HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Drag gamle skole
Møtedato: 12.06.2018
Tid: 09:00 - 14:45

Til stede på møtet: Tor-Asgeir Johansen, John Gunnar Skogvoll, Filip Mikkelsen, Heidi
Kalvåg
forfall: Guttorm Aasebøstøl
varamedlemmer: Ellen V. Pedersen

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Arne Kvensjø, ass rådmann Stig A. Kjærvik, teknisk sjef
Pål S. Jensen
Innkalling: Ordfører orienterte om at sakslisten ikke var utsendt i forkant av møtet.
Ordfører viste også til enigheten på møtet 05.06.18 om å innkalle til møte 12.06.18 for å
behandle utsatte saker. Innkallingen godkjent.
Saksliste: Godkjent
Behandlede saker: 55/18-61/18

Orienteringer:
Rådmannen orienterte om :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Risikoen for tvangsauksjoner – startlån
HMS utfordringer på rådhuset
Fysioterapitjenesten på Drag
Avklaring og behandling av tilskudd – Stetind Hotell
Det sendes ut et begrenset anbud for bistand til
økonomiprosess 2019
Kommuneoverlegefunksjonen – samarbeid mellom Ballangen,
Tysfjord og Narvik
Samfinansiering – Kaiprosjekt Musken
Innspill – Sjøsamisk senter i Kjøpsvik
Tilsetting av ass. rådmann
Samfunnspakke – Vindkraft
Møte med KMD – Jasskaprosjektet. FSK ønsker temamøte om
prosjektet
Sykefraværsprosjektet
Informasjonsmøter – Kommunereformen

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 00

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Drøfting om økonomiplanprosessen sommer/høst 2018
Kort orientering om havnestyret. FSK ønsker et temamøte.
Stemning – erstatningssak
Sette i gang et prosjekt – status fond
Avtale mellom Tysfjord kommune, Telenor og Nordkraft –
mobildekning
Kjøp og salg av kraft – kontrakt og forvaltning av konsesjonskraft
Drøfting – delegasjon til medlemmene i fellesnemnda fra Tysfjord i
nye Hamarøy – STH samarbeidet
Drøfting – Innspill til forhandlingsutvalget ibm. evt. endringer i
Nord-Salten kraftlag

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

Kjøpsvik, 13.06.2018

Tor-Asgeir Johansen
ordfører

Pål Strøm Jensen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
55/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/368
SØKNAD OM ERVERV AV TOMT

56/18

18/86
KJØP AV KOMMUNAL TOMT

57/18

17/566
FRADELINGSSAK

58/18

13/669
SØKNAD OM TILBAKEKJØP AV EIENDOM I TYSFJORD KOMMUNE

59/18

16/381
KOMMUNAL KAI MUSKEN

60/18

17/655
KLAGESAK - SØKNAD OM UTSETT AV FLYTEBRYGGE/FLYTEBRO

61/18

18/240
INNTAK AV LÆRLINGER

Side 3 av 10

55/18
SØKNAD OM ERVERV AV TOMT

Rådmannens 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.
Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
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 2 Friområdet beholdes som kommunal eiendom. Arran gis mulighet til å opprette
festetomter hvor stiftelsen kan etablere tiltak som er unntatt fra søknadsplikt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
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 2 Friområdet beholdes som kommunal eiendom. Arran gis mulighet til å opprette
festetomter hvor stiftelsen kan etablere tiltak som er unntatt fra søknadsplikt.
Enstemmig vedtatt.
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&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

56/18
KJØP AV KOMMUNAL TOMT

Rådmannens innstilling:
Den Læstadianske forsamlingen tilbys å kjøpe arealet av den kommunale eiendommen 60/286
som ligger ved siden av forsamlingens parkeringsplass.
Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Den Læstadianske forsamlingen tilbys å kjøpe arealet av den kommunale eiendommen 60/286
som ligger ved siden av forsamlingens parkeringsplass.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Den Læstadianske forsamlingen tilbys å kjøpe arealet av den kommunale eiendommen 60/286
som ligger ved siden av forsamlingens parkeringsplass.
Pris kr.25 pr m2
Enstemmig vedtatt

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

57/18
FRADELINGSSAK

Rådmannens 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.
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Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal avslås med bakgrunn i
intensjonsavtalen om erverv av land- og sjøarealer vest for industrikaia dat.
1999.
Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
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.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
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.
Enstemmig vedtatt

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

58/18
SØKNAD OM TILBAKEKJØP AV EIENDOM I TYSFJORD KOMMUNE

Rådmannens innstilling:
Søknad fra Aud Nordaas og Gunnar Rogstad om kjøp av kommunal eiendom 70/31 på
Skogvollhågen/Storjord avslås.
Begrunnelse: Eiendommen er en del av Skogvollhågen boligfelt med ca. 30 boligtomter.
Søkerne har ikke fremmet konkret plan for utbygging av boligområdet.
Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
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Søknad fra Aud Nordaas og Gunnar Rogstad om kjøp av kommunal eiendom 70/31 på
Skogvollhågen/Storjord avslås.
Begrunnelse: Eiendommen er en del av Skogvollhågen boligfelt med ca. 30 boligtomter.
Søkerne har ikke fremmet konkret plan for utbygging av boligområdet.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Søknad fra Aud Nordaas og Gunnar Rogstad om kjøp av kommunal eiendom 70/31 på
Skogvollhågen/Storjord avslås.
Begrunnelse: Eiendommen er en del av Skogvollhågen boligfelt med ca. 30 boligtomter.
Søkerne har ikke fremmet konkret plan for utbygging av boligområdet.
Enstemmig vedtatt

