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Sak 7/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

Unntatt offentlighet

Saksbehandler: Sandra Nilssen
Arkivsaksnr.:
17/334
Saksnr.: Utvalg
7/18
Kommunestyret
3/18
Kommunestyret -utsatt

Arkiv: 033 & 16
Møtedato
24.04.18
15.03.18

Innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges_______________ fritak fra sitt verv som
meddommer for Tysfjord kommune, ___________.
Følgende velges til ny meddommer:

Saksutredning:
Kommuneloven § 15.2.:
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.»
Lovtolkning:
«Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlige helse eller andre
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen
må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk
oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil midlertid etter tradisjonell lære som
utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn
ordet «belastning» som alternativ til «vanskelighet», kan man ikke helt utelukke slike forhold
som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for
et medlem(…)»
Hentet fra: Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer (2014), s. 127
Vedlegg:
- Søknad fra_____________om fritak fra verv som meddommer
- Vedlegg til søknad.

Arne Kvensjø
rådmann
Sandra Nilssen
Sekretær
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Sak 8/18
SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET
Saksbehandler: Arne Kvensjø
Arkivsaksnr.:
18/197
Saksnr.: Utvalg
8/18
Kommunestyret

Arkiv: 024
Møtedato
24.04.2018

Innstilling:
Innstilling til kommunestyret fra kontrollutvalget:
Kommunestyret prolongerer avtalen med Hålogaland Revisjon AS som leverandør av
sekretariatsbistand.

Saksutredning:
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid
tilfredsstiller utvalgets behov, jf. kontrollutvalgsforskriften §20.
Gjeldende avtale med Hålogaland Revisjon AS om sekretariatsbistand for kontrollutvalget i
Tysfjord kommune opphører etter 3. mai 2018, men avtalen åpner for ett års forlengelse.
Kontrollutvalget ønsker en avklaring på om avtalen vil bli forlenget.
Saksforholdet ble behandlet av kontrollutvalget i møte 5. april 2018. I den forbindelse har
kontrollutvalget vedtatt en innstilling, som de ber om at kommunestyret behandler i neste
kommunestyremøte.
Behandling i kontrollutvalget 5.4.2018
Sekretariatet redegjorde i møtet for at gjeldende avtale med Hålogaland Revisjon AS om
sekretariatsbistand for kontrollutvalget i Tysfjord kommune opphører etter 3. mai 2018, men
at avtalen åpner for ett års forlengelse.
Kontrollutvalget er fornøyd med jobben som sekretariatet gjør, og ønsker ikke endring av
leverandør for sekretariattjenester.
Kommunen er inne i en prosess med sammenslåing av kommunen med Narvik og Ballangen,
og synes det er formålstjenlig med kontinuitet i forhold til sekretariatordning.
Kontrollutvalget drøftet videre saksgang i møtet, og vedtok å innstille til kommunestyret på at
avtalen skal prolongeres.
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Vedlegg:

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune
Særutskrift
FRA:
KONTROLLUTVALGET
Fra sak:
Til sak:

MØTESTED:
Tysfjord rådhus,
formannskapssalen
Fra kl.:
10:00
Til kl.:
12:50

01/18
10/18

MØTEDATO:
5.4.2018

Følgende medlemmer møtte:
Ann Aashild Hansen (leder)
Lars-Olle Gerhardsen (nestleder)
Øystein Eide
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:
Konstituert rådmann Arne Kvensjø
Teknisk sjef Pål Strøm Jensen var tilstede i møtet under behandling av sak 02/18 – 03/18.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen

Sak nr.
06/18

Sak
Sekretariatsfunksjonen
fremover
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Møtedato
5. april 2018

Sak 8/18

Innstilling til vedtak:
Ingen
Sekretariatet redegjorde i møtet for at gjeldende avtale med Hålogaland Revisjon AS om
sekretariatsbistand for kontrollutvalget i Tysfjord kommune opphører etter 3. mai 2018, men at
avtalen åpner for ett års forlengelse.
Kontrollutvalget er fornøyd med jobben som sekretariatet gjør, og ønsker ikke endring av leverandør
for sekretariattjenester.
Kommunen er inne i en prosess med sammenslåing av kommunen med Narvik og Ballangen, og synes
det er formålstjenlig med kontinuitet i forhold til sekretariatordning.
Kontrollutvalget drøftet videre saksgang i møtet, og fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalget anbefaler videreføring av avtalen med Hålogaland Revisjon AS som leverandør av
sekretariatsbistand, og innstiller til kommunestyret på at avtalen skal prolongeres.
Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget Tysfjord kommune 11. april 2018
Ann-Aashild Hansen
Leder i Tysfjord kontrollutvalg

Arne Kvensjø
rådmann
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Sak 9/18
SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID 2018-2019

Saksbehandler: Henrik Østergaard
Arkivsaksnr.:
18/168
Saksnr.: Utvalg
9/18
Kommunestyret
36/18
Formannskapet

Arkiv: 440
Møtedato
24.04.2018
16.04.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune inngår samarbeidsavtale, som den foreligger vedlagt, med Nordland
fylkeskommune om folkehelsearbeid 2018-31.12.2019

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
16.04.2018
PS 36/18

Resultat:
Behandling i utvalget:
Rådmannen endret sin innstilling til tidsrommet fra 2018- 2021, til 2018- 31.12.19
Korrigert innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune inngår samarbeidsavtale, som den foreligger vedlagt, med Nordland
fylkeskommune om folkehelsearbeid 2018-31.12.2019
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.»
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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.

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
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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.
Vedlegg:
Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - Utkast

Arne Kvensjø
rådmann
Henrik Østergaard
Folkehelsekoordinator
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Sak 10/18
REVIDERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OG
TJENESTEAVTALENE 1-13 MELLOM TYSFJORD KOMMUNE OG
NORDLANDSSYKEHUSET HF

Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
14/236
Saksnr.: Utvalg
10/18
Kommunestyret
37/18
Formannskapet
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Arkiv: 026 G
Møtedato
24.04.2018
16.04.2018

Formannskapet
16.04.2018
PS 37/18

Resultat:
Behandling i utvalget:
Votering: enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 (unntatt nr. 12) mellom Tysfjord
kommune og Nordlandssykehuset Hf vedtas.
2. Avtalene opphører 1. januar 2020.
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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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