HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 28.08.2018
Tid: 10:00 -15.40

Til stede på møtet: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Heidi Kalvåg,
John Gunnar Skogvoll
Forfall:
Filip Mikkelsen
Vara:
Ingen varamedlem

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Arne Kvensjø, ass. Rådmann Kay Meløysund, teknisk
sjef Pål Strøm Jenssen, Helse og omsorgssjef Lill-Tove Hansen,
Enhetsleder for kultur, næring og utvikling Lars Filip Paulsen.

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent
62/18, 63/18, 64/18,65/18, 66/18, 68/18, 69/18, 70/18, 71/18,
72/18, 73/18, 74/18, 75/18, 76/18, 77/18, 78/18, 79/18, 80/18, 81/18
82/18, 83/18

Inhabiliteter:

Drøfting av ambulansebåt; Ordfører Tor Asgeir Johansen
erklærte inhabilitet og varaordfører Guttorm Aasebøstøl
tiltrådte som ordfører.

Orienteringer og drøftinger
*Status økonomiarbeid ved økonomileder Sølvi Simonsen.
*Ambulansebåt: Orientering fra rådmann om møte i Narvik med UNN, med tema
ambulansebåt, avtale fra 2014 er prolongert en gang og vi så på muligheten for ytterligere
prolongering.
Lill Tove informerer; siste avtale var inngått i 2014 og var på 4 år. Det sees på muligheten for
å inngå en forenklet avtale, med bl.a å kjøpe enkeltturer.
Konklusjon/uttalelse fra formannskapet:
På bakgrunn av drøftingene ønsker ikke Tysfjord kommune å prolongere avtalen fra 1.mars
2019
*Diskusjon ang Margiths Minne, se sak 83/18

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

* Politikontakt: Politiet blir tilgjengelig i kontor på Rådhuset fra og med denne uke. Betjent
tilgjengelig en dag i uken. Det opprettes politiråd i Ofoten, saken kommer.
*Debatt rundt næringsfondene:
Rådmann og Lars Filip Paulsen orienterer om dagens status for fondene: 9millioner inn på
Havbruksfondet fra Ellingsen Seafood og Nordlaks
Pr i dag er det 86.000,- på fondet. Vi må avslå søknader på grunn av at det ikke er midler på
Kraftfondet. Her har det ikke vært godt nok fulgt opp, siste status var 6.9 millioner.(2017)
Det kommer årlig ca 1. million inn på fondet. I 2018 kan det være opp mot 4. millioner.
Formannskapet fikk utdelt oversikt over hva som er tildelt.
Orientering om hva Futurum har definert som drift og annet, når det gjelder tildeling.
Formannskapet er enige om å stoppe tildelingen
Informasjon:
* Forespørsel fra Ofoten Brann IKS ang. garasje til ny brannbil for beredskap i tuneller:
saken kommer til politisk behandling
*Informasjon ang pågående rettsaker; rådmann og teknisk sjef informerer.
* Status Storjord Montessoriskole. Det har vært møte med styret i Storjord og omegn
Montessoriforening ang personale, bygget og eiendommen. Skjøtet er straks klart.
*Status for barnehagen på Storjord: Møtet lukket.
* Musken kai: anbud før ferien, men etter anbefaling fra Narvik kommunes innkjøpsavdeling
ble det utsatt til etter ferien. Medfinansiering og godkjenning fra Fylkeskommunen . nye
møter i begynnelsen av september.
* Reviderte forskrifter på renovasjon; HRS arbeider med nye forskrifter. Tysfjord kommune
holder seg foreløpig utenfor på grunnlag av ny kommunestruktur. IRIS har vedtatt at de ikke
overtar Tysfjord vest før 01.01.2020.
*Ras på Eide. Entreprenør var til stede og fikk veien kjørbar og reparert i ettertid. Ei
stikkrenne er kollapset og må ordnes. Stipulert kostnad 150.000,* Språkløftet/ hjertespråket. Møte på Arran 31/8, representert av Ass rådmann Kay
Meløysund.
Ønskelig at andre fra formannskapet kan delta.
*Nåværende og fremtidig samarbeid mellom kommunene i Nord-Salten – særskilt situasjonen
etter 01.01.2020. Ordfører sender mail til Formannskapet
* Møteplaner:
*Møter i Utviklingsnettverk; 4. og 5. september
*Ordfører orienterer om: status kommunereform: diskusjoner på ordfører og varaordførernivå,
samt rådmann. Vi snakker sammen og prøver å finne konstruktive løsninger. Evt forslag til
farbar vei, vil komme til kommunestyret.
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Annet:
Spørsmål til Administrasjonen:
Fra John Gunnar Skogvoll:
Hva skjer med tomten på Drag som var tiltenkt til boliger for eldre; teknisk sjef svarer:

Hva er status for Jasskaprosjektet? Svar fra rådmann: vi legger frem status i neste
kommunestyremøte. Formannskapet ønsker oppdatering i sine møter, rådmann svarer at det
skal de få heretter.
Fra Heidi Kalvåg:
Sauehold på Drag, som er ute av kontroll.. Kalvåg ber kommunen ta situasjonen på alvor.
Som barnehagestyrer har hun betydelige problemer med at de som frilufts barnehage ikke kan
forlate området.
Tomter på Drag; der de blir dyre på grunn av dårlig tilgang til vann og kloakk. Hun oppfordrer
kommunen til å ta kontakt med Fylkeskommunen for felles finansiering.
Ordfører svarer; tar tak i saken og kommer tilbake til saken.

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

Kjøpsvik, dato 30.08.18

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
62/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/173
SØKNAD TIL KRAFTFONDET - INVESTERINGSSTØTTE

63/18

18/339
SØKNAD OM STØTTE FRA KRAFTFONDET TIL STANDARDHEVING
AV GAMMEL LANDBRUKSVEI/SKOGSVEI EINAR LANGÅS

64/18

18/166
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING FOR
INDIVIDUELL TRENING OG BEHANDLING

65/18

18/264
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET

66/18

18/239
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET INVESTERINGSSTØTTE

67/18

18/182
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUROG NÆRINGSFOND PRODUKSJONSSTØTTE MUSIKKPRODUKSJON
BONNIE & CLYDE 2018

68/18

18/181
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET

69/18

18/180
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND

70/18

18/190
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG NÆRINGSFOND

71/18

18/185
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG NÆRINGSFOND

72/18

18/303
SØKNAD FRA KRAFTFONDET OM Å UTVIKLE SMÅBÅTHAVN

73/18

18/184
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG NÆRINGSFOND
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74/18

18/203
SØKNAD OM STØTTE FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND I TYSFJORD

75/18

17/343
HRS

76/18

18/348
VENTILASJON TIL OMSORGSBOLIGER I KJØPSVIK

77/18

17/566
KLAGE PÅ AVSLAG

78/18

18/146
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT
FRA MATRNR. 60/3 PÅ DRAG

79/18

18/196
KLAGE PÅ VEDTAK ANG. TOMTEAREAL SOM ER SØKT FRADELT

80/18

11/793
GATE/STEDSNAVN I TYSFJORD KOMMUNE

81/18

18/385
HESTNESELVA NATUROMRÅDE

82/18

18/220
KOMMUNALT ELGVALD 2018

83/18

18/237
KJØP AV MARGITS MINNE 60/34

84/18

18/377
VERTSKOMMUNE SAMARBEID - KOMMUNEOVERLEGE

85/18

17/420
UTBEDRING AV SKOGSBILVEIEN KALVIK-FORSÅ-RØRVIKNEVERVIK PARSELL: VESTSIDEN AV KALVIKVANNET I
TYSFJORD

86/18

18/398
PROPELLFABRIKKEN
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62/18

SØKNAD TIL KRAFTFONDET - INVESTERINGSSTØTTE

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Kraftfondet i støtte til Storjord Servicehandel
AS for investeringsstøtte til kjøleteknisk anlegg dagligvarebutikk Storjord
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Kraftfondet i støtte til Storjord Servicehandel
AS for investeringsstøtte til kjøleteknisk anlegg dagligvarebutikk Storjord
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Side 6 av 30

63/18
SØKNAD OM STØTTE FRA KRAFTFONDET TIL STANDARDHEVING AV
GAMMEL LANDBRUKSVEI/SKOGSVEI
EINAR LANGÅS
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 73.000,- fra Kraftfondet i støtte til Einar Langås/grunneiere
til standardheving av gammel landbruksvei/skogsvei.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 73.000,- fra Kraftfondet i støtte til Einar Langås/grunneiere
til standardheving av gammel landbruksvei/skogsvei.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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64/18
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING FOR INDIVIDUELL
TRENING OG BEHANDLING

