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Sak 30/18
GATE/STEDSNAVN I TYSFJORD KOMMUNE

Saksbehandler: Gretha Nilssen
Arkivsaksnr.:
11/793
Saksnr.: Utvalg
30/18
Formannskapet
51/16
Kommunestyret
27/16
Kommunestyret
27/16
Formannskapet
21/16
Formannskapet
34/15
Formannskapet
132/14
Formannskapet
92/14
Formannskapet
27/14
Kommunestyret
9/14
Driftsutvalget

Arkiv: L32
Møtedato
16.04.2018
13.09.2016
22.06.2016
26.05.2016
31.03.2016
18.06.2015
27.11.2014
09.09.2014
17.06.2014
10.06.2014

Innstilling:
Følgende veinavn vedtas lagt ut på lokal høring jf. matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften
§ 59, Lov om stadnamn
-

E6 på tysfjord vest får navnet: Hamarøyveien
Strekningen Skarberget fergeleie til kommunegrensen mot Ballangen får navnet: SkarbergetE6
Strekningen fergeleiet i Kjøpsvik til kommunegrensen mot Ballangen (RV827) får navnet:
Kjøpsvikveien.

Saksutredning:
Navneforslaget på E6 (Nordsaltenveien) vestsiden ble ikke godkjent av Stedsnavnstjenesten.
Vi er nå i den situasjonen at Tysfjord kommune skal opphøre og deles, der vestsiden skal
innlemmes i nye Hamarøy, og østsiden i nye Narvik kommune. Det er derfor naturlig at vi
samarbeider med de ennå eksisterende kommunene i forhold til valg av veinavn.
Hamarøy kommune har valgt et navn på hele E6 – 49500 Hamarøyveien. Det vil derfor være
naturlig at også den delen av E6, som i dag tilhører Tysfjord kommune, får samme navnet. Det
vil også gjøre det lettere med hensyn til nummereringen.
Ballangen kommune har delt E6 inn i soner. Mot Tysfjord grense har de valgt Efjord-E6.
Videre Forså-E6 osv. Dette gjelder helt til kommunegrensen mot Narvik kommune. Tysfjord
kommune har en parsell fra fergeleiet på Skarberget og til grensen mot Ballangen
(Skarbergveien). Det vil være naturlig å endre denne parsellen til Skarberget-E6.
RV 827 fra Sætran mot Tysfjord kommunes grense hadde Ballangen foreslått navnet
Kobbenesveien. Etter samtaler med Ballangen har de nå endret denne til Kjøpsvikveien. Dette
blir da navnet på veien fra krysset E6-RV827 på Sætran til kommunegrensen.
Fra fergeleiet i Kjøpsvik til ca ved grovknuseren til Norcem har Tysfjord kommune kalt veien
for Kjøpsvikveien. Dette er fra gammelt av. Veien bør hete Kjøpsvikveien frem til
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kommunegrensen mot Ballangen. Etter oppretting av ny kommune vil da hele veistrekningen
fra Kjøpsvik fergeleie til Sætrankrysset ved E6 få samme navn.

Vurderinger:
Alle endringene som er foreslått under «generelt» kan anses som mindre vesentlige, men de
krever en lokal høring. Med lokal høring menes kommunedelsutvalg samt tilhørende lag og
foreninger. Det legges også ut på kommunens hjemmeside.

Vedlegg: Kart over 3 parseller etter endring Kartene vil i tillegg bli delt ut i møtet.

Arne Kvensjø
rådmann
Gretha Nilssen
Saksbehandler
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Sak 31/18
AVTALE - STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
16/672
Saksnr.: Utvalg
31/18
Formannskapet
39/17
Kommunestyret

Arkiv: U03
Møtedato
16.04.2018
20.06.2017

Innstilling:

Saksutredning:
Storjord og omegn Montessori forening har hendvendt seg til Tysfjord kommune. De ønsker å
formalisere intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen har tidligere vært presentert formannskapet
og er underskrevet av Ordfører samt styret i foreningen.
Administrasjonen kan/bør ikke foreslå endringer i en avtale som er politisk forankret. Vi
fremmer derfor saken uten videre vurderinger eller innstilling.
Definisjonen av en intensjonsavtale hentet fra forretningsjuridisk.no:
En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å
forhandle om en endelig avtale. Når partene inngår en intensjonsavtale ligger gjerne
forholdene slik an at de ikke kan bli enige om en endelig avtale på nåværende tidspunkt. Det
kan gjenstå ytterligere forhandlinger, due diligence eller det kan være utenforliggende
forhold de ikke har kontroll på som må avklares før de kan inngå en endelig avtale.
En intensjonsavtale kan inngås på nær sagt alle områder, men de er vanlige ved selskapssalg,
salg av fast eiendom og inngåelse av leieforhold.
Vedlegg: Intensjonsavtale

