TYSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Drag/Helland samfunnshus
26.04.2018
Tid: 11:00

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

11/18

17/409
NYE NARVIK KOMMUNE - AVKLARING VIDERE DELTAKELSE I
SAMMENSLÅINGSPROSESSEN

12/18

16/672
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING - AVTALE

13/18

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

Kjøpsvik, 25.04.2018

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Adresse:
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Tlf: 75 77 55 00
Fax: 75 77 55 55

Org.nr.: 972 417 769
Bankgiro: 4642.07.00318

Sak 13/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

Saksbehandler: Lillian Bolstad
Arkivsaksnr.:
17/334
Saksnr.: Utvalg
13/18
Kommunestyret

Arkiv: 033 &16
Møtedato
26.04.2018

Innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges Heidi B. Gerhardsen fritak fra sitt verv som
meddommer for Tysfjord kommune.
.
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 orangets arbeid vil imdlertid 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 uttelukke 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 Heidi B. Gerhardsen om fritak fra verv som meddommer (Unntatt
offentlighet)

Arne Kvensjø
rådmann
Sandra Nilssen
Sekretær
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Sak 12/18
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING - AVTALE

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
16/672
Saksnr.: Utvalg
12/18
Kommunestyret
38/18
Formannskapet

Arkiv: U03
Møtedato
26.04.2018
26.04.2018

Innstilling:
1. Storjord skole legges ned fra skoleåret 2018/2019.
2. Vedlagte avtale mellom Storjord og omegn montessoriforening (org.nr. 918096647) og
Tysfjord kommune godkjennes.
3. Overdragelse av Storjord oppvekstsenter med tilhørende grunn, inventar og
bygningsmasse gjennomføres iht. vedlagte avtale. Unntatt folkebiblioteket sitt
innhold/utstyr.
4. Dette er en virksomhetsoverdragelse. Det forutsettes at virksomhetsoverdragelsen
gjennomføres i hht. gjeldende lov- og avtale verk.
5. Virksomhetsoverdragelsen gjelder ikke for barnehagen og deres ansatte. Storjord
barnehage fortsetter i kommunal regi.

Saksutredning:
Tysfjord kommune og Storjord og omegn montessoriforening inngikk 23.1.2017 en
intensjonsavtale om overdragelse av Storjord oppvekstsenter med tilhørende grunn og
bygningsmasse.
Storjord Montessoriskole ble den 9.11.2017 godkjent av undervisningsdirektoratet som ny
grunnskole etter friskolelovens §2.1.
Skolen har frist på seg til 15.juni 2018 til å få driftstillatelse. I en slik driftstillatelse ligger
bl.a. dokumentasjon av lærernes kompetanse, godkjenning fra branntilsyn, godkjenning fra
helsemyndigheter og driftsgodkjenning av bygget fra kommunens side.
I Tysfjord kommunes budsjett for 2018, er denne avtalen hensyntatt, og det forutsettes at
Storjord skole legges ned fra høsten 2018. Videre har kommunestyret i tidligere vedtak i sak
33/17, gitt sin anbefaling til at Storjord Montessoriskole ble etablert.
Formannskapet ønsker også en avtale på drift av folkebiblioteket som er lokalisert på skolen
samt en avtale om kjøp av tjenesten pedagogisk leder ved Storjord barnehage Begge avtaler er
å betrakte som rene driftsavtaler, og kan forhandles administrativt mellom henholdsvis med
Storjord og omegn montessoriforening og Tysfjord kommune. Avtalene legges frem for
godkjenning av formannskap/kommunestyre på et senere tidspunkt.
Biblioteket sin boksamling med mer kan ikke overføres til montessoriforeningen, men kan
brukes av skolen.
Dette er å regne som en virksomhetsoverdragelse. De ansatte ved skolen får som følge av
dette ny arbeidsgiver i Montessori skolen. Det forutsettes at prosessen gjennomføres i hht.
gjeldende lov- og avtale verk. Hvis det er uenighet om at dette er en virksomhetsoverdragelse,
så bør det innledes forhandlinger med montessoriskolen om leie/kjøp av renholdstjenester.
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Vedlegg:
Signert intensjonsavtale

