HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 15.03.2018
Tid: 12:00 – 17:50
Til stede på møtet
Det norske Arbeiderparti
medlemmer:
Tor-Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Johan Daniel Hætta.
Uavhengige: Tommy Kristensen.
Forfall uavhengige: Øystein Allan Eide
Varamedlem:
Gerd-Sissel Stenseng
Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige
medlemmer:
Filip Mikkelsen( Fritak fra kl 15.45), Heidi Kalvåg, Lars Fillip
Paulsen(fritak fra kl 15.45), Jan Ivar Jakobsen.
forfall:
varamedlemmer:
Tverrpolitisk liste for Tysfjord
medlemmer:
Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Jan-Einar Pedersen
(Fritak fra kl 17.30)
forfall:
varamedlemmer:
Sosialistisk venstreparti
medlemmer:
John Gunnar Skogvoll
forfall:
varamedlemmer:
Senterpartiet
medlemmer:
forfall:
varamedlemmer:

Leif Harald Olsen
Øyvind Johansen
Johanne Ellingsen ( fra kl. 13.50)

Tysfjord Bygdeliste:
medlemmer:
Rainer Soleng
forfall:
Marleif Eriksen
varamedlemmer:
Ingen vara.
Inhabilitet:

Guttorm Aasebøstøl inhabil i sak 4/18

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Fra adm. (evt. andre):

Arne Kvensjø, Tor-Erik Rønne, Pål S.Jensen, Gunnar Solstrøm
Viggo Dale- prosjektleder Nye Narvik, Ørjan Higraff, prosjektleder
Nye Hamarøy.

Innkalling:
Saksliste:

Godkjent
Godkjent

Behandlede saker:

1/18, 2/18, 3/18, 4/18, tilleggssak 5/18

Orienteringer:
It-ansvarlig Egil Skalltje informerer om kommunens it systemer.
Orientering ang Jasska-prosjekt av Tor-Erik Rønne.
Informasjon om Tysfjord kommunes forebyggende innsatser, og hvilke prosjekter som er
igangsatt.
Orientering fra Viggo Dale, Prosjektpresentasjon for Nye Narvik kommune.
Orientering fra Ørjan Higraff, prosjektplan for Nye Hamarøy.

Annet:
Referering fra Formannskapets vedtak etter § 13, ang kjøp av snøscooter.

Spørretime;
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Spørsmål 1: Etter nye pålegg fra ofoten brann om at takstigene skal være festet i taket er det
mange som ikke har fått feiet pipene sine,dette er et påbud som etter mitt syn er tredd
nedover hodene på folk uten forvarsel.For mange folk er dette en stor kostnad som mange
ikke har midler til å få gjort.Hva vil kommunen gjøre i denne sak?Kan det være mulig å bruke
lift for å få utført feing intill folk for ordnet dette?
Spørsmål 2:I budsjett behandlinga ble det blant annett gjort et vedtak om oversendelsforslag
for svømmebasenget i Kjøpsvik,Hva er gjort i denne sak?Har selv undersøkt litt om
kostnader og konklusjonen er at det blir mye dyrere og sende barna andre plasser for og få
den lovpålagte svømmeundervisninga.Så mitt spørsmål blir da når skal administrasjonen
gjøre den jobben Kommunestyret har pålagt dem?

Venlig hilsen Jan-Einar Pedersen Kommunestyrerepresentant for tpl.
Ordfører svarte.

Interpellasjoner:

