HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 08.03.2018
Tid: 10:00- 15:40

Til stede på møtet:

Tor-Asgeir Johansen, John-Gunnar Skogvoll,
Fillip Mikkelsen, Heidi Kalvåg.

Varamedlemmer:
Forfall:

Ellen Verdier Pedersen.
Guttorm Aasebøstøl.

Fra adm. (evt. andre):

Lars Fillip Paulsen, Pål S. Jensen, Arne Kvernsjø

Innkalling:
Saksliste:

Godkjent
Godkjent

Behandlede saker:

21/18, 22/18, 23/18, 24/18

Orienteringer:
Lars Filip Paulsen orienterer om sin nye stilling som enhetsleder for Kultur , næring og
utvikling.
Orientering om bibliotek og bokbuss.
Når det gjelder fond og næring; blir det endring av strukturer. Søknader skal gå igjennom
regional saksbehandling. Tysfjord kommunes Web side er oppdatert ang tilskuddsordninger.
Lars Fillip ønsker innspill fra formannskapet ang Kraftfondets og havbruksfondets statutter .
Enighet om at dette bør settes som tema ved neste møte.
Språk; orientering om mottatte midler fra Sametinget. Ønske om styrking av samisk språk i
den samiske og de norske barnehagene og her er allerede inngått samarbeid og midler er
bevilget.
Orientering om stipend for lulesamiske lærere.

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Ordfører orienterer ang forslag om sammenslåing av Sør -Troms og Ofoten regionråd, fra
01.01.2019.

Rådmannen orienterer;
* Referansegruppe for samisk språk, Lars Fillip er kandidat.
* Orientering ang. sykemeldinger. Delvis lukket møte med informasjon.
* Stor mangel på stillinger/kapasitet og kompetanse i administrasjonen i forbindelse med
kommunereformen.
* Orientering om skjønnsmiddelsøknader til Fylkesmannen og evt. Departementet.
* Barnevern; tvist om avtaleforståelse med Hamarøy.
* Orientering fra Jasskaprosjekt.
* Orientering om varslingssak.
* Orientering regnskap.

Teknisk sjef orienterer:
*Musken kai; Drøfting av innspill.
Formannskapet ber administrasjonen sette i gang en prosess med å få anbud på
rehabilitering/bygging av ny kai i Musken. Det tas forbehold om finansiering og endelig
vedtak. Administrasjonen bes se på muligheter til finansiering, herunder ekstern finansiering
for å kunne gjennomføre prosjektet. Mobilt drivstoffanlegg bør vurderes i sammenheng med
rehabilitering/bygging av ny kai.
Saken fremmes for Formannskapet for videre behandling nnår tekniske løsninger, plassering
og finansiering er klar.

*Vannsituasjonen i Kjøpsvik er kritisk.
* Kjøpsvik havn.
* Navnesak
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Annet:
Drøftet innspill ang Nye Hamarøy, særskilt om blålysprosjektet.

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

Kjøpsvik, dato 15.03.18

Tor-Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
Formannskapssekretær.
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SAKSLISTE
Saksnr.
21/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/378
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT I
ET LNFR-OMRÅDE FRA MATRIKKELNR. 60/10 PÅ DRAG

22/18

17/530
KJØPSNES SKYTTERLAG, SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGETS
UNGDOMSREKRUTERING

23/18

18/90
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUROG NÆRINGSFOND KJØPSNES IDRETTSLAG, TURGRUPPA

24/18

18/108
KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL
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21/18
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT I ET LNFROMRÅDE FRA MATRIKKELNR. 60/10 PÅ DRAG

Rådmannens innstilling:
Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra matrikkelnr. 60/10 i LNFR-område
nord-vest for Båtstømyran på Drag avslås.
Begrunnelse: Fradelingen vil komme i konflikt med flyttelei for rein. Av hensyn til miljø og
klima er det heller ikke ønskelig at myrområder nedbygges.
Søker bes om å finne ny plassering av tomt på området utenfor flyttleia og myrområder.