Arne Kvensjø
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 11/18
NYE NARVIK KOMMUNE - AVKLARING VIDERE DELTAKELSE I
SAMMENSLÅINGSPROSESSEN

Saksbehandler: Arne Kvensjø
Arkivsaksnr.:
17/409
Saksnr.: Utvalg
11/18
Kommunestyret
60/17
Kommunestyret

Arkiv: 020 &35
Møtedato
26.04.2018
19.09.2017

Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende:
Tysfjord kommuestyre slutter seg til følgende vedtak fra Fellesnemnda:
a) Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak av 20.4.2018 om
grensefastsettelse av deling av Tysfjord kommune, samt prosess som har ledet fram til vedtaket, ikke
er i samsvar med de forutsetninger St.tinget har lagt til grunn for sitt vedtak av kommuneproposisjon
Prop. 96 S, 2016 – 2017, (kommunereformproposisjonen).
b) Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen,
ikke er i henhold til inndelingslovas bestemmelser med tilhørende rundskriv.
c) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke
er i samsvar med kommunestyrenes vedtak om forslag til grensefastsettelse for deling av Tysfjord
kommune.
d) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke
er i samsvar med Fylkesmannens innstilling til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune.
e) Med dette som grunnlag vurdere Fellesnemnda for nye Narvik kommune at nemnda ikke kan
fortsette sitt arbeid.
f) Alle politiske og administrative prosesser stoppes.

Saksutredning:

Innledning:
Tysfjord kommunestyre har 24.01.2017, (KST-sak 01/2017), og 22.08.2017, (felles kommunestyresak
76, 77 og 78/2017 for Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner), vedtatt etablering av Nye Narvik
kommune i hht. Prop. 96S (2016 - 2017), og Innst. 386 S (2016 - 2017) - Endringer i
kommunestrukturen, vedtatt i Stortinget 08.06.2017. Tysfjord kommune har videre 26.09.2017, (KSTsak 58/2017), opprettholdt sitt vedtak av 24.01.2017 om at kommunen slås sammen med Ballangen og
Narvik. I tillegg er det gjort vedtak i KST-sak 58/2017 om at hele Tysfjord kommune slå sammen ned
Ballangen og Narvik.
Som del av saksopplysningene vises det også til vedtak i Hamarøy kommune av 14.09.2019, (KST-sak
67/2017), vedrørende Hamarøy kommunes syn på grensesettingen for Nye Hamarøy kommune.
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I fylkesmannens vurdering av framtidig geografisk kommunestruktur for Ofoten, (fattet på bakgrunn
av innspill fra offentlige og private aktører), tilrår fylkesmannen i sitt tilrådningsnotat av 08.01.0218
til KMD at deling av Tysfjord kommune iverksettes etter to alternativer i prioritert rekkefølge:
1) Alternativ B Grunnkretser/Mannfjordneset
2) Alternativ C Innbyggerinitiativ Tysfjord Vest 2016 i prioritert rekkefølge.
Alternativ D fremmet av Felleslista/Sametinget, er i fylkesmannens innstilling til KMD av 08.01.2018
om deling av Tysfjord kommune, ikke vurdert prioritert.
Regjeringen fattet i statsråd 20.04.2018 vedtak om grensedragning for deling av Tysfjord kommune.
Vedtaket innebærer at Tysfjord kommune deles etter alternativ D, (forslag fra Felleslista/Sametinget).
Faktadel:
Regjeringen fattet i statsråd 20.04.2018 vedtak om grensedragning for deling av Tysfjord kommune.
Vedtaket innebærer at Tysfjord kommune deles etter alternativ D, (forslag fra Felleslista/Sametinget).
Med referanse til regjeringens vedtak, har det 24.04.2018 vært gjennomført ekstraordinært
fellesnemndsmøte for Nye Narvik kommune. I dette møtet ble det rettet sterkt kritikk mot regjeringens
avgjørelser vedrørende delingen av Tysfjord kommune. Fellesnemnda fattet i møtet følgende vedtak:
a) Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak av 20.4.2018 om
grensefastsettelse av deling av Tysfjord kommune, samt prosess som har ledet fram til vedtaket, ikke
er i samsvar med de forutsetninger St.tinget har lagt til grunn for sitt vedtak av kommuneproposisjon
Prop. 96 S, 2016 – 2017, (kommunereformproposisjonen).
b) Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen,
ikke er i henhold til inndelingslovas bestemmelser med tilhørende rundskriv.
c) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke
er i samsvar med kommunestyrenes vedtak om forslag til grensefastsettelse for deling av Tysfjord
kommune.
d) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke
er i samsvar med Fylkesmannens innstilling til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune.
e) Med dette som grunnlag vurdere Fellesnemnda for nye Narvik kommune at nemnda ikke kan
fortsette sitt arbeid.
f) Alle politiske og administrative prosesser stoppes.
Med henvisning til fellesnemndas intensjon for sitt vedtak om stans i politiske og administrative
prosesser knyttet til etableringen av Nye Narvik kommune, forelegges med dette nemndas vedtak
kommunestyrene i Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner for videre politisk oppfølging og
behandling, (jfr. fellesnemndas mandat, siste ledd, hvor det fastsettes at fellesnemnda skal holde
kommunestyrene orientert om nemndas arbeid).
Vurdering:
Fylkesmannens vurderinger og tilrådninger høsten 2016 vedrørende framtidig kommunestruktur for
Ofotregionen, inkludert modellen for deling av Tysfjord kommune, ble oppfattet som akseptabel for
kommunestyrene i Tysfjord, Ballangen og Narvik. Kommunestyrene i de tre kommunene vurderte
således på bakgrunn av status for kommunereformen våren 2017, at den faktiske delingen av Tysfjord
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kommune ville bli gjennomført i henhold til fylkesmannens innstilling til KMD slik denne ble
oversendt departementet høsten 2016.
Når regjeringen i sitt delingsvedtak fatter beslutning om en annen modell enn den som lokalt er
anbefalt fra de berørte kommunene, samt den modellen som er gitt tilrådning om fra fylkesmannen i
Nordland, vurderer fellesnemnda for Nye Narvik kommune dette som uheldig forvaltningspraksis fra
regjeringens side. I tillegg fremstår vedtaket som lite legitimt. Begrunnelsene for dette oppsummeres
punktvis:


Regjeringens beslutning om grensedragningen er å betrakte som sentralisert maktutøvelse,
samt overkjøringen av kommunestyrene i Ballangen, Narvik og Tysfjord vedtak om ønsket
delingsmodell for Tysfjord kommune.



Regjeringen har i prosessen ignorert fylkesmannen i Nordlands tilrådning om delingsmodell
for Tysfjord kommune



Regjeringen har i prosessen ikke lagt vekt på likebehandling, informasjonsformidling og
drøftingsmedvirkning fra kommunenes side i sluttbehandling av delingssaken.

KMDs og regjeringens håndtering av saken samt beslutning om å følge Felleslista/Sametingets modell
for deling av Tysfjord kommune, er etter fellesnemndas vurdering ikke i tråd med den prosess og de
forutsetningene Stortinget har lagt til grunn for arbeidet med iverksettingen av Prop. 96S (2016-2017)
med tilhørende innstillinger, ("Kommunerestrukturproposisjonen").
Med referanse til saksopplysninger og vurderinger, er det fellesnemndas konklusjon at det er et riktig
grep for prosessen å stanse alt politisk og administrativt arbeid knyttet til etableringen av Nye Narvik
kommune. Videre er det nemndas vurdering at det tas politisk initiativ mot Stortinget for å få
parlamentets vurdering av om regjeringens deling av Tysfjord kommune er i samsvar med den prosess
og de forutsetninger som Stortinget har lagt til grunn for kommunereformen i Ofoten gjennom sitt
vedtak av kommunestrukturproposisjonen.

Arne Kvensjø
rådmann
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