Referat fra arbeidsmøte i formannskapet 04.07.18, kl.10:00 til 13:45
Tilstede: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, John Gunnar Skogvoll, Filip Mikkelsen,
Heidi Kalvåg.
Guttorm Aasebøstøl innvilget permisjon fra kl. 11:45

Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Arne Kvensjø, teknisk sjef Pål S. Jensen,
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling Lars Filip Paulsen, sekretær Sandra Nilssen.

Agenda:
Orientering fra rådmannen:
1) Gjennomgang av innplassering og organisasjonsstruktur. Enighet med fagforbundet
om faktagrunnlag i forbindelse med innplassering og organisasjonsstruktur i
kommunen. Behov for oppdatering som følge av endrede stillingsbenevnelser.
2) Musken kai. løpende arbeid og aktivitet for å få til samfinansiering med NFK og
Sametinget.
3) Kort tilbakemelding fra Styringsgruppen/Jasska-prosjektet møte i Kommunal- og
Moderniseringadepartementet:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Status delprosjekter
Særskilt om delprosjekt Tillit – Arran
Innspill fra Sametinget
Behov for justering/avklaring – forventinger til prosjektet
Generelt om tillitsbygging
Litt om prosjektet og uenigheten om aktiviteter i forbindelse med
kommunereformen.
g. SLT/kriminalforebyggende arbeid og deltidsstilling som prosjektmedarbeider
h. Behov for ytterligere fokus på forankring i kommuneorganisasjonene og det
frivillige foreningsliv.
4) Ferieavvikling
Spesielt utfordrende i år som følge av sykefravær, sykemeldinger, permisjoner og
nedbemanning.
5) Rekrutering virksomhetskritiske funksjoner/ ass. Rådmann og økonomileder.
6) Tilbakemelding fra fylkesmannen vedr lovlighetskontroll av vedtak i fondsstyret.

7) Orientering om krav om lovlighetskontroll fra 3 kommunestyemedlemmer. Kravet om
lovlighetskontroll gjelder vedtaket om å stille arbeidet i fellesnemdene i bero.
Orientering om tilsvarende krav til kommunestyret i Ballangen. Kravet behandles i
neste kommunestyremøte.
8) Møte med UNN vedr. Avtale ambulansebåt forsøkes gjennomført ultimo august.
Varaordfører deltar fra politisk side.
9) Enighet om forslag til avtale mellom Ballangen, Narvik og Tysfjord om felles
kommuneoverlege. Tilsvarende – og utvidet drøfting med Hamarøy.
10) Fullføring av prosjekt Status næringsfond bestilt. Ambisjon å presentere dette for
fondsstyret og kommunestyret etter sommerferien – og da legge opp til en debatt om
forståelsen av vedtektene for fondene og en overordnet strategi for bruken av disse
midlene.
11) . Orientering om at møtet i Kjøpsvik vedr Hjertespråket og framtidig språkforvaltning
er utsatt til etter sommerferien. Orientering om møte med Sametinget, KMD og KU på
Drag hvor videreføring av avtalen mellom Sametinget og Tysfjord kommune ble
signert.
12) Orientering om vigsler oppdatert på kommunens hjemmesider.
13) Regnskapet for 2017 er sendt til revisjonen. Rådmannen orienterte om arbeidet med
saken bl.a. at nøkkelpersonell i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett høsten 2016
og iverksettelsen vinter/vår 2017 ikke lengre er tilsatt i kommunen, at budsjettet var
presentert og «vedtatt» i ubalanse, at budsjett og økonomiplan ikke var godkjent og at
rapporteringene var gitt som 31.12. estimater i det løpende arbeidet med budsjett 2018.
14) Orientering om «Vedtak om avslag på søknad om driftstillatelse – Storjord
Montesorriskole AS – og klagefrist på dette vedtaket. Drøfting av konsekvenser for
ulike utfall av saka. Beredskap for mulig ekstraordinært møte i formannskapet i løpet
av ferien.
15) Ballangen kommune ønsker å tiltre §28,1,b – avtalen om IKT-drift mellom Narvik og
Tysfjord kommune.
16) Oversikt over søknader til næringsfondene.
17) Orientering fra teknisk etat:
Teknisk sjef informerte om ventilasjonsanleggene tilhørende omsorgsboligene i
Kjøpsvik.
Det har vært problemer med ventilasjonsanleggene tilhørende omsorgsboligene i
Kjøpsvik. Problemene har vært kjent over en lang periode, men spesielt mye i det siste
halve året. Etter gjentatte forsøk på reparasjoner melder nå vår leverandør av tjenesten
at det ikke er mulig å finne gode løsninger. Anlegget er montert i 2001 og det er ikke
mulig å finne reservedeler eller andre gode løsninger som er kostnadsforsvarlig.
De har, på forespørsel, konkludert med at aggregatene må skiftes ut. De stipulerer en
budsjettpris på ca. 1 million med visse forbehold. Teknisk sjef mener saken er alvorlig
og at alle opplysningene vil bli forelagt formannskapet i eget saksfremlegg.