Arne Kvensjø
Rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 32/18
SØKNAD OM ERVERV AV EIENDOM

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
17/396
Saksnr.: Utvalg
32/18
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 60/351
Møtedato
16.04.2018

Innstilling:
Anny Nilsen, eieren av matrikkelnr. 60/351, tilbys å kjøpe arealet av den kommunale
eiendommen 60/286 som ligger ved siden av hennes eiendom.
Tilbudet avhenger av at næliggende kommunalt areal erverves av Arran.
Tomtepris settes til kr 25/m2.

Saksutredning:
I forbindelse med reguleringsplanprosessen for Arran har vi mottatt søknad fra Anny Nilsen,
eieren av matrikkelnr. 60/351, om erverv areal tilhørende den kommunale eiendommen
60/286.
Arealet er på 300m2 og ligger delvis omgitt av matrikkelnr. 60/351 tilhørende søkeren og
matrikkelnr. 60/367 tilhørende Arran.
Administrasjonens vurdering
Arran har utarbeidet reguleringsplan for området, og har planlagt forskjellige byggeprosjekter
for området ved siden av dette arealet. I forbindelse med sine byggeprosjekter har Arran søkt
om erverv av kommunale arealer vest for dette arealet. Dersom Arran erverver arealene som
er ønsket for sine prosjekter, vil dette arealet bli fullstendig omgitt av eiendommene 60/367 og
60/351, og derfor blir det uegnet for selvstendig bruk. Derfor foreslår vi at søkeren tilbys å
kjøpe arealet.
Vedlegg: Søknad om erverv av grunneiendom

Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
Ingeniør
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SØKNAD OM ERVERV AV TOMT

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
60/191
Arkivsaksnr.:
17/368
Saksnr.: Utvalg
33/18
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 60/367 og

Møtedato
16.04.2018

Innstilling:
Byggeområder
Arran tilbys erverv av arealene av den kommunale eiendommen 60/286 som er nødvendige
for stiftelsens byggeprosjekter.
Tomtepris settes til kr 25/m2
Friområdet på Hamnesodden
Alternativ 1 Arran tilbys erverv av hele friområdet på Hamnesodden.
Alternativ 2 Friområdet beholdes som kommunal eiendom. Arran gis mulighet til å opprette
festetomter hvor stiftelsen kan etablere tiltak som er unntatt fra søknadsplikt.

Saksutredning:
Stiftelsen Arran har utarbeidet reguleringsplan for Hamnesodden på Drag.
Formålet for reguleringsplanen er å legge grunnlag for ombygging av eksisterende
bygningsmasse og etablering av nybygg, samt etablering av gode uteområder, både parkering,
stier og museale opplevelser.
Arran ønsker å erverve kommunale arealer av eiendommen matrikkelnummer 60/286 på
Hamnesodden som de mener er nødvendige for planlagt byggeprosjekter, og for å øke
kontrollen med Arrans omgivelser samt redusere antall offentlige aktorer på Hamneodden.
Arealene ønskes sammenføyd med stiftelsens hoved eiendom matrikkelnummer 60/367.
Planlagt byggeprosjektene omfatter tre nye bygg, ombygging av deler av eksisterende bygg og
tilrettelegging i uteområder rundt senteret. Byggeprosjektene består av to byggetrinn. Som del
av første byggetrinn ønsker Arran å utvide parkeringsplass/bussoppstillingsplass. Planlagt
utvidelse av parkeringsarealet omfatter ca. 0,7 daa av den kommunale eiendommen
mtrikkelnr. 60/286. I tillegg ønsker Arran å erverve området ved siden av dette arealet for
senere byggetrinn. Dette området er på ca. 3 daa. Arran ønsker også å erverve hele friområdet
på Hamnesodden. Dette friområdet har et areal på ca. 11 daa.
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Administrasjonens vurdering
Arealene som ønskes for byggeprosjektene anses som nødvendige arealer for
byggeprosjektene, og vi mener at Arran bør tilbys erverv av arealene.
På friarealet på Hamnesodden tillattes intet søknadspliktig tiltak. Derfor anses arealet ikke
som nødvendig areal for Arrans byggeprosjekter. Alt tiltak uansett søknadsplikt krever
grunneiersamtykke. Derfor er det en fordel at Arran overtar eierskap av området for å realisere
sine planer om å ta vare på natur- og kulturmiljøverdier på området. Eventuelt kan det
opprettes festetomter hvor Arran kan etablere tiltak som kan øke natur- og kulturmessige
opplevelser på friområdet.
Vedlegg: Søknad om erverv av eiendom med tilhørende kart

Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør
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Sak 34/18
KJØP AV KOMMUNAL TOMT

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
18/86
Saksnr.: Utvalg
34/18
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 60/286
Møtedato
16.04.2018

Innstilling:
Den Læstadianske forsamlingen tilbys å kjøpe arealet av den kommunale eiendommen
60/286 som ligger ved siden av forsamlingens parkeringsplass.