INTERPELLASJON SOM BES BESVART UNDER KOMMUNESTYREMØTET 13.14.12.2017

STORT BEHOV FOR FLERE NÆRINGSAREALER I KJØPSVIK!
Det har tidligere politisk vært påpekt at det er viktig å få tilrettelagt flere og større områder for
næringsvirksomhet i Kjøpsvik.
I formannskapsmøtet 07.02. i år ble følgende enstemmig besluttet:
”Det tas kontakt med Norcem for i fellesskap se om det er mulig å få på plass nytt
industriareal.” Og videre ble det vedtatt:
”Det bes om sak i formannskapet om å flytte naust som står på industriområdet til annet egnet
område.”
Jeg har ikke registrert at det er meldt tilbake verken til Formannskapet eller Kommunestyret
når det gjelder disse to forhold, nå over 10 måneder seinere!
Det er fra administrasjonen opplyst at kommunen eier tre områder på industriområdet;
området som brukes til dekklagring/destruksjon og der de ni naustene står, videre et område
litt lenger nord, der det nå er ”lagret” ødelagte brakker og annet skrot, så videre nordover et
smalt område langs sjøkanten.
Når det gjelder naustene har administrasjonen tidligere opplyst at de ikke hadde oversikt over
hvem som eier disse naustene, som ble plassert der for nokså mange år siden. Jeg har nå greid
å oppspore de aller fleste eierne, kommunen kan få overta den oversikten.
Tidligere var der landingsplass og ei slags stø som kunne benyttes av nausteierne, men
naustene er nå helt innklemt mellom dekk på ene siden og store jord- og steinhauger mot
havet, samt noe skrot mot nord. Adkomsten til havet er totalt blokkert. Og adkomsten til
naustene er nå kun langs en nokså smal sølete vei. Dette er flere av nausteierne kraftig irriterte
over, de føler seg nokså overkjørt.
Mitt forslag er nå at kommunen straks innleder samtaler med nausteierne med sikte på å
betale hver eier for å få lov å fjerne naustene! Ikke at kommunen skal flytte dem, slik det
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framgår av formannskapsvedtaket. Dersom noen selv vil flytte naustene, må de selvfølgelig
kunne gjøre det. Formålet må være å frigjøre areal til næringsvirksomhet!
Etter at Formannskapet i sak 9/17 vedtok å sette i gang arbeidet med kommunedelplan for
Kjøpsvik og Drag, var det mulig å dispensere fra den gamle planen for Kjøpsvik fra 1994, noe
som nylig ble gjort i forbindelse med en søknad fra en bedrift.
Påfyllig av Havbruksfondet og bebudet ”samfunnspakke” fra vindparkutbygginga bør kunne
brukes som finansiering av disse viktige planene!
Og når det gjelder samarbeid med Norcem og andre aktører med sikte på å kunne frigjøre eller
skape nytt areal til industri eller annen næringsvirksomhet, bør det vurderes flere forslag:
 Kan Norcem frigjøre areal i ett av sine bruddområder til industri-/næringsvirksomhet,
f.eks til lagring og destruksjon av dekk?
 Er det realistisk med mer utfylling av industriområdet både mot vest og øst? Det er
mange som hevder at stein har i alle fall Kjøpsvik mer enn nok av, spørsmålet er om
det lar seg gjøre økonomisk å transportere ”gråsteinen” til industriområdet i stedet
for å tippe den på havet uten noe annet formål å bli kvitt den.
 Kan området mellom oppstillingsplassen til ferga og selve fergeleiet og
Hundholmveien fylles opp?
 Kommunens bygningsmasse nede ved Hestnessjøen, som er av svært dårlig standard,
kan/bør fjernes og tomta kan utvides noe.
 Det bør vurderes om deler av området langs land fra snuplassen nederst i
Tunnellveien og nordover kan legges ut til industriområde. Bil og Båt AS har sikret
seg ei tomt der, men videre et stykke nordover kan ev. naust fjernes og et større
område kan fylles ut. Naustene brukes omtrent ikke lenger, heller ikke
fortøyningsplassene.
Både naust og grunn må selvfølgelig kjøpes ut. Og trafikkbelastningen på
Tunnellveien må også vurderes.
Intensjonen med disse spørsmålene og forslagene er selvfølgelig å forsøke å gjøre
kjøpsviksamfunnet mer robust i forhold til utvidelser og nyetableringer av industri og annen
næringsvirksomhet i framtida! Spesielt etter 01.01.2020, da Kjøpsvik blir utkant i en stor
kommune!
Og jeg vil gjerne ha både Ordførerens og kommunestyrets synspunkter!
John G. Skogvoll

Påfølgende debatt på interpellasjon
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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 15.03.2018
KOMMUNESTYRETS ARBEIDSFORHOLD – SJELDEN MØTER, FÅ SAKER,
MANGLENDE INFORMASJON.
Når kommunestyret møtes 15.03, er det hele tre måneder siden sist. I mellomtida har det vært
andre møter som i høyeste grad berører også Tysfjord! Narvik kommunestyre har hatt to møter
i år, Hamarøy har sitt andre 15.03. Dessuten har Fellesnemda sør hatt hele fire møter,
Fellesnemda nord har nøyd seg med ett.
Hamarøy har allerede diskutert hvordan valgene til neste år skal organiseres, Narvik har ansatt
rådmann og fastsatt administrativ organisering, Hamarøy kommunestyre har i dag som sak
”Prosjekt omstilling –mandat til Fellesnemda”, som innholder forslag om at Fellesnemda skal
få fullmakt til å fastsette organisasjon og bemanningsplan for den nye kommunen, dessuten
foreta utlysning og tilsettinger og overta arbeidsgiveransvaret. Hva mener Tysfjord
kommunestyre om disse svært viktige spørsmål? Når skal vi få mulighet til å respondere på de
mange utredninger og forslag som allerede er fremmet i Fellesnemdene? Jeg vil spesielt her
peke på hvordan vi i Tysfjord involverer samtlige ansatte og deres organisasjoner på en ryddig
og skikkelig måte! Kommer oppsigelsesvernet for alle til å bli reelt i de kommende månedene;
jfr. de forsikringer som tidligere er gitt?
I tillegg deltar Tysfjord i Utviklingsnettverket for diverse ROBEK-kommuner, der ”leksa” til
neste samling med frist i midten av april er å utforme et strateginotat der styring på mål er
sentralt. Når skal kommunestyret involveres i dette arbeidet?
Det er nå tvingende nødvendig at også kommunestyret i Tysfjord får mulighet til å diskutere
og fatte sjølstendige vedtak om