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

59/18
KOMMUNAL KAI MUSKEN

Rådmannens innstilling:
Havnestyret slutter seg til havnesjefens vurdering og anbefaler at eksisterende kai renoveres.
Havnestyret ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret gir Havnestyret fullmakt til å gjennomføre renovering av eksisterende kai i
Musken som beskrevet i saksfremlegget.
2. Kostnadsrammen settes til 2 millioner kroner (eks mva). Kostnaden finansieres over
Kraftfondet.
3. Eventuelle tilskudd til prosjektet tilbakeføres Kraftfondet.
4. Saken sendes til høring – Fellesnemd i nye Hamarøy

Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Havnestyret slutter seg til havnesjefens vurdering og anbefaler at eksisterende kai renoveres.
Havnestyret ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret gir Havnestyret fullmakt til å gjennomføre renovering av eksisterende kai i
Musken som beskrevet i saksfremlegget.
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2. Kostnadsrammen settes til 2 millioner kroner (eks mva). Kostnaden finansieres over
Kraftfondet.
3. Eventuelle tilskudd til prosjektet tilbakeføres Kraftfondet.
Forslag fra Filip Mikkselsen (Felleslista):
1. Hurtigåt er eneste offentlige kommunikasjonsmulighet for Hellmofjorden og spesielt
for Musken. Eksisterende kai i Musken er i svært dårlig forfatning og må gjøres noe
med. Formannskapet drøfter ulike tekniske løsninger for reparasjon /ny kai Musken i
møtet 12.06.18.
2. Formannskapet inviterer Nordland fylkeskommune, Sametinget og Ellingsen Seafood
As til felles drøftelser for en framtidig kai løsning for Muskensamfunnet.
Formannskapet ber ordføreren om snarest å ta initiativ for møte med nevnte parter for
nærmere drøftelser av teknisk kai løsning og finansiering.
Forslag fra Tor Asgeir Johansen (AP):
Pkt. 1. Som rådmannens innstilling.
Nytt pkt. 2. Prosjektet finansieres med inntil kroner 1 millioner over Kraftfondet som
oppstart. Det jobbes videre med ekstern full finansiering.
Pkt. 3 og 4. som rådmannens innstilling

Votering:
Forslag fra Tor Asgeir Johansen satt opp mot forslag fra Filip Mikkelsen.
Forslaget fra Tor Asgeir Johansen vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Havnestyret slutter seg til havnesjefens vurdering og anbefaler at eksisterende kai renoveres.
Havnestyret ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret gir Havnestyret fullmakt til å gjennomføre renovering av eksisterende kai i
Musken som beskrevet i saksfremlegget.
2. Prosjekt finansieres med inntil kroner 1 million av Kraftfondet som oppstart. Det jobbes
videre med ekstern full finansiering.
3. Eventuelle tilskudd til prosjektet tilbakeføres Kraftfondet.
4. Saken sendes til høring – Fellesnemd i nye Hamarøy

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

60/18
KLAGESAK - SØKNAD OM UTSETT AV FLYTEBRYGGE/FLYTEBRO
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Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune opprettholder vedtak FSK 1/18 datert 20.02.18. Det er ikke kommet frem
nye momenter i klagene fra grunneier av matrikkelnr. 39/8 som har innvirkning på saken.
Tiltaket vil være i konflikt med intensjonene i plan- og bygningsloven § 1-8 der det skal tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og almenne interesser. Tiltaket vil
heller ikke samsvare med Tysfjord kommunes arealplan for området.

Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Tysfjord kommune opprettholder vedtak FSK 1/18 datert 20.02.18. Det er ikke kommet frem
nye momenter i klagene fra grunneier av matrikkelnr. 39/8 som har innvirkning på saken.
Tiltaket vil være i konflikt med intensjonene i plan- og bygningsloven § 1-8 der det skal tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og almenne interesser. Tiltaket vil
heller ikke samsvare med Tysfjord kommunes arealplan for området
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Tysfjord kommune opprettholder vedtak FSK 1/18 datert 20.02.18. Det er ikke kommet frem
nye momenter i klagene fra grunneier av matrikkelnr. 39/8 som har innvirkning på saken.
Tiltaket vil være i konflikt med intensjonene i plan- og bygningsloven § 1-8 der det skal tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Tiltaket vil
heller ikke samsvare med Tysfjord kommunes arealplan for området.
Enstemmig vedtatt

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

61/18
INNTAK AV LÆRLINGER

Rådmannens innstilling:
Ingen innstilling
Behandlingen i Formannskapet:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
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Forslag fra Tor-Asgeir Johansen (AP):
Tysfjord kommune er positiv til inntak av lærlinger, men beklager sterkt at det ikke er
økonomi til dette på nåværende tidspunkt.
Forslag fra John-Gunnar Skogvoll (SV):
Tysfjord kommune er positiv til inntak av lærlinger, jfr. innstillingen.
Tiltaket innarbeides i etatens regnskap.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Tysfjord kommune er positiv til inntak av lærlinger, men beklager sterkt at det ikke er
økonomi til dette på nåværende tidspunkt.
Forslag fra Tor-Asgeir Johansen vedtatt med 4 mot 1 stemme.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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