang i sine overføringer på kr. 465.000,- pr. år. En slik
endring vil etter Tysfjord kommunes mening være i strid med prinsippet om styrking
av det samiske språk innenfor forvaltningsområdet. Endringen er uakseptabel og det
anmodes om en ny vurdering av kriteriene i basistilskuddet og betjeningstilskuddet slik
at nivået på de samlede overføringer ikke blir redusert.
Det gjøres oppmerksom på at Tysfjord kommune er den eneste lulesamiske kommunen
i forvaltningsområdet og det påligger da Sametinget et spesielt ansvar med å
videreføre/utvide gjeldende bevilgninger til formålet, da språket er truet.
3. Utviklingsdelen i tildelingskriteriene bør imidlertid i sterkere grad vektlegge innovative
og kreative planer enn hva som historisk er bevilget tidligere til kommunene. En slik
ordning vil på en bedre måte ivareta de langsiktige utfordringer for samisk språk.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Tysfjord kommunestyre er i utgangspunktet positiv til at kriteriene for
tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner endres fra kostnadsstyring til
målstyring.
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2. De nye beregningskriteriene har en profil med prosentvis vekting av basisstilskudd,
betjeningstilskudd og utviklingsdel på h.h.v 25%,50% og 25%. Endringen innebærer at
Tysfjord kommune får en nedgang i sine overføringer på kr. 465.000,- pr. år. En slik
endring vil etter Tysfjord kommunes mening være i strid med prinsippet om styrking
av det samiske språk innenfor forvaltningsområdet. Endringen er uakseptabel og det
anmodes om en ny vurdering av kriteriene i basistilskuddet og betjeningstilskuddet slik
at nivået på de samlede overføringer ikke blir redusert.
Det gjøres oppmerksom på at Tysfjord kommune er den eneste lulesamiske kommunen
i forvaltningsområdet og det påligger da Sametinget et spesielt ansvar med å
videreføre/utvide gjeldende bevilgninger til formålet, da språket er truet.
3. Utviklingsdelen i tildelingskriteriene bør imidlertid i sterkere grad vektlegge innovative
og kreative planer enn hva som historisk er bevilget tidligere til kommunene. En slik
ordning vil på en bedre måte ivareta de langsiktige utfordringer for samisk språk.

100/10
AVTALE MELLOM TYSFJORD KOMMUNE OG EIER AV BOLIGER MED
KOMMUNAL TILDELINGSPLIKT PÅ HAMNHÅGEN - DRAG
Formannskapets innstilling:
Fremlagte forslag til avtale mellom Tysfjord kommune og Tysfjord Eiendom A/S godkjennes.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fremlagte forslag til avtale mellom Tysfjord kommune og Tysfjord Eiendom A/S godkjennes.

101/10
SALG AV KOMMUNAL BOLIG- ØSTVIKVEIEN 1 PÅ STORJORD
Formannskapets innstilling:
1. 3- manns bolig Østvikveien 1, g nr. 72, b nr, 20 på Storjord selges. Boligen annonseres
på det åpne markedet og selges til høystbydende.
2. Det innhentes takst på boligen.
3. Kommunen forbeholder seg rett til å forkaste alle bud.
4. Gevinst ved salg av boligen plasseres i et fond som øremerkes til vedlikehold av
kommunale boliger.
Behandlingen i Kommunestyret:
Endring i pkt 4: vedlikehold endres til oppgradering.
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Innstillingen med endring i pkt 4 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. 3- manns bolig Østvikveien 1, g nr. 72, b nr, 20 på Storjord selges. Boligen annonseres
på det åpne markedet og selges til høystbydende.
2. Det innhentes takst på boligen.
3. Kommunen forbeholder seg rett til å forkaste alle bud.
4. Gevinst ved salg av boligen plasseres i et fond som øremerkes til oppgradering av
kommunale boliger.

102/10
FINANSERING AV FLERBRUKSHALL I KJØPSVIK OG KALDHALL PÅ DRAG
Formannskapets innstilling:
1. Sambrukshall i Kjøpsvik bevilges inntil 2,75 mill. i kommunal støtte, forutsatt
fullfinansiering.
2. Ansvarsfordeling og byggeherreansvar avklares i første kommunestyremøte i 2011.
Finansiering avklares i samme møte.
3. Drag Aktivitetspark bevilges inntil 2,5 mill. til bygging av Kaldhall lokalisert til Drag
Aktivitetspark, forutsatt fullfinansiering.
4. Ansvarsfordeling og byggeherreansvar avklares i første kommunestyremøte i 2011.
Finansiering avklares i samme møte.

