HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Margits Minne, Drag
Møtedato: 12.04.2011
Tid: 11.00 – 14.40
Til stede på møtet
Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen,
Guttorm Aasebøstøl
Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): rådmann Konrad Sætra, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen.
I tillegg møtte Oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm og tek. sjef Pål Strøm Jensen på
deler av møtet.
Innkalling:
Saksliste:

Godkjent
Godkjent med tilleggssak 41/11 og 42/11

Behandlede saker:

33/11 – 42/11

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Orienteringer:
Oppvekst- og utdanningssjefen orienterte om behovet for flere plasser ved Drag barnehage.
Rådmannen orienterte om at kommunens banktjenestene må konkurranseutsettes. Ihht lov om
off. anskaffelser.

Kjøpsvik, 18.04.2011

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

SAKSLISTE
Saksnr.
33/11

Arkivsaksnr.
Tittel
11/203
SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND OG STUDIEDAGER

34/11

11/196
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET
"VARPAVASSDRAGET"

35/11

11/110
INNKJØP AV BOKBUSS TIL LULESAMISKE OMRÅDER

36/11

11/170
KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD KOMMUNE - FINANSIERING

37/11

09/134
REGULERINGSPLAN FOR STORELVA/STETINDOMRÅDET KLAGE
PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK, SAK 95/10

38/11

08/514
STEDSUTVIKLINGSPROGRAM FOR DRAG - BEHANDLING AV
FORPROSJEKT

39/11

09/207
HAVNESAMARBEID I OFOTEN

40/11

11/104
MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET MÅHKKE TYSFJORD
KOMMUNE

41/11

11/99
UTLYSNINGSPROSEDYRER/SØKNADSFRIST –
HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG NÆRINGSFOND

42/11

11/251
SØKNAD OM SPONSORMIDLER
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33/11
SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND OG STUDIEDAGER

Rådmannens innstilling:
Lars Filip Paulsen innvilges et stipend på kr 15.000 og 10 dagers studiepermisjon med lønn i
forbindelse med videreutdanning innenfor samisk språk. (LU2)
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Lars Filip Paulsen innvilges et stipend på kr 15.000 og 10 dagers studiepermisjon med lønn i
forbindelse med videreutdanning innenfor samisk språk. (LU2)

34/11
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "VARPAVASSDRAGET"
Rådmannens innstilling:
Forutsatt av at prosjektet kan finansieres som skissert i søknaden innvilges Varpavassdraget
grunneierlag inntil kr. 40 000.- årlig tilskudd over en fire års prosjektperiode for
gjennomføring av fremlagt plan.
Årlig rapport med prosjektregnskap skal forelegges Tysfjord kommune
Beløpet belastes post 2.51.00.002,fondsavsetning fisketiltak.
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forutsatt av at prosjektet kan finansieres som skissert i søknaden innvilges Varpavassdraget
grunneierlag inntil kr. 40 000.- årlig tilskudd over en fire års prosjektperiode for
gjennomføring av fremlagt plan.
Årlig rapport med prosjektregnskap skal forelegges Tysfjord kommune
Beløpet belastes post 2.51.00.002,fondsavsetning fisketiltak.

35/11
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INNKJØP AV BOKBUSS TIL LULESAMISKE OMRÅDER
Rådmannens innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til kjøp av bokbuss i samsvar med Sametingets kriterier og i henhold
til offentlige innkjøpsregler. Kostnaden finansieres via særskilt tilskudd fra Sametinget,
merverdiavgiftrefusjon og salg av dagens bokbuss.
Behandlingen i Formannskapet:
Sett inn evt. ved salg
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til kjøp av bokbuss i samsvar med Sametingets kriterier og i henhold
til offentlige innkjøpsregler. Kostnaden finansieres via særskilt tilskudd fra Sametinget,
merverdiavgiftrefusjon og evt. salg av dagens bokbuss.