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 150.000,- fra Kraftfondet i støtte til Tysfjord Asvo for
tilrettelegging av individuell trening og behandling
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag: Tillegg: «trening, behandling og fysioterapi»
Votering:
Forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 150.000,- fra Kraftfondet i støtte til Tysfjord Asvo for
tilrettelegging av individuell trening, behandling og fysioterapi.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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65/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Radio Bø SA om tilskudd/lån til bygging av Dabsendenett.
Søknaden er ikke gitt finansiell prioritet og avslås.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstillingenstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden er ikke gitt finansiell prioritet og avslås.
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66/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET - INVESTERINGSSTØTTE

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 200.000,- fra Kraftfondet i støtte til Storjord Eiendom AS
til investeringsstøtte til faste installasjoner varmegjenvinning/ventilasjon
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 200.000,- fra Kraftfondet i støtte til Storjord Eiendom AS
til investeringsstøtte til faste installasjoner varmegjenvinning/ventilasjon
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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67/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND
PRODUKSJONSSTØTTE MUSIKKPRODUKSJON BONNIE & CLYDE 2018
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Gla Musikk om produksjonsstøtte til
musikkproduksjon Bonnie & Clyde 2018.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag fra ordfører: Realitetsbehandling utsettes og vi går i dialog med søker.
Votering: utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt
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68/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET
STETINDHALLEN

Rådmannens innstilling:
Ingen innstilling
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag: Det bevilges kr 100.000,- fra Kraftfondet
Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Stetindhallen bevilges 100.000,- fra Kraftfondet
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69/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND STETINDHALLEN

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Stetindhallen Tysfjord KF om oppgradering av
uteområdet ved Stetindhallen.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Stetindhallen Tysfjord KF om oppgradering av
uteområdet ved Stetindhallen.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden.
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70/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR - OG
NÆRINGSFOND – STETIND HOTELL

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Stetind hotelldrift AS for oppgradering av 4 rom på
Stetind Hotell.
Det søkes om 100 % finansiering. Søker kan ikke vise til egenfinansiering. Støtteberettiget
kan ikke vise til egenkapital på minimum 20 % av samlede kostnader.
Det er et mål at reiselivsnæringen skal bidra til lokal vekst og verdiskaping. Oppgradering av
rom på Stetind Hotell vil i så måte kunne falle innenfor dette målet, samt at det indirekte kan
bidra til å utvikle potensialet som ligger i nasjonalfjellet Stetind.
Men i hht til retningslinjer kan ikke fond nyttes til ordinær drift. Eksempler på ordinær drift er
strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer,
renteutgifter, avdrag på lån, husleie eller lignende. Oppussing av rom vil falle inn under
ordinær drift.
Søknaden avslås.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Stetind hotelldrift AS for oppgradering av 4 rom på
Stetind Hotell.
Det søkes om 100 % finansiering. Søker kan ikke vise til egenfinansiering. Støtteberettiget
kan ikke vise til egenkapital på minimum 20 % av samlede kostnader.
Det er et mål at reiselivsnæringen skal bidra til lokal vekst og verdiskaping. Oppgradering av
rom på Stetind Hotell vil i så måte kunne falle innenfor dette målet, samt at det indirekte kan
bidra til å utvikle potensialet som ligger i nasjonalfjellet Stetind.
Men i hht til retningslinjer kan ikke fond nyttes til ordinær drift. Eksempler på ordinær drift er
strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer,
renteutgifter, avdrag på lån, husleie eller lignende. Oppussing av rom vil falle inn under
ordinær drift.
Søknaden avslås.
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71/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR - OG
NÆRINGSFOND- GJENNREISNING AV GAMME I TUROMRÅDET PÅ DRAG

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Havbruksfondet i støtte til Drag dugnad for
restaurering av gamme
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt
ÅPNING AV SAK; reduseres til 40.000,Votering: enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Tysfjord kommune innvilger kr. 40.000,- fra Havbruksfondet i støtte til Drag dugnad for
restaurering av gamme
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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72/18
SØKNAD FRA KRAFTFONDET OM Å UTVIKLE SMÅBÅTHAVN
BOGNES SMÅBÅTHAVN

