HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Drag/Helland samfunnshus
Møtedato: 26.04.2018
Tid: 12:05- 14:30

Til stede på møtet
Arbeiderpartiet
medlemmer:

Tor Asgeir Johansen, Johan Daniel Hætta,
Emma Kristensen.

Uavhengige:
Forfall uavhengige:

Tommy Kristensen
Øystein Allan Eide.

Vararepresentanter:

Viggo Vikholt

Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige
medlemmer:
Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg, Jan Ivar Jakobsen
forfall:
Stig Kåre Amundsen
varamedlemmer:
Jørgen Kintel
Tverrpolitisk liste for Tysfjord
medlemmer:
Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Jan Einar Pedersen

Sosialistisk venstreparti
medlemmer:

John Gunnar Skogvoll

Senterpartiet
medlemmer:

Øyvind Johansen, Leif Harald Olsen

Tysfjord Bygdeliste:
medlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

Marleif Eriksen, Rainer Soleng

Rådmann Arne Kvensjø, formannskapssekretær Ingunn
Foshaug, teknisk sjef Pål S. Jensen, oppvekst- og utdanningssjef
Gunnar Solstrøm, prosjektleder Nye Narvik Viggo J. Dale.

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 00

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent
11/18

Orienteringer:
Annet:

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

Kjøpsvik, dato 02.05.18

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Ingunn Foshaug
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
13/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/334
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

12/18

16/672
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING - AVTALE

11/18

17/409
NYE NARVIK KOMMUNE - AVKLARING VIDERE DELTAKELSE I
SAMMENSLÅINGSPROSESSEN
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13/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV
Unntatt offentlighet

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges_______________ fritak fra sitt verv som
meddommer for Tysfjord kommune, ___________.
Følgende velges til ny meddommer:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forsalg om utsettelse av saken;
Votering: Enstemmig utsatt.

Vedtak:

Side 4 av 10

12/18
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING - AVTALE

Rådmannens 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.

Behandlingen i Kommunestyret:
Saken utgår da Formannskapet utsatte behandlingen av saken

Vedtak:
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11/18
NYE NARVIK KOMMUNE - AVKLARING VIDERE DELTAKELSE I
SAMMENSLÅINGSPROSESSEN

Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Kommunestyret:
Tysfjord kommunestyre 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 ha redet fram til vedtaket, ikke
er i samsvar med de forutsetninger Stortinget 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 vurderer Fellesnemda for nye Narvik kommune at nemnda ikke kan
fortsette sitt arbeid.
f) Alle politiske og administrative prosesser stoppes.

Tor Asgeir Johansen la fram følgende tilleggsforslag:
g) Kommunestyret i Tysfjord kommune opphever vedtak i sak 34/17 om valg av medlemmer til
fellesnemnda for Nye Narvik kommune.
h) Kommunestyret i Tysfjord kommune opphever vedtak i sak 1/17 om frivillig
kommunesammenslåing.
i) Kommunestyret i Tysfjord kommune forutsetter at fylkesmannens innstilling til deling av Tysfjord
kommune (alternativ B eller C) legges til grunn som forutsetning for videreføring av arbeidet med
kommunesammenslåing mellom kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord.
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j) Det tas politisk initiativ fra Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner for å få Stortingets vurdering
av om regjeringens håndtering, prosess og modell for deling av Tysfjord kommune er i samsvar med
forutsetningene Stortinget har lagt til grunn for regjeringens og kommunenes arbeid med
gjennomføring av kommunereformen i Ofoten.
k) Kommunestyret i Tysfjord kommune oppfordrer Kommunaldepartementet å kompensere Nye
Hamarøy kommune økonomisk etter at grensespørsmålet er endelig avklart.
l) Tysfjord kommunestyre ber ordførerne i Narvik, Ballangen og Tysfjord om å gå i dialog med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å finne en løsning på spørsmålet om
grensefastsetting i Tysfjord som innebærer fylkesmannens tilrådning (alternativ B eller C).

Forslag fra Felleslista for Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre , Uavhengige og Tysfjord bygdeliste:
1. Tysfjord kommune tar fellesnemnda for Nye Narviks vedtak til orientering.
2. Tysfjord kommune vil at arbeidet i begge Fellesnemndene – Fellesnemnda Narvik, Ballangen
og Tysfjord, samt Fellesnemnda Hamarøy/Tysfjord videreføres.