Oppfølginga av økonomiplanen og forpliktende plan; når det gjelder den siste er det
presisert at det skal være en ”levende” plan, dvs. at den skal følges opp etter hvert som
prosjekter går framover eller at nye forutsetninger oppstår.
Strategiske og konkrete tiltak når det gjelder kommunereformen.

Det er selvfølgelig viktig og riktig at formannskapet diskuterer ting som skjer, eller burde ha
skjedd, og får fortløpende informasjon, om for eksempel beredskap, rettssaker, arbeidet i
Fellesnemdene og den løpende drift.
Men også kommunestyret må få ha den relevante kunnskapen for å fatte de viktige og riktige
vedtakene framover. Og så må saker settes på sakslista!
Til dagens møte er det noen få saker på sakslista + noen orienteringer. Spørsmål og
interpellasjoner er ikke nevnt. I de forrige kommunestyremøtene ble spørretimen bare borte.
Er det ikke lenger viktig at kommunestyrerepresentanter kan spørre eller fremme saker til
nærmere debatt og kanskje vedtak? Mitt svar til det siste er ja, derfor denne interpellasjon!
Og i tillegg til det viktige generelle, nemlig hva ordføreren – og gjerne andre i kommunestyret
– mener skal være kommunestyrets rolle, tillater jeg meg å spørre om følgende, da i enkel,
stikkordpreget form:



Når skal jeg få svar på interpellasjonen min fra desember 2017?
Jeg sendte i januar i år et brev til kommunestyret, der jeg bl.a. uttrykte bekymring for barn
og unges oppvekstforhold i Tysfjord, samtidig som store ressurser brukes på ulike større
prosjekter under paraplyen Jasska. Her fikk jeg et positivt og konstruktivt svar, som jeg
takker for, fra prosjektleder Tor Erik Rønne, men jeg fikk ingen respons verken fra ordføreren
eller andre politikere.
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Når er det utsikt til at kommunestyret får behandle saka om kai i Musken?
Når og hvis det bare skal gå ei nattferge på Tysfjorden, er det ikke best ut fra flere forhold at
den da trafikkerer sambandet Drag-Kjøpsvik? Bedre regularitet ved uvær, tryggere vei
spesielt om vinteren, farlig gods kan fraktes om natta, mye større befolkningskonsentrasjon
her enn ved Bognes og Skarberget .
Hvordan er legesituasjonen nå; jfr. krisa i januar? Vikarbyråbruken?
I hvor stor grad brukes vikarbyrå innen pleie- og omsorg?
Er det ikke nå på tide at vi får på plass skikkelige stimuleringstiltak for å få sykepleiere og
andre helsearbeidere å søke seg til kommunen?
Når er rekrutteringstiltakene for samiskspråklige førskolelærere og grunnskolelærere på
plass?
Hva skjer med fysioterapitjenesten på vestsida; jfr. kommunestyrevedtak? Er det undersøkt
nærmere når det ev. kan opprettes driftsavtale med eksisterende fysioterapitjeneste i NordSalten.
Når fjernes vinsjen på den kommunale kaia på Korsnes?
Det er registrert at det ikke har vært ambulanseberedskap i Kjøpsvik enkelte helger, hva er
gjort overfor UNN?
Hvordan står det til med vannforsyninga rundt i kommunen etter lang tids tørke og frost?
I nordre del av Brattlitunellen er det svært mye issvuller. Er det tatt kontakt med
veimyndighetene for å tette tunellen bedre?

Jeg understreker at jeg ikke krever uttømmende svar på alle spørsmål under møtet, men jeg
forutsetter svar etter hvert til hele kommunestyret!
John G. Skogvoll

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

Kjøpsvik, dato 19.03.18

Tor Asgeir Johansen
Ordfører

Sandra Nilssen
Formannskapssekretær.
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/126
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR OFOTEN

2/18

17/334
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV
Unttatt offentlighet.