Behandlingen i Formannskapet:
Omforent endringsforslag:
Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra matrikkelnr. 60/10 i LNFR-område
nord-vest for Båtstømyran på Drag innvilges.
Begrunnelse: Tomten skal ikke plasseres i myrområdet, samt at befaring med reindriften skal
gjennomføres før endelig plassering.

Vedtak:

Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra matrikkelnr. 60/10 i LNFR-område
nord-vest for Båtstømyran på Drag innvilges.
Begrunnelse: Tomten skal ikke plasseres i myrområdet, samt at befaring med reindriften skal
gjennomføres før endelig plassering.
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22/18
KJØPSNES SKYTTERLAG, SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGETS
UNGDOMSREKRUTERING

Rådmannens innstilling:
Kjøpsnes skytterlag innvilges et tilskudd på kr. 25 000.- for finansiering av lagets
aktiviteter for barn- og unge.
Beløpet belastes Sørfjordfondet for vilt- fiske og friluftsliv, post 2.51080.604
og utbetales når fremlagt prosjektregnskap foreligger.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kjøpsnes skytterlag innvilges et tilskudd på kr. 25 000.- for finansiering av lagets
aktiviteter for barn- og unge.
Beløpet belastes Sørfjordfondet for vilt- fiske og friluftsliv, post 2.51080.604
og utbetales når fremlagt prosjektregnskap foreligger.
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23/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND
KJØPSNES IDRETTSLAG, TURGRUPPA
Rådmannens innstilling:
Kjøpsnes idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr 85 000 til etablering av turløype i Kjøpsvik
(Stortindløypa).
Kjøpsnes idrettslag oppfordres til å innarbeide planfaglig merknader fra Midtre Hålogaland
friluftsråd i en endelig prosjektplan.
Beløpet belastes Sørfjordfondet for vilt-fiske og friluftsliv (post 2.51080.604.).
Utbetaling fra fondet kan ikke skje før det foreligger regnskap for kostnadene.

Behandlingen i Formannskapet:

Endringsforslag: utsette saken.
Votering: Utsettelseforslaget falt, 3 mot 2 stemmer
Votering: Innstilling vedtatt 3 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Kjøpsnes idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr 85 000 til etablering av turløype i Kjøpsvik
(Stortindløypa).
Kjøpsnes idrettslag oppfordres til å innarbeide planfaglig merknader fra Midtre Hålogaland
friluftsråd i en endelig prosjektplan.
Beløpet belastes Sørfjordfondet for vilt-fiske og friluftsliv (post 2.51080.604.).
Utbetaling fra fondet kan ikke skje før det foreligger regnskap for kostnadene.
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24/18
KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL

Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag:
Endringforslag fra Tor-Asgeir Johansen :
Vedtak i sak 18/18 oppheves og innstillingen fra rådmannen vedtaks, ref.kravet om
lovlighetskontroll datert 13.02.18

Endringsforslag fra Fillip Mikkelsen:
1. Bevilgningen i sak 12/18 og 18/18 opprettholdes.
2. Bevilgningene over Havbruksfondet er tidligere gitt til mange formål. Det er i mange
saker gitt bevilgninger som kan defineres under begrepet «drift» .
Votering:
Opprettholdelse av vedtaket, vedtatt 3mot 2 stemmer

Vedtak:
Ref. behandling og vedtak i sak12/18 og 18/18 i møtet i Formannskapet 25.01.18. Tysfjord
kommune mottok krav om lovlighetskontroll med 3 underskrifter 13.02.18.

Forslag fra Fillip Mikkelsen:
1. Bevilgningen i sak 12/18 og 18/18 opprettholdes.
2. Bevilgningene over Havbruksfondet er tidligere gitt til mange formål. Det er i mange
saker gitt bevilgninger som kan defineres under begrepet «drift» .

Vedtatt 3 mot 2 stemmer:
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