HOVEDUTSKRIFT
Driftsutvalget
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 05.12.2013
Tilstede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:

Tid: 10:00 – 12:59

Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein – Arne Jakobsen
Jan – Einar Pedersen, Ivar Otto Knutsen, Torgeir Ness,
Lars Filip Paulsen
Lars – Olle Gerhardsen, Heidi Marie Kalvåg

Fra adm. (evt. andre):
Formannskapssekretær Unn – Mari Haukøy. Ordfører Tor Asgeir
Johansen, prosjektleder Stig Eriksen og teknisk sjef
Pål Strøm Jensen var tilstede under deler av møtet.
Annet:

Driftsutvalget er positive til at vi i egne rekker kan utdanne personer
til å godkjenne lekeapparater i barnehager og skoler, eller der det
måtte være behov.
Driftsutvalget oppfordrer til at medlemmer som ikke kan møte melder
forfall jfr. Kommunelovens § 40.1:
«Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt
folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det
foreligger gyldig forfall.»
Møtet var lukket under deler av behandlingen av sak 20/13.

Orienteringer:

Tom Heggstad fra kommunedelsutvalget for Hellemofjorden
takket Tysfjord kommune og orienterte om positiv utvikling i
Musken, dugnadsarbeid i bygda og bruk av skolen. Han ønsker
driftsutvalget velkommen til Musken i januar. Kommunestyret
inviteres også.
Ordføreren orienterte om at sak vedrørende skuddpremier vil bli
fremmet i januar.
Prosjektleder Stig Eriksen orienterte om ordningen med kulturpris i
Tysfjord kommune. Det fremmes sak for driftsutvalget i januar 2014.

Innkalling:
Saksliste:

Godkjent med merknad.
Godkjent med tilleggssakene 21/13 – 23/13

Behandlede saker:

20/13 – 23/13

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 22

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 05.12.2013

Johan Daniel Hætta
Leder driftsutvalget

Unn – Mari Haukøy
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
20/13

Arkivsaksnr.
Tittel
13/679
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

21/13

13/507
LHL-SENTERET, LINDSVEI 3 - KJØPSVIK

22/13

13/733
DISPONERING AV MUSKEN SKOLE

23/13

13/745
KOMMUNAL GODKJENNING AV SØKNAD OM
TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER
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20/13
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
Rådmannens innstilling:
Karl Gunnar Mikkelsen og Ann Britt Mikkelsen gis konsesjon for erverv av gnr. 56 bnr.
19 i Tysfjord. Jfr. konsesjonsloven av 2003 § 2.
Det gjøres særskilt oppmerksom på:
- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på
vedtaket innen tre uker. Det vises til vedlagt orientering om klageadgang.
- Varig driveplikt på dyrka jord følger av jordlovens § 8.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Endringsforslag fra Lars – Olle Gerhardsen og Johan Daniel Hætta:
Saken sendes tilbake til adm. for nærmere utredning.
Votering: Endringsforslag fra Lars – Olle Gerhardsen og Johan Daniel Hætta enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til adm. for nærmere utredning.

21/13
LHL-SENTERET, LINDSVEI 3 - KJØPSVIK
Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Driftsutvalget:
Endringsforslag fra Lars – Olle Gerhardsen og Johan Daniel Hætta:
Dokumentjournal av 5/12 – 13.
Driftsutvalget tar opp anken fra LHL ang. salg av Gamle Legekontor. Driftsutvalget tar opp
saken og vil gjøre vedtak om at Tysfjord kommune takker nei til tilbud om kjøp av overnevnte
bygning.
Votering: Endringsforslag fra Lars – Olle Gerhardsen og Johan Daniel Hætta enstemmig
vedtatt.
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Vedtak:
Dokumentjournal av 5/12 – 13.
Driftsutvalget tar opp anken fra LHL ang. salg av Gamle Legekontor. Driftsutvalget tar opp
saken og vil gjøre vedtak om at Tysfjord kommune takker nei til tilbud om kjøp av overnevnte
bygning.

22/13
DISPONERING AV MUSKEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget gir kommunedelsutvalget for Hellemofjorden fullmakt til å disponere skolen i
Musken.
I henhold til saksfremlegget utarbeider rådmannen en detaljert beskrivelse av fullmakten.
Fullmakten gjelder inntil den blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget gir kommunedelsutvalget for Hellemofjorden fullmakt til å disponere skolen i
Musken.
I henhold til saksfremlegget utarbeider rådmannen en detaljert beskrivelse av fullmakten.
Fullmakten gjelder inntil den blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak.

23/13
KOMMUNAL GODKJENNING AV SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER
Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget godkjenner Dragsdalen veiforening sin søknad om trafikksikkerhetsmidler.
Den kommunale andelen finansieres via sponsorstøtte, merverdiavgiftsrefusjon og dugnad.
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Den kommunale trafikksikkerhetsplanen revideres og tiltaket prioriteres.
Fullføring av tiltaket forutsetter også at driftskostnader til veilys finansieres. Slik finansiering
ligger utenfor driftsutvalgtes myndighet.
Driftsutvalget oversender saken til formannskapet og ber om at driftskostnadene finansieres
over kommunens ordinære budsjett.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget godkjenner Dragsdalen veiforening sin søknad om trafikksikkerhetsmidler.
Den kommunale andelen finansieres via sponsorstøtte, merverdiavgiftsrefusjon og dugnad.
Den kommunale trafikksikkerhetsplanen revideres og tiltaket prioriteres.
Fullføring av tiltaket forutsetter også at driftskostnader til veilys finansieres. Slik finansiering
ligger utenfor driftsutvalgtes myndighet.
Driftsutvalget oversender saken til formannskapet og ber om at driftskostnadene finansieres
over kommunens ordinære budsjett.
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