Behandlingen i Kommunestyret:
Marleif Eriksen fratrådt på grunn av inhabilitet, er styreleder i Drag Aktivitetspark.
Tilleggsforslag v/ Leif Harald Olsen og Jan Ivar Jakobsen:
Finansiering av flerbrukshall i Kjøpsvik , kaldhall på Drag og nærmiljøanlegg i Bjørkvik, sak
102/10

5.

Bjørkvik aktivitet bevilges inntil kr. 300.000,- til bygging av nærmiljøanlegg lokaliert til
Bjørkvik, forutsatt fullfinansiering

6.

Ansvarsfordeling og byggeherreansvar avklares i første kommunestyremøte i 2011
Finansiering avklares i samme møte.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Olsen og Jakobsen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Sambrukshall i Kjøpsvik bevilges inntil 2,75 mill. i kommunal støtte, forutsatt
fullfinansiering.
2. Ansvarsfordeling og byggeherreansvar avklares i første kommunestyremøte i 2011.
Finansiering avklares i samme møte.
3. Drag Aktivitetspark bevilges inntil 2,5 mill. til bygging av Kaldhall lokalisert til Drag
Aktivitetspark, forutsatt fullfinansiering.
4. Ansvarsfordeling og byggeherreansvar avklares i første kommunestyremøte i 2011.
Finansiering avklares i samme møte.
5. Bjørkvik aktivitet bevilges inntil kr. 300.000,- til bygging av nærmiljøanlegg lokaliert
til Bjørkvik, forutsatt fullfinansiering
6. Ansvarsfordeling og byggeherreansvar avklares i første kommunestyremøte i 2011
Finansiering avklares i samme møte.

103/10
KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - SPILLEMIDLER 2011
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune viser til gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
og fremmer følgende anlegg, i prioritert rekkefølge for mulig tildeling av statlige spillemidler i
2011:

IDRETT – ORDINÆRE ANLEGG/REHABILITERING
PROIRITERT PLAN:
Pri Tiltak
Søknadssum
1.

2.

Kostnadsoverslag

Kunstgress på eksisterende bane, Drag
Søker Tysfjord kommune
Elektroniske skiver, Kjøpsnes skytebane
Søker Kjøpsnes skytterlag

Flerbrukshall Kjøpsvik
Søker Tysfjord kommune
6 972 000.-

Kr.

6 066 796.-

2 426 718.-

“

1 350 000.-

540 000.-

3.

Uprioriterte prosjekter:
1.Drag Aktivitetespark, Kaldhall

Kr. 23 241 250.-

Kr.

6700000,-

1200000,-
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2. Minihall på Drag(gym. Sal skolen)

-

-

Finansiering av prosjekt nr. 3 – flerbrukshall Kjøpsvik fremmes som egen sak til
kommunestyrets første møte i 2011. Ved behandling av saken må det foreligge en endelig
dokumentasjon og bindende tilsagn fra de aktører som skal finansiere prosjektet. Samtidig må
det tas stilling til organisering av byggeprosjektet, byggherreansvaret og hvordan den
kommunale egenandelen på kr. 2,75 millioner skal finansieres.
Behandlingen i Kommunestyret:

Tilleggsforslag v/Leif Harald Olsen og Jan Einar Jakobsen:
Kostnadsoverslag
19. Nærmiljøanlegg i Bjørkvik

kr. 940.000,-

Søknadssum
kr. 240.000,-

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Olsen og Jakobsens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tysfjord kommune viser til gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
og fremmer følgende anlegg, i prioritert rekkefølge for mulig tildeling av statlige spillemidler i
2011:
IDRETT – ORDINÆRE ANLEGG/REHABILITERING
PROIRITERT PLAN:
Pri Tiltak
Søknadssum
1.

2.

Kostnadsoverslag

Kunstgress på eksisterende bane, Drag
Søker Tysfjord kommune

Kr.

6 066 796.-

2 426 718.-

Elektroniske skiver, Kjøpsnes skytebane
Søker Kjøpsnes skytterlag

“

1 350 000.-

540 000.-

3.

Flerbrukshall Kjøpsvik
Søker Tysfjord kommune
6 972 000.-

Uprioriterte prosjekter:
1.Drag Aktivitetespark, Kaldhall

Kr. 23 241 250.-

Kr.

6700000,-

1200000,-
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2. Minihall på Drag(gym. Sal skolen)
3. Nærmiljøanlegg i Bjørkvik

kr.

940.000,-

kr. 240.000,-

Finansiering av prosjekt nr. 3 – flerbrukshall Kjøpsvik fremmes som egen sak til
kommunestyrets første møte i 2011. Ved behandling av saken må det foreligge en endelig
dokumentasjon og bindende tilsagn fra de aktører som skal finansiere prosjektet. Samtidig må
det tas stilling til organisering av byggeprosjektet, byggherreansvaret og hvordan den
kommunale egenandelen på kr. 2,75 millioner skal finansieres.
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