3/18

17/334
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

4/18

18/127
MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD
Tilleggssak:

5/18

14/715
REGULERING AV DRAG NÆRING- OG INDUSTRIPARK
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1/18
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR OFOTEN

Rådmannens innstilling:
Strategisk næringsplan for Ofoten godkjennes
Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsforslag:
Evt. utvidelse av akvakultur i Ofoten skal kun skje hvis næringen er miljømessig
bærekraftig.
Votering:
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Strategisk næringsplan for Ofoten godkjennes. Evt. utvidelse av akvakultur i Ofoten skal kun
skje hvis næringen er miljømessig bærekraftig.
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2/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges..

fritak som meddommer.

Følgende velges til ny meddommer:

Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag: saken utsettes.
Votering:
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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3/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges Lars Fillip Paulsen permisjon fra sine
politiske verv i Tysfjord kommune.
Med hjemmel i kommuneloven § 16.2. fører det til at man får følgende liste over medlemmer
og varamedlemmer i kommunestyret fra Felleslista for Høyre, Krf, Ventre og Uavhengige.
Medlemmer:
1. Filip Mikkelsen
2. Heidi Kalvåg
3. Jan Ivar Jakobsen
4. Stig Kåre Amundsen

Varamedlemmer:
1.Ann Åshild Hansen
2. Jørgen Kintel
3. Fred Andersen
4. Beathe Rahka-Knutsen
5.Berit Mølderup
6.Stig Paulsen

Og følgende liste over medlemmer i formannsskapet:

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Tor Asgeir Johansen

1. Emma Kristensen
2. Tommy Kristensen
3. Johan Daniel Hætta

1. Guttorm Aasebøstøl

1. Ellen Verdier Pedersen
2. Jan-Einar Pedersen

1. John Gunnar Skogvoll

1. Marleif Eriksen
2. Rainer Soleng

1. Filip Mikkelsen
2. Heidi Kalvåg

1. Øyvind Johansen
2. Leif Harald Olsen

Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt
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Vedtak:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges Lars Fillip Paulsen permisjon fra sine
politiske verv i Tysfjord kommune.
Med hjemmel i kommuneloven § 16.2. fører det til at man får følgende liste over medlemmer
og varamedlemmer i kommunestyret fra Felleslista for Høyre, Krf, Ventre og Uavhengige.
Medlemmer:
1. Filip Mikkelsen
2. Heidi Kalvåg
3. Jan Ivar Jakobsen
4. Stig Kåre Amundsen

Varamedlemmer:
1.Ann Åshild Hansen
2. Jørgen Kintel
3. Fred Andersen
4. Beathe Rahka-Knutsen
5.Berit Mølderup
6.Stig Paulsen

Og følgende liste over medlemmer i formannsskapet:

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Tor Asgeir Johansen

1. Emma Kristensen
2. Tommy Kristensen
3. Johan Daniel Hætta

1. Guttorm Aasebøstøl

1. Ellen Verdier Pedersen
2. Jan-Einar Pedersen

1. John Gunnar Skogvoll

1. Marleif Eriksen
2. Rainer Soleng

1. Filip Mikkelsen
2. Heidi Kalvåg

1. Øyvind Johansen
2. Leif Harald Olsen
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4/18
MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune slutter seg til årsmøtets forslag til endringer av §§ 5 og 7 i friluftsrådets
vedtekter
Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tysfjord kommune slutter seg til årsmøtets forslag til endringer av §§ 5 og 7 i friluftsrådets
vedtekter
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5/18
REGULERING AV DRAG NÆRING- OG INDUSTRIPARK

Rådmannens innstilling:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjennes forslag til
reguleringsplan for Drag næring- og industripark i Tysfjord kommune med de
endringer som framgår av merknadsbehandlingen.
2. Endringene som er forslått i merknadsbehandlingen innarbeides i planen
umiddelbart etter at planen er kunngjort etter plan- og bygningsloven § 12-12, 5.
ledd.

Behandlingen i kommunestyret:
Votering:
Innstilling vedtatt 9 mot 4 stemmer.
Tilleggsforslag fra John Gunnar Skogvoll:
Eieren av gårdsnr: 60/209 skal kunne kreve innløsning av eiendommen til takst hvis industriog næringsparken direkte berører eiendommen.
Tilleggsforslag fra Tor-Asgeir Johansen.
Ordfører/ Rådmann oppfordres til dialog med hensikt å finne minnelig løsning av
Selskapsgården, gnr. 60 br.nr 209.
Votering tilleggsforslag:
Tilleggsforslag fra Tor-Asgeir Johansen vedtatt 9 mot 4 stemmer.

Vedtak:
Ordfører/ Rådmann oppfordres til dialog med hensikt å finne minnelig løsning av
Selskapsgården, gnr. 60 br.nr 209.
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