36/11
KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD KOMMUNE - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i kommunelovens §13 treffer Tysfjord formannskap slikt vedtak:
1. Tysfjord kommune godkjenner ei økonomisk ramme på kr.713.000,- ekskl. moms til
utarbeidelse av revidert kommuneplan for Tysfjord kommune
2. Restfinansieringsbehovet på kr. 213.000,- ekskl. moms innarbeides i budsjettet for
2012.
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i kommunelovens §13 treffer Tysfjord formannskap slikt vedtak:
1. Tysfjord kommune godkjenner ei økonomisk ramme på kr.713.000,- ekskl. moms til
utarbeidelse av revidert kommuneplan for Tysfjord kommune
2. Restfinansieringsbehovet på kr. 213.000,- ekskl. moms innarbeides i budsjettet for
2012.

37/11
REGULERINGSPLAN FOR STORELVA/STETINDOMRÅDET
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KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK, SAK 95/10
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak:
De mottatte klagene fremmer ingen nye momenter i saken som skulle tilsi endringer av den
vedtatte reguleringsplanen for Storelv-Stetind.
Kommunestyrets vedtak i sak 95/10 opprettholdes.
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak:
De mottatte klagene fremmer ingen nye momenter i saken som skulle tilsi endringer av den
vedtatte reguleringsplanen for Storelv-Stetind.
Kommunestyrets vedtak i sak 95/10 opprettholdes.

38/11
STEDSUTVIKLINGSPROGRAM FOR DRAG - BEHANDLING AV FORPROSJEKT

Rådmannens innstilling:
1. Utviklingsprogram for Drag med tilhørende forretningsplan godkjennes
2. Ordfører og Rådmann gis fullmakt til å organisere det videre arbeid med finansiering
av programmet.
3. Finansieringsplanen for hovedprosjektet fremlegges for kommunestyret som egen sak.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen
1. Utviklingsprogram for Drag godkjennes
2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å arbeide videre med finansiering av
programmet.
Opposisjonen gis anledning å delta i arbeidet.
3. Finansieringsplan for hovedprosjektet fremlegges for kommunestyret som egen sak.
4. Det finansielle fundamentet (jfr. pkt 3) danner grunnlag for den videre organisering av
prosjektet med tilhørende forretningsplan.

Forslag v/Ellbjørg Mathisen og Guttorm Aasebøstøl:
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1.
2..

3.
4.

Utviklingsprogram for Drag med tilhørende forretningsplan tas til orientering.
For å ivareta de demokratiske prosessene skal ordfører og Rådmann i samarbeid med
en representant for oposisjonen gis fullmakt til å vurdere den videre planleggingen og
evt finansieringen av programmet.
På neste kommunestyre legger Rådmannen fram detaljert finansieringsplan for
prosjektene som inngår i programmet, som egen sak.
Store prosjekter er igangsatt og Rådmannen legger fram for kommunestyret en samlet
oversikt over status på de vedtak som vil påvirke budsjettet for 2011.