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Kraftfondet i støtte til Bognes Småbåtforening
til utvikling av Bognes Småbåthavn.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Kraftfondet i støtte til Bognes Småbåtforening
til utvikling av Bognes Småbåthavn.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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73/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR - OG
NÆRINGSFOND
MINNEKONSERT ETTER FRANK A. JENSSEN

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Vuonaga- Fjordfolk om å holde en minnekonsert
etter Frank A Jenssen.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslaget fra ordfører: det innvilges 40.000,- i støtte til minnekonsert.
Votering: endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det innvilges 40.000,- i støtte til minnekonsert.
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74/18
SØKNAD OM STØTTE FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND I TYSFJORD

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 87.500,- fra Kraftfondet i støtte til Drag Landhandel –
prosjekt Ute-terasse
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 87.500,- fra Kraftfondet i støtte til Drag Landhandel –
prosjekt Ute-terasse
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
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75/18
HRS –NY SELSKAPSAVTALE

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap
IKS.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tysfjord kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap
IKS.
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76/18
VENTILASJON TIL OMSORGSBOLIGER I KJØPSVIK

Rådmannens innstilling:
1 - Ventilasjonsaggregatene skiftes ut innen ei ramme på 1,3 millioner eks mva.
2 – Rådmannen søker låneopptak som er best egnet for kommunen. Dette forutsetter at
fylkesmannen godkjenner investeringen før investeringen iverksettes.
3 – Årlig driftsbesparelser innarbeides i årsbudsjett samt at forpliktende plan oppdateres.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 - Ventilasjonsaggregatene skiftes ut innen ei ramme på 1,3 millioner eks mva.
2 – Rådmannen søker låneopptak som er best egnet for kommunen. Dette forutsetter at
fylkesmannen godkjenner investeringen før investeringen iverksettes.
3 – Årlig driftsbesparelser innarbeides i årsbudsjett samt at forpliktende plan oppdateres.
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77/18
KLAGE PÅ AVSLAG

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.
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:
Votering: Innstillingen alternativ 2, er enstemmig vedtatt.
Heidi Kalvåg var ikke til stede under avstemming.

Vedtak:
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.
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78/18
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA
MATRNR. 60/3 PÅ DRAG

Rådmannens innstilling:
Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra matrikkelnr. 60/3 ved riksvei 827,
Hamnvatnet på Drag innvilges.
Dispensasjonen faller bort dersom Statens vegvesen ikke gir avkjørselsttillatelse eller tillatelse
til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Riksvei 827.
Behandlingen i Formannskapet:

Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.
Heidi Kalvåg ikke til stede under avstemming.

Vedtak:
Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra matrikkelnr. 60/3 ved riksvei 827,
Hamnvatnet på Drag innvilges.
Dispensasjonen faller bort dersom Statens vegvesen ikke gir avkjørselsttillatelse eller tillatelse
til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Riksvei 827.

79/18
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KLAGE PÅ VEDTAK ANG. TOMTEAREAL SOM ER SØKT FRADELT

Rådmannens innstilling:
Klage på delegert vedtak fra Mari Ann Johansen vedr. fradeling av tomt fra matrikkelnr. 6/3 i
Ulvika tas ikke til følge.
Begrunnelse: Landbruksforvaltningen mener at omsøkt tomtestørrelse bør avgrenses, slik at
den omfatter minst mulig produktive arealer.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klage på delegert vedtak fra Mari Ann Johansen vedr. fradeling av tomt fra matrikkelnr. 6/3 i
Ulvika tas ikke til følge.
Begrunnelse: Landbruksforvaltningen mener at omsøkt tomtestørrelse bør avgrenses, slik at
den omfatter minst mulig produktive arealer.
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80/18
GATE/STEDSNAVN I TYSFJORD KOMMUNE

Rådmannens innstilling:
Følgende veinavn vedtas jf. matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften § 59, Lov om stadnamn
- E6 får på Tysfjord vest navnet Drag E6 og Storjord E6
- Strekningen Skarberget fergeleie til kommunegrensen mot Ballangen får navnet
Skarberget E6
- Strekningen fergeleiet i Kjøpsvik til kommunegrensen mot Ballangen (RV 827) får
navnet Kjøpsvikveien
Behandlingen i Formannskapet:
Votering: innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Følgende veinavn vedtas jf. matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften § 59, Lov om stadnamn
- E6 får på Tysfjord vest navnet Drag E6 og Storjord E6
- Strekningen Skarberget fergeleie til kommunegrensen mot Ballangen får navnet
Skarberget E6
- Strekningen fergeleiet i Kjøpsvik til kommunegrensen mot Ballangen (RV 827) får
navnet Kjøpsvikveien