Votering:
Forslag fra Fellesnemnda med tilleggsforslag Tor Asgeir Johansen satt opp mot forslag fra
Felleslista for Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre , Uavhengige og Tysfjord bygdeliste
Forslag fra Felleslista for Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre , Uavhengige og Tysfjord bygdeliste
vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Protokolltilførsel fra Tysfjord bygdeliste og Uavhengig Tommy Kristensen:

Protokolltilførselen gjelder avgjørelsen om grensesettingen.
Det vises til arbeidet med kommunereformen. Et flertall i Tysfjord kommunestyre vedtok at
kommunen som helhet skulle slås sammen med kommunene Narvik og Ballangen.
Departementet valgte imidlertid å ta innbyggerinitiativet til følge og vedtok at Tysfjord
kommune skal deles.
Fylkesmannen igangsatte deretter saksbehandlingen. På bakgrunn av innbyggerhøring og
øvrig saksbehandling, ble innstillingen til grensesetting oversendt departementet for
sluttbehandling. Departementet valgte å se bort fra fylkesmannens innstilling. Det begrunner i
hovedsak med økonomiske forhold og hensynet til samisk språk og kultur. Vi har også
registrert at Sametinget støtter departements vurdering vedr. innlemmelse av kraftverket i
Sørfjord og vindmølleparken Sørfjordfjellet i nye Hamarøy kommune. Vi er imidlertid ikke
gjort kjent med de økonomiske beregningene som legges til grunn for denne beslutningen.
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Bygdelista og uavhengig Tommy Kristensen forstår frustrasjonen i deler av befolkningen som
rettes mot justeringen av Fylkesmannens innstill til grensesetting. Områdene det hær er snakk
om har sterke historiske og kulturelle bånd til kommunesentret og det bodde relativt mye folk
i indre Tysfjord fram til 1960 – tallet. I dag ivaretas områdets kultur- og bruksverdi av
utflyttede og deres etterkommere. Denne brukspraksisen har over år utviklet en sterk
tilhørighet og identitet, slike momenter er selvfølgelig betydningsfulle for innbyggerne.
Bygdelista og uavhengig Tommy Kristensen kan likevel ikke være med på å legge ned arbeide
i Fellesnemda for Narvik, Ballangen og Tysfjord. En slik beslutning vil påvirke arbeidet også i
Fellesnemda for nye Hamarøy. De samlede konsekvensene av en slik handling blir at arbeidet
med å etablere gode tjenester til innbyggerne innafor de nye kommunestrukturene stopper helt
opp. Dette er ingen tjent med.

Protokolltilførsel fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Tverrpolitisk liste for
Tysfjord:
Dagens behandling og avstemming viser at kommunestyret er dypt splittet i denne saken.
Bakgrunn er vedtak i KMD angående grensefastsettelsen i Tysfjord.
AP, TPL og SV ber innstendig om at Stortinget tar saken om grensefastsetting i Tysfjord opp
til behandling.
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Vedtak:
.
1. Tysfjord kommune tar fellesnemnda for Nye Narviks vedtak til orientering.
2. Tysfjord kommune vil at arbeidet i begge Fellesnemndene – Fellesnemnda Narvik, Ballangen
og Tysfjord, samt Fellesnemnda Hamarøy/Tysfjord videreføres.

Protokolltilførsel fra Tysfjord bygdeliste og Uavhengig Tommy Kristensen:

Protokolltilførselen gjelder avgjørelsen om grensesettingen.
Det vises til arbeidet med kommunereformen. Et flertall i Tysfjord kommunestyre vedtok at
kommunen som helhet skulle slås sammen med kommunene Narvik og Ballangen.
Departementet valgte imidlertid å ta innbyggerinitiativet til følge og vedtok at Tysfjord
kommune skal deles.
Fylkesmannen igangsatte deretter saksbehandlingen. På bakgrunn av innbyggerhøring og
øvrig saksbehandling, ble innstillingen til grensesetting oversendt departementet for
sluttbehandling. Departementet valgte å se bort fra fylkesmannens innstilling. Det begrunner i
hovedsak med økonomiske forhold og hensynet til samisk språk og kultur. Vi har også
registrert at Sametinget støtter departements vurdering vedr. innlemmelse av kraftverket i
Sørfjord og vindmølleparken Sørfjordfjellet i nye Hamarøy kommune. Vi er imidlertid ikke
gjort kjent med de økonomiske beregningene som legges til grunn for denne beslutningen.
Bygdelista og uavhengig Tommy Kristensen forstår frustrasjonen i deler av befolkningen som
rettes mot justeringen av Fylkesmannens innstill til grensesetting. Områdene det hær er snakk
om har sterke historiske og kulturelle bånd til kommunesentret og det bodde relativt mye folk
i indre Tysfjord fram til 1960 – tallet. I dag ivaretas områdets kultur- og bruksverdi av
utflyttede og deres etterkommere. Denne brukspraksisen har over år utviklet en sterk
tilhørighet og identitet, slike momenter er selvfølgelig betydningsfulle for innbyggerne.
Bygdelista og uavhengig Tommy Kristensen kan likevel ikke være med på å legge ned arbeide
i Fellesnemda for Narvik, Ballangen og Tysfjord. En slik beslutning vil påvirke arbeidet også i
Fellesnemda for nye Hamarøy. De samlede konsekvensene av en slik handling blir at arbeidet
med å etablere gode tjenester til innbyggerne innafor de nye kommunestrukturene stopper helt
opp. Dette er ingen tjent med.

Protokolltilførsel fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Tverrpolitisk liste for
Tysfjord:
Dagens behandling og avstemming viser at kommunestyret er dypt splittet i denne saken.
Bakgrunn er vedtak i KMD angående grensefastsettelsen i Tysfjord.
AP, TPL og SV ber innstendig om at Stortinget tar saken om grensefastsetting i Tysfjord opp
til behandling.
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