Rådmannen trakk sin innstilling.
Votering:
Sæter og Jakobsens forslag ble satt opp mot Mathisen og Aasebestøls forslag.
Sæter og Jakobsens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Protokolltilførsel fra Mathisen:
Tysfjord Arbeiderparti berømmer arbeidet med stedsutviklingsprogrammet, og forventer at
lignende utviklingsplaner også lages for de andre stedene i kommunen. En kommune er aldri
sterkere enn summen av all engasjement og utvikling. Kjøpsvik er et tettsted på størrelse med
Drag, og som kommunesenter forventer vi at det igangsettes en større innsats for at man lager
en tilsvarende plan her. Da Drag er i vekst er positivitet en naturlig del av utviklingen
framover, med stabilt innbyggertall, boligbygging, utbygging av skole, barnehage, kirke,
kaianlegg og utvidelse av NC. Her surfer man på en positivitetsbølge som eksisterer.
Boligmangel har vært framhevet som spesielt problematisk på Drag, derfor har BBI satt i
gang et større prosjekt ved bygging av bolig på Hamnhågen boligfelt. Her har kommunen gitt
bidrag i form av tilskudd for å tilrettelegge tomter for boligbygging.
Kjøpsvik derimot har ikke utbyggingsplaner i samme skala, og trenger derfor en ekstra innsats
for å fremme vekst og tilflytting. Utfordringer ligger i å gjøre Kjøpsvik innbydende for de som
søker jobb og de som kommer hit som reisende og turister. Det er en formening om at det er
mange ledige boliger i Kjøpsvik. Det viser seg at de boligenhetene som er i Kjøpsvik, enten er
i dårlig forfatning og stengt for utleie eller boliger som ønskes solgt. De som kommer til
Kjøpsvik er ikke interessert i å kjøpe egen bolig, før de vet at de vil trives her og har en fast
jobb. De fleste har også en prøvetid på 6 måneder, og da kan man ikke kjøpe seg bolig før
man vet at man har en fast jobb. Man får heller ikke i Kjøpsvik boliglån om man ikke har fast
jobb. Her er boligsituasjon akkurat det samme som på Drag, der man også ønsker å leie bolig i
første omgang.
Det er forventninger om at kommunen ivaretar sine forpliktelser i hele kommunen, og derfor
pålegger vi Rådmannen å legge fram en plan over sine neste prosjekt som må omhandle
Kjøpsvik og Storjord. I Kjøpsvik må kommunens boligmasse få fokus på istandsetting, noe
som både vil generere arbeidsplasser i byggefasen samt utleiemuligheter for de som står på
venteliste og har fast jobb.
Her har Husbanken ordninger som gir kommunen muligheter til å oppgradere boligene slik at
de blir egnet til utleie for kommunens innbyggere og de som ønsker å søke jobber her. Det kan
også bli boligenheter til utleie for de som jobber på Drag, men som ikke ønsker å bygge egen
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bolig i første omgang. En slik innsats kan få ringvirkninger for hele kommunen og ikke bare
for Kjøpsvik.
Storjord må også få bistand til å finne positivitet og utvikling, og ikke bare forbli en bygd man
kjører gjennom for å rekke en ferge. Man må også her gjøre en innsats for at Storjord skal bli
et fristende stoppested man naturlig velger for hyggelige aktiviteter i rolige omgivelser.
For Musken har kommunen i samarbeid med andre aktører igangsatt to prosjekt som er under
utarbeidelse og her forventer vi at Rådmannen legger fram status og framdrift.
Vedtak:
1. Utviklingsprogram for Drag godkjennes
2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å arbeide videre med finansiering av
programmet.
Opposisjonen gis anledning å delta i arbeidet.
3. Finansieringsplan for hovedprosjektet fremlegges for kommunestyret som egen sak.
4. Det finansielle fundamentet (jfr. pkt 3) danner grunnlag for den videre organisering av
prosjektet med tilhørende forretningsplan.
Protokolltilførsel fra Mathisen:
Tysfjord Arbeiderparti berømmer arbeidet med stedsutviklingsprogrammet, og forventer at
lignende utviklingsplaner også lages for de andre stedene i kommunen. En kommune er aldri
sterkere enn summen av all engasjement og utvikling. Kjøpsvik er et tettsted på størrelse med
Drag, og som kommunesenter forventer vi at det igangsettes en større innsats for at man lager
en tilsvarende plan her. Da Drag er i vekst er positivitet en naturlig del av utviklingen
framover, med stabilt innbyggertall, boligbygging, utbygging av skole, barnehage, kirke,
kaianlegg og utvidelse av NC. Her surfer man på en positivitetsbølge som eksisterer.
Boligmangel har vært framhevet som spesielt problematisk på Drag, derfor har BBI satt i
gang et større prosjekt ved bygging av bolig på Hamnhågen boligfelt. Her har kommunen gitt
bidrag i form av tilskudd for å tilrettelegge tomter for boligbygging.
Kjøpsvik derimot har ikke utbyggingsplaner i samme skala, og trenger derfor en ekstra innsats
for å fremme vekst og tilflytting. Utfordringer ligger i å gjøre Kjøpsvik innbydende for de som
søker jobb og de som kommer hit som reisende og turister. Det er en formening om at det er
mange ledige boliger i Kjøpsvik. Det viser seg at de boligenhetene som er i Kjøpsvik, enten er
i dårlig forfatning og stengt for utleie eller boliger som ønskes solgt. De som kommer til
Kjøpsvik er ikke interessert i å kjøpe egen bolig, før de vet at de vil trives her og har en fast
jobb. De fleste har også en prøvetid på 6 måneder, og da kan man ikke kjøpe seg bolig før
man vet at man har en fast jobb. Man får heller ikke i Kjøpsvik boliglån om man ikke har fast
jobb. Her er boligsituasjon akkurat det samme som på Drag, der man også ønsker å leie bolig i
første omgang.
Det er forventninger om at kommunen ivaretar sine forpliktelser i hele kommunen, og derfor
pålegger vi Rådmannen å legge fram en plan over sine neste prosjekt som må omhandle
Kjøpsvik og Storjord. I Kjøpsvik må kommunens boligmasse få fokus på istandsetting, noe
som både vil generere arbeidsplasser i byggefasen samt utleiemuligheter for de som står på
venteliste og har fast jobb.