Side 24 av 30

81/18
HESTNESELVA NATUROMRÅDE

Rådmannens innstilling:
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide en prosjektplan over Hestneselva friluftsområde.
Kostnadsrammen settes til inntil 95 000 kroner. Kostnaden belastes Kraftfondet.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide en prosjektplan over Hestneselva friluftsområde.
Kostnadsrammen settes til inntil 95 000 kroner. Kostnaden belastes Kraftfondet.
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82/18
KOMMUNALT ELGVALD 2018
KLAGE PÅ TILDELING AV FELLINGSTILLATELSE PÅ ELG, VALD 1850V0034
LEIRELV, JØRGEN KINTEL DRAG.

Rådmannens innstilling:
Grunnet bestandsmessige forhold er det etter Tysfjord kommunes oppfatning ikke grunnlag
for et øket uttak av elg i 2018 på vald 1850V0034 Leirelv, utover gjeldene tildeling av kvote i
sak 25/18 av 15.06.18.
Forøvrig vises det til saksutredningen.
Klagen avvises.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Grunnet bestandsmessige forhold er det etter Tysfjord kommunes oppfatning ikke grunnlag
for et øket uttak av elg i 2018 på vald 1850V0034 Leirelv, utover gjeldene tildeling av kvote i
sak 25/18 av 15.06.18.
Forøvrig vises det til saksutredningen.
Klagen avvises.
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83/18
KJØP AV MARGITS MINNE 60/34

Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslg fra Skogvoll: Margits Minne selges ikke.
Votering: Endringsforslag vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Vedtak:
Margits Minne selges ikke.
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84/18
VERTSKOMMUNE SAMARBEID - KOMMUNEOVERLEGE

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeid angående
felles kommuneoverlege for Ballangen-, Tysfjord- og Narvik kommune. Narvik kommune er
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 5 A, administrativt vertskommunesamarbeid § 28-1 b.
2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes når alle kommunene har godkjent og signert
samarbeidsavtalen og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til rådmannen i
vertskommunen.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeid angående
felles kommuneoverlege for Ballangen-, Tysfjord- og Narvik kommune. Narvik kommune er
vertskommune jf. kommuneloven kapittel 5 A, administrativt vertskommunesamarbeid § 28-1 b.
2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes når alle kommunene har godkjent og signert
samarbeidsavtalen og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til rådmannen i
vertskommunen.

Side 28 av 30

85/18
SØKNAD OM TIL SKUDD FRA KRAFTFONDET
UTBEDRING AV SKOGSBILVEIEN KALVIK-FORSÅ-RØRVIK-NEVERVIK
PARSELL: VESTSIDEN AV KALVIKVANNET I TYSFJORD
Rådmannens innstilling:
Det bevilges inntil 400 000 kroner til oppgradering av skogsbilveien Kalvik-Forså-RørvikNevervik (eks. mva). Bevilgningen må ses i sammenheng med tilskudd fra veiforeningen. I
tillegg kommer eventuelt tilskudd fra Nordland fylkeskommune relatert til prosjektutgifter.
Det vises til at det tidligere er bevilget 105 000 kroner til oppgradering og at kommunen
forestår løpende vedlikehold.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringforslag fra ordfører: beløpet endres til 300.000,Endrngsforslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det bevilges inntil 300 000 kroner til oppgradering av skogsbilveien Kalvik-Forså-RørvikNevervik (eks. mva). Bevilgningen må ses i sammenheng med tilskudd fra veiforeningen. I
tillegg kommer eventuelt tilskudd fra Nordland fylkeskommune relatert til prosjektutgifter.
Det vises til at det tidligere er bevilget 105 000 kroner til oppgradering og at kommunen
forestår løpende vedlikehold.
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86/18
PROPELLFABRIKKEN

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 28.000,- til prosjektet Propellfabrikken.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterlige varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, men det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Tysfjord kommune innvilger kr. 28.000,- til prosjektet Propellfabrikken.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterlige varsel dersom
rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om forlengelse av
denne fristen, men det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp
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