Saksutredning:
Den Læstadianske forsamlingen har kommet med forespørsel om erverv/kjøp av en
kommunal tomt beliggende ved nåværende parkeringsplass til forsamlingshuset på Drag.
Tomta er en del av den kommunale eiendommen 60/286. Arealet brukes i dag til
parkeringsformål av forsamlingen, og ønskes ervervet for å utvide parkeringsarealet. Dette
begrunnes med at arealet ligger helt inntil parkeringsarealet til forsamlingshuset.
Administrasjonens vurdering
Arealet brukes i dag til parkeringsformål av forsamlingen. Av hensyn til stort parkeringsbehov
tilknyttet forsamlingshuset, er arealet regulert til parkeringsformål i den nye reguleringsplanen
for Arran. Vi mener at arealbruk på tomta kan forvaltes best dersom tomta blir overført til
forsamlingen, og tilrår at den Læstadianske forsamlingen tilbys å kjøpe tomta fra kommunen.

Vedlegg: saksdokumenter

Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør
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FRADELINGSSAK

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
17/566
Saksnr.: Utvalg
35/18
Formannskapet
127/17
Driftsutvalget

Arkiv: GN/BN 60/10
Møtedato
16.04.2018
23.11.2017

Innstilling:
Alternativ 1: Klage tas delvis til følge.
Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal godkjennes.
Eiendomsgrenser ut i sjøen følger 2-metersdypde ved middels lavvann
istedenfor marbakken.
Alternativ 2: Klage tas ikke til følge.
Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal avslås med bakgrunn i
intensjonsavtalen om erverv av land- og sjøarealer vest for industrikaia
dat. 1999.