Side 7 av 10

Her har Husbanken ordninger som gir kommunen muligheter til å oppgradere boligene slik at
de blir egnet til utleie for kommunens innbyggere og de som ønsker å søke jobber her. Det kan
også bli boligenheter til utleie for de som jobber på Drag, men som ikke ønsker å bygge egen
bolig i første omgang. En slik innsats kan få ringvirkninger for hele kommunen og ikke bare
for Kjøpsvik.
Storjord må også få bistand til å finne positivitet og utvikling, og ikke bare forbli en bygd man
kjører gjennom for å rekke en ferge. Man må også her gjøre en innsats for at Storjord skal bli
et fristende stoppested man naturlig velger for hyggelige aktiviteter i rolige omgivelser.
For Musken har kommunen i samarbeid med andre aktører igangsatt to prosjekt som er under
utarbeidelse og her forventer vi at Rådmannen legger fram status og framdrift.

39/11
HAVNESAMARBEID I OFOTEN
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning forutsatt at deltagende
kommuner også gir sin tilslutning.
Tysfjord kommunes kostnad belastes kraftfondet, kontonummer 1.1220.4700.325.087
Behandlingen i Formannskapet:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning forutsatt at deltagende
kommuner også gir sin tilslutning.
Tysfjord kommunes kostnad belastes kraftfondet, kontonummer 1.1220.4700.325.087

40/11
MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET MÅHKKE TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune kan ikke tilrå at Musken Laks A/S gis tillatelse til å etablere en ny lokalitet
Måhkke for produksjon av laks,ørret og regnbueørret.
Vedtaket begrunnes med hindringer for utøvelsen av tradisjonelt fiske, vanskeliggjøre
utnyttelsen av lokale fiskeplasser, arealomfanget, begrensninger på tilgjengelighet lokale
eiendommer, det visuelle, frykt for forurensing og hindringen for sjøverts kommunikasjon.
Behandlingen i Formannskapet:
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Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune kan ikke tilrå at Musken Laks A/S gis tillatelse til å etablere en ny lokalitet
Måhkke for produksjon av laks,ørret og regnbueørret.
Vedtaket begrunnes med hindringer for utøvelsen av tradisjonelt fiske, vanskeliggjøre
utnyttelsen av lokale fiskeplasser, arealomfanget, begrensninger på tilgjengelighet lokale
eiendommer, det visuelle, frykt for forurensing og hindringen for sjøverts kommunikasjon.

41/11
UTLYSNINGSPROSEDYRER/SØKNADSFRIST - HAVBRUKSNÆRINGENS
KULTUR- OG NÆRINGSFOND

Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Anders Sæter, Guttorm Aasebøstøl:
Statuttene bekjentgjøres gjennom to utlysningsrunder, med søknadsfrist 1. juni og
1. november. Bekjentgjøring gjøres på kommunens hjemmeside, Lokalavisa Nord-Salten og
ved oppslag. Inntil 1 million kroner tildeles ved hver utlysningsrunde.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Statuttene bekjentgjøres gjennom to utlysningsrunder, med søknadsfrist 1. juni og
1. november. Bekjentgjøring gjøres på kommunens hjemmeside, Lokalavisa Nord-Salten og
ved oppslag. Inntil 1 million kroner tildeles ved hver utlysningsrunde.

42/11
SØKNAD OM SPONSORMIDLER
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Anders Sæter:
Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 25.000,- av tospråklighetsmidlene til Drag
ILs tospråklig trykking A-lags satsing.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Side 9 av 10

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 25.000,- av tospråklighetsmidlene til Drag
ILs tospråklig trykking A-lags satsing.
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