De utfordringene vi står over i dag er blant annet inneklimaet til beboere og ansatte.
Gjør vi ingenting vil det til slutt bli sak hos arbeidstilsynet, som vil resultere i pålegg
om utbedring ev døgnmulkt. I verste fall, stenging av bygg. Saken kan sammenlignes
med situasjonen vi hadde på Margits minne, Drag. Teknisk sjef vil forberede saken til
førstkommende formannskap.
Angående sopp og råte skader i omsorgsboliger, Kjøpsvik.
Formannskapet er tidligere informert om vannlekkasje i dette bygget. Kommunen vant
ikke frem overfor forsikringen og må ta kostnadene selv. Det vi har gjort er å fjerne
gammel vannledning og erstatte den med ny. Entreprenøren har også fjernet det som
så ut som sopp og råte skader. Området er også luftet og tørket.
Det som gjenstår er nytt belegg og noe etterarbeid. Entreprenør lover at utstyr er bestilt
og forventer at dette er levert innen 2 uker. Da vil sluttarbeidet bli ferdigstilt.

Drøftinger:
Ref kort diskusjon på formannskapets møte 19.06. 2018 hvor formannskapet konkluderte
med at kommunens strategi i kommunereformarbeidet for å ivareta Tysfjords interesser
burde justeres som følge av endrede forutsetninger:
a. Erfaringer, arbeid, prosesser og beslutninger i fellesnemdene fra oppstart til dagens
situasjon
b. Vedtakene om å stille arbeidet i fellesnemdene i ro
Strategiene fram til nå har vært basert på særskilte drøftinger og beslutninger i forbindelse
med budsjettarbeidet høsten 2017. Formannskapet var utviklingsarena for dette arbeidet.
Strategiene ble utviklet for å sikre «Tysfjordperspektivet» og lokalisering av framtidig
aktivitet som både skal bidra til mer robuste og framtidsrettede kommuner etter 01.01.
2020 – og grunnlag for levende lokalsamfunn i dagens Tysfjord også framover. Sikring og
utvikling på Drag hadde særskilt oppmerksomhet. I prosessen november og desember
2017 var det full oppslutning om hovedretningen og tiltakene i strategien.
Enighet om at det er en faktisk endring i forutsetningene pr november/desember 2017 og
situasjonen pr i dag – og at dette kan gi grunnlag for endring/justering av omforent
strategi.
Formannskapet drøftet om kommunen er tilført tilstrekkelig kapasitet og kompetanse –
administrativ, faglig og politisk - for å ivareta Tysfjords interesser i forbindelse med
avviklingen av kommunene og etablering av nye kommuner. Forutsetningen om
likeverdighet særskilt drøftet.
Formannskapet drøftet hvordan kommunen i praksis skal håndtere og være lojal til vedtak
om å stille arbeidet i fellesnemdene i ro – og samtidig ivareta nødvendig oppfølging av
samarbeid, utviklingsarbeid og myndighetskrav.
Formannskapet drøftet justering av strategier og praktiske løsninger for arbeidet framover.
Det ble ikke votert over konkrete forslag, men følgende punkter ble konklusjonsmessig
listet opp:
1. Pågående samarbeidsprosjekter mellom kommunene som er begrunnet i behov for økt
kapasitet, økt kompetanse og kostnadsreduksjoner fortsetter, og at det faglig vurderes som
hensiktsmessig. Understreket at eventuelle §28 avtaler skal behandles i kommunestyret
enkeltvis. Også understreket at alle formkrav i lov og avtaleverk i forhold til ansatte
følges.
2. Vedtak som er gjort i fellesnemdene skal iverksettes.
3. Dialogen mellom kommunene opprettholdes.
Ordfører henstilte representantene i formannskapet til - på tross av uenighet - fortsatt å bidra til å
finne praktiske løsninger på kommunens utfordringer i tida framover. Til beste for alle.

Spørsmål fra John Gunnar Skogvoll:
* Det er observert store mengder plast fra oppdrettsnæringen. Teknisk sjef bes følge opp.
* Storbotten, vannpumpe ligger enda i vannet. Teknisk sjef bes følge opp.
* Norcemvekka, hva skal Tysfjord kommune bidra med? Ordfører har kontakt med direktøren
på Norcem.
* E faktura, tekniske problemer. Informasjon ligger ute på kommunens hjemmeside.
Rådmannen følger opp.
* Kommunens150års-jubileum. Ordfører innkaller til møte.

Tor Asgeir Johansen
Ordfører

Sandra Nilssen
Sekretær

