HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 05.06.2018
Tid: 12:00 – 13.42

Til stede på møtet
Arbeiderpartiet:
Forfall:
Varamedlemmer:

Tor-Asgeir Johansen
Emma Kristensen, Johan Daniel Hætta
Viggo Vikholt, Gerd-Sissel Stenseng

Uavhengige:

Tommy Kristensen, Øystein Allan Eide.

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:
forfall:
Marleif Eriksen, Rainer Soleng
varamedlemmer:
Marit Meltzer, Inger Helene Kaspersen Åmo.

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Arne Kvensjø.

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent med tilleggssak.
14/18,15/18,16/18

Inhabiliteter:

Øyvind Johansen og Leif Harald Olsen er inhabil i saken:14/18
og fratrer ved saksbehandling, 12:51, tiltrer 13.32 ved sak 15/18 og
16/18.

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Varamedlemmer Johanne Ellingsen og Aud May Aakre under sakene 14/18
Orienteringer:

Orientering fra Storjord og omegn montessoriforening

Annet:

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

Kjøpsvik, dato 6.6.2018

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
14/18

Arkivsaksnr.
Tittel
16/672
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING

15/18

18/254
AVVIKLING AV ORDINÆR GRUNNSKOLEDRIFT PÅ STORJORD
MED TYSFJORD KOMMUNE SOM SKOLEEIER

16/18

16/672 Tilleggssak
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING
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14/18
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING

Formannskapets innstilling:
1. Storjord Montessoriforening leier eiendommen Storjord oppvekstsenter, for kr 75.000,pr.skoleår.
2. Leietakeren forplikter seg til å bruke eiendommen kun til grunnskoleundervisning.
3. Montessoriforeningen står for alt av vedlikehold, forsikringer og avgifter.
4. Avtalen har en gjensidig oppsigelse på 6 måneder. Varighet 10 år.
5. Kommunen bruker nødvendige arealer og utstyr til drifta av barnehagen og biblioteket
vederlagsfritt.
6. Tysfjord kommune går i dialog med Storjord Montessoriforening for å utarbeide leieavtale.

Behandlingen i Kommunestyret:
Omforent forslag:
Storjord og omegn Montessoriforening tilbys eiendommen Storjord oppvekstsenter jfr.
Intensjonsavtalen, med følgende forbehold og presiseringer:
 Kommunen benytter nødvendige arealer til drift av barnehagen og bibliotek
vederlagsfritt
 Undervisningsmateriell, lærebøker og utstyr som den offentlige skolen kan gjøre seg
nytte av, beholdes av kommunen.
 Alle kostnader ved overdragelsen tilfaller kjøper.
 Utstyr og bøker som tilhører biblioteket(ikke skolebiblioteket) overdras ikke.
 Det opprettes en avtale med Storjord og omegn Montessoriforening i henhold til dette
vedtak.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storjord og omegn Montessoriforening tilbys eiendommen Storjord oppvekstsenter jfr.
Intensjonsavtalen, med følgende forbehold og presiseringer:
 Kommunen benytter nødvendige arealer til drift av barnehagen og bibliotek
vederlagsfritt
 Undervisningsmateriell, lærebøker og utstyr som den offentlige skolen kan gjøre seg
nytte av, beholdes av kommunen.
 Alle kostnader ved overdragelsen tilfaller kjøper.
 Utstyr og bøker som tilhører biblioteket(ikke skolebiblioteket) overdras ikke.
 Det opprettes en avtale med Storjord og omegn Montessoriforening i henhold til dette
vedtak.
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15/18
AVVIKLING AV ORDINÆR GRUNNSKOLEDRIFT PÅ STORJORD MED
TYSFJORD KOMMUNE SOM SKOLEEIER

Formannskapets innstilling:
Det iverksettes nødvendige tiltak med sikte på nedlegging av ordinær grunnskoledrift på Storjord
i Tysfjord kommunes regi, under forutsetning av at Storjord Montessoriforening igangsetter
grunnskoledrift fra og med 01.08.2018

Behandlingen i Kommunestyret:
Endringsforslag fra Tor Asgeir Johansen:
Ordinær grunnskoledrift på Storjord i Tysfjord kommunes regi legges ned fra 1.8.18.
Administrasjonen bes iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

Votering: endringsforslag vedtatt 10 mot 7 stemmer.

Vedtak:
Ordinær grunnskoledrift på Storjord i Tysfjord kommunes regi legges ned fra 1.8.18.
Administrasjonen bes iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

Side 5 av 7

16/18
STORJORD OG OMEGN MONTESSORIFORENING
Rådmannens innstilling:
Storjord oppvekstsenter, G/Br nr 72/16, godkjennes som skolebygg.
Behandlingen i Kommunestyret:
Bakgrunn:
Tysfjord kommune skal mest sannsynlig avhende Storjord skole til Storjord Montessori
forening. Montessori foreningen skal fortsette privat skole i disse lokalene.
Opplysninger:
- Det er ingen kjente avvik fra kommunale, fylkeskommunale eller statlige
organisasjoner.
- Vannforsyningen er fra Storjord private vannverk. De er underlagt samme
prøvetaknings regime som kommunen. Det er ingen kjente problemer eller pålegg fra
mattilsynet.
- Bygget har ikke spesialrom som svømmehall eller laboratorier. Dette løses ved annet
samarbeid.
- Utearealene er tilfredsstillende med hensyn til arealer. I dag er det ca 15-20 elever.
Bygg og utearealer kan takle meget mer.
- Det er undervisning i kommunal regi der i dag.
- Endret eierskap medfører ikke endret bruk av skolen. Dermed er det ingen andre krav
til søknad i hht plan- og bygningsloven. (for eksempel godkjenning av arbeidstilsynet)
- Bygningen er godkjent av kommuneoverlegen i hht lov om miljørettet helsevern inkl
forskrifter.
Lovverk:
Plan- og bygningsloven
Lov om miljørettet helsevern
Konklusjon:
Bygningen har ikke kjente feil eller mangler. Det utøser ingen ny søknad i hht plan- og
bygningsmyndigheten eller andre myndigheter.
Votering: innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storjord oppvekstsenter, G/Br nr 72/16, godkjennes som skolebygg.
Opplysninger:
- Det er ingen kjente avvik fra kommunale, fylkeskommunale eller statlige
organisasjoner.
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-

-

Vannforsyningen er fra Storjord private vannverk. De er underlagt samme
prøvetaknings regime som kommunen. Det er ingen kjente problemer eller pålegg fra
mattilsynet.
Bygget har ikke spesialrom som svømmehall eller laboratorier. Dette løses ved annet
samarbeid.
Utearealene er tilfredsstillende med hensyn til arealer. I dag er det ca 15-20 elever.
Bygg og utearealer kan takle meget mer.
Det er undervisning i kommunal regi der i dag.
Endret eierskap medfører ikke endret bruk av skolen. Dermed er det ingen andre krav
til søknad i hht plan- og bygningsloven. (for eksempel godkjenning av arbeidstilsynet)
Bygningen er godkjent av kommuneoverlegen i hht lov om miljørettet helsevern inkl
forskrifter.
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