Saksutredning:
Det vises til søknad om fradeling av tomt fra eiendommen 60/10. Tomta er leid til Olaug Åmo
etter en privatavtale. Grunneierne på 60/10 søker om å fradele leietomta som egen
matrikkelenhet. Kart lagt ved søknaden viser tomtas utforming både på land og ut i sjøen.
Administrasjonen har i brev av 13.11.2017 etterlyst dokumentasjon eller forklaring på
grunnlaget for tomtas utforming ut i sjøen. Søkeren har forklart at eiendommen som det søkes
fradelt skal ha eiendomsrett i sjø i forhold slik fra gammelt av til buken på en hest ved laveste
lavvann, og inntegnete eiendomsgrenser ut i sjøen er beregnet utfra denne regelen. Søkeren
har også henvist til forslag til eiendomskart som ble utarbeidet den 29.03.1999 i forbindelse
med intensjonsavtalen for ekspropriasjon av arealer i området. Forslaget til eiendomskart viser
at eiendomsgrensene på omsøkt tomt strekker seg ut i sjøen.
I sitt vedtak av 23.11.2017 har administrasjonen avslått søknaden om fradeling av leietomta.
Avslaget begrunnes med at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at eiendomsrettheter ut i
sjøen skal være slik som søkeren har inntegnet i søknaden. I sitt vedtak har administrasjonen
pekt på at
selv om det finnes mange forskjellige måter for beregning av eiendomsgrenser ut i sjøen,
ingen av metodene er lovfestet regel om hvordan mellomgrenser eller yttergrenser i sjø skal
trekkes. Administrasjonen mener at regelen som søkeren har brukt for tegning av
eiendomsgrenser ut i sjøen ikke er lovfestet regel, og det ikke er en selvfølge at det er denne
regelen som brukes på området.
Administrasjonen forklarte i sitt vedtak at avslaget betyr ikke at kommunen nekter søkeren
eiendomsrett på land og i sjøen der eiendomsretten strekker seg iht. til gjeldende regler. Men
dersom eiendomsgrensene skal trekkes ut i sjøen, må eiendomsgrensene være
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forhåndsbestemt og klart beskrevet av en tidligere grensesetting ved opprettelse av hoved
eiendommen, en jordskiftesak, eller tilsvarende grensesak.
Klage
Den 01.12.2017 har kommunen mottatt klage på vedtaket skrevet av Trond Åmo på vegne av
Olaug Åmo (leietaker). Tron Åmo har sendt inn kopi av brev fra Sorenskriveren i Ofoten av
20.09.1972. Sorenskriverens brev henviser til utskiftnings dom som beskriver leietomtas
grenser. I henhold til grensebeskrivelsen er det klart at leietomtas grenser går ut i sjøen til
marbakken. Klageren forklarer at teiggrensene beskrevet i dokumentet er tegnet inn i
kartskissen lagt ved søknaden, og ber kommunen om å godkjenne fradelingen i henhold til
kartskissen.
Administrasjonens vurdering
Normalt har kommunen ingen myndighet til å avgjøre eiendomsrett på grunneiendom.
Eierforholdet skal avklares av rettslige grunnlag og avtaler inngått ved opprettelse eller
overføring av grunneiendommen.
I denne saken er det dokumentert at omsøkt tomt har eiendomsrett som strekker seg ut i sjøen
til marbakken. Derfor kan kommunen ikke nekte eieren eiendomsrett over land- og sjøarealer
innenfor grensene som er beskrevet av utskiftningsdommen. Ved opprettelse og endring av
eiendommer, må kommunen likevel passe på at endring av eierforhold ikke setter avtaler og
rettigheter på området til side. Omsøkt areal har sjøgrunn som grenser til industrikaia, og
eierskap av dette området har stor betydning for bruk og oppgradering av kai. Derfor har
kommunen tidligere inngått intensjonsavtale med grunneierne på området om erverv av landog sjøarealer vest for industrikaia. Denne avtalen er tinglyst i 1999, men ikke gjennomført.
Omsøkt sjøtomt er med i denne intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er uten tidsbegrensning,
og vi mener at man må ta hensyn til intensjonsavtalen i behandling av denne saken.
Kommunen har tidligere ekspropriert sjø- og landarealer på området tilhørende eiendommen
60/3. I forbindelse men ekspropriasjonen oppstod tvist mellom kommunen og eier av 60/3 om
eiendomsrettigheter over sjøarealene rundt kaia. I jordskifteretts saknr. 12/1999 har
jordskifteretten avgjort at eiendomsretten skal følge 2-metersdypte ved middels lavvvann. Ved
eventuelt positivt vedtak, foreslår vi derfor at 2-meters regel bruks ved fradeling av omsøkt
tomt istedenfor marbakken, da 2-metersdypde er lettere å påvise.
Vedlegg: saksdokumenter

Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør
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SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID 2018-2021

Saksbehandler: Henrik Østergaard
Arkivsaksnr.:
18/168
Saksnr.: Utvalg
36/18
Formannskapet

Arkiv: 440
Møtedato
16.04.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune inngår samarbeidsavtale, som den foreligger vedlagt, med Nordland
fylkeskommune om folkehelsearbeid 2018-2021
Saksutredning:
Fylkestinget vedtok i sak 173/2017 å invitere kommunene med i et videreført og forpliktende
folkehelsesamarbeid. Nordland fylkeskommune ønsker å invitere Tysfjord kommune til å
inngå ny forpliktende og målrettet samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 20182021.
Utkast til ny samarbeidsavtale er utarbeidet med utgangspunkt i avtalen for perioden 20142016, ekstern evaluering av samarbeidsavtalen og kommunenes og fylkeskommunens
erfaringer fra perioden.
Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om et godt forankret,
kunnskapsbasert, strukturert og målrettet folkehelsearbeid. Folkehelselovens formålsparagraf
(§ 1) legges til grunn. Formålet med loven er:
«… å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal
legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»
Den viktigste endringen fra forrige avtaleperiode er at avtalen nå vil være likelydende for alle
kommuner.
Avtalen inneholder to obligatoriske resultatområder
 helsefremmende barnehage og skole
 bo- og nærmiljø

I tillegg skal følgende gjennomgående perspektiver vektlegges:




Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av hovedmålene for folkehelsearbeidet i Norge. For
å lykkes med å nå dette målet er det nødvendig å vurdere hvordan ulike tiltak påvirker helsens
fordeling i befolkningen.
For å lykkes med å skape et samfunn som fremmer psykisk helse og livskvalitet, er det
nødvendig å legge vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet,
deltagelse og opplevelse av mening.
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Begge de gjennomgående perspektivene krever handling og samarbeid på tvers av sektorer og
fag. Disse perspektivene skal legge føringer for valg av resultatområder, utarbeiding av
resultatmål, og for hvordan tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres.
Ut over dette kan kommunen selv velge hvilke resultatområder som prioriteres i tiltaksplan for
hvert avtaleår.
For Tysfjord kommune vil tiltaksplanen bygge på oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer, sak 25/16 behandlet i kommunestyret 03.05.16.
Partenes øvrige forpliktelser er nedfelt i avtalen. Den fylkeskommunale årlige økonomiske
støtten bestemmes av fylkestingets behandling i desember av årsbudsjettet for kommende år.
Alle kommuner vil fra og med 2018 få likelydende tilskuddsbeløp. Forutsatt at alle 44
kommuner inngår ny samarbeidsavtale fra og med 2018 vil tilskuddet for 2018 bli ca.
200.000,-.
Av rammetilskuddet kan kr 100.000,- benyttes til folkehelsekoordinatorstilling, under
forutsetning av at kommunen bruker minst tilsvarende beløp til stillingsressurs. Ut over dette
skal kommunen dekke administrative kostnader ved gjennomføringen av avtalen, herunder
lønn- og reisekostnader, kontorhold, diett, m.m.
Tilskuddet skal for øvrig brukes til å finansiere tiltak som er prioriterte i kommunens årlige
tiltaksplan.
Tiltaksplanen for 2018:
1. Alderdommen
a. Forebyggende innsats til eldre. Det skal etableres lavterskel aktivitetstilbud for
målgruppen over 65.
2. Barn og ungdom
a. Kommunen har innen 2019 utviklet helsefremmende barnehager gjennom
implementering av anbefalte kriterier.
b. Kommunen har innen 2020 utviklet helsefremmende skoler gjennom implementering
av anbefalte kriterier.
3. Voksenlivet
a. Det skal i 2018 videreutvikles lavterskeltilbud rettet mot levevis relaterte plager.
4. Bo- og nærmiljø
a. Kommunen skal i avtaleperioden forankre helsefremmende bo- og nærmiljø i alle
relevante planer som utarbeides (fysisk tilrettelegging, sosiale møteplasser, estetiske
kvaliteter, trygghet, sosial boligbygging, aktiv transport, trafikksikkerhet,
grøntområder, miljøhensyn).
b. Kommunen har innen utgangen av 2019 i samarbeid med lokale lag og foreninger
utarbeidet sti og løypeplan.
c. Kommunen har innen utgangen av 2019 utarbeidet en 2-delt søkerliste om
spillemidler hvor idrettsanlegg og anlegg og tilrettelegging for lavterskel
egenorganisert aktivitet er prioriterte på separate lister.

Flere av ovenstående tiltak krever innsats over tid, hvorfor de er nevnt selv om de strekker seg
inn i 2019.
Da avtalen er likelydende for nabokommunene, vil avtalens varighet ikke være et hinder.
Fremm til 1.1.2020 vil Tysfjord kommune arbeide ut ifra egen tiltaksplan, heretter vil det
utarbeides felles årlig tiltaksplan i de nye kommuner.
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Vedlegg:
Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - Utkast

Arne Kvensjø
rådmann
Henrik Østergaard
Folkehelsekoordinator
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Sak 37/18
REVIDERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OG
TJENESTEAVTALENE 1-13 MELLOM TYSFJORD KOMMUNE OG
NORDLANDSSYKEHUSET HF

Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
14/236
Saksnr.: Utvalg
37/18
Formannskapet

Arkiv: 026 G
Møtedato
16.04.2018

Innstilling:
1. Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 (unntatt nr. 12) mellom Tysfjord
kommune og Nordlandssykehuset Hf vedtas.
2. Avtalene opphører 1. januar 2020.
Saksutredning:
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom kommunene og Nordlandssykehuset
HF har vært gjennomgått og evaluert. Etter enighet er ikke Tjenesteavtale nr. 12 – Tilsetting
av turnusleger reivdert og legges ikke frem for behandling. Tjenesteavtale 3 og 5 er slått
sammen til en avtale.
Avtalene er revidert av en partssammensatt arbeidsgruppe (KSU) og de endringene som er
foretatt er det konsensus om.
De endringer som er gjort gjør avtalene mer oversiktlige og har et mer presist språk. De endrer
ikke partenes ansvar og forpliktelser.
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) anbefaler kommunene å vedta avtalene slik de foreligger.
Avtalene gjelder inntil de sies opp av en av partene med en oppsigelsestid på ett år.
I forbindelse med kommunesammenslåingen og opphør av Tysfjord kommune anbefales det at
avtalene mellom Tysfjord kommune og Nordlandssykehuset HF har en varighet frem til 1.
januar 2020
Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 (unntatt nr. 12)

Arne Kvensjø
rådmann
Lill Tove Hansen
helse- og omsorgssjef
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