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Kjøpsvik, 14.9.2018

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sak 21/18
HRS – NY SELSKAPSAVTALE

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
17/343
Saksnr.: Utvalg
21/18
Kommunestyret
75/18
Formannskapet

Arkiv: M52
Møtedato
20.09.2018
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap
IKS.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
28.08.2018
PS 75/18

Resultat:
Behandling i utvalget:
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tysfjord kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap
IKS.

Saksutredning:
Representantskapet i HRS har oversendt ny selskapsavtale for selskapet. Der er det noen
punkter som ikke kan vedtas av representantskapet alene. Det krever også vedtak i
kommunestyrene til alle eierne. HRS ber om likelydende vedtak i alle eierkommunene.
Brev til eierkommunene angående selskapsavtalen er vedlagt samt HRS sitt arbeidsutvalg sin
innstilling til representantskapet.
Lovhjemmel:
Lov om interkommunale selskaper § 4
Selskapsavtalen § 10
Vedlegg:
Brev til eierkommunene
Arbeidsutvalgets innstilling til representantskapet.

Arne Kvensjø
Rådmann
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Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 22/18
REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET, § 3,
VELFERDSPERMISJONER

Saksbehandler: Ingunn Foshaug
Arkivsaksnr.:
18/202
Saksnr.: Utvalg
22/18
Kommunestyret
19/18
Kommunestyret
42/18
Formannskapet
1/18
Partssammensatt utvalg
2/18
Arbeidsmiljøutvalget

Arkiv: 460
Møtedato
20.09.2018
19.06.2018
15.05.2018
15.05.2018
24.04.2018

Innstilling:
Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til revidering av permisjonsreglementet, § 3,
velferdspermisjoner.

Saksutredning:
I forbindelse med budsjettbehandlinga for 2018, forpliktende plan 2018 – 2021, ble det vedtatt
tiltak (26) resultat av daglige forbedringer. I denne sammenheng er det gjort en gjennomgang
av permisjonsreglementet, § 3, velferdspermisjoner.
Det har over lengere tid fra de som er delegert myndighet for å avgjøre søknader om
permisjoner også vært etterspurt klarere retningslinjer for innvilgelse av permisjoner.

Endringer:
 Definert nærmeste familie, og dermed gjort en del avgrensinger med når det gis
permisjon med lønn i forbindelse med sykdom, dødsfall og begravelse.
 Inntil 2 dager permisjon med lønn for tilvenning av barn i barnehage/hos barnepasser.
 Inntil en halv dag permisjon med lønn for å følge barn en har omsorg for til første
skoledag(1.klasse) og første dag i SFO.
 Ved time hos spesialist/sykehus permisjon med lønn en dag.
 Ved inngåelse av ekteskap/partnerskap permisjon med lønn selve dagen.
 Ved barns dåps- eller navnedag og konfirmasjon (barn en har omsorg for) selve dagen.
 Permisjon med lønn, fratrukket eventuell godtgjørelse fra Pasientreiser, for å følge
barn, ektefelle/samboer til spesialist/sykehus opphører. Dette innebærer at slik
permisjon innvilges som permisjon uten lønn.
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 Private forhold som konsultasjon/behandling skal legges til fritiden. Dersom dette
ikke er mulig kan det gis fri med lønn inntil 2 timer pr. dag, begrenset til maks 8 timer
pr. måned for undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, optiker, fysioterapeut,
kiropraktor, blodgivning, frisklivssentralen, følge av barn en har omsorg for til
helsesøster, lege, tannlege.
 Ved egen sykdom del av dag kan det gis permisjon med lønn i inntil 2 timer pr.
arbeidsdag, begrenset til en gang pr. måned.
Saken har vært diskutert i ledergruppa. Sendt på høring til organisasjonene Fagforbundet,
Norsk sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen og Delta, med
høringsfrist 17. april 2018. Ved fristens utløp var det ikke kommet noen tilbakemeldinger.

Vedlegg:
§ 3 Velferdspermisjoner

Arne Kvensjø
rådmann
Ingunn Foshaug
personalleder
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Sak 23/18
VENTILASJON TIL OMSORGSBOLIGER I KJØPSVIK

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
18/348
Saksnr.: Utvalg
23/18
Kommunestyret
76/18
Formannskapet

Arkiv: 663
Møtedato
20.09.2018
28.08.2018

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.
Saksutredning:
Ventilasjonsanlegget tilhørende omsorgsboligene i Kjøpsvik har gitt kommunen store
utfordringer. Det har ikke fungert tilfredstillende over tid. Vi har brukt til dels store ressurser
på å få dette til å fungere. Både internt og innleid assistanse. Nå melder vår faste service
teknikker at det ikke er lønsomt å fortsette med disse reparasjonene. Det er heller ikke mulig å
skaffe reservedeler lengre, da aggregatet er ute av produksjon. Det er nesten like ille med
sykehjemmet. Det hangler også. Det er stipulert en kostnad for nye ventilasjonsaggregat på 1
million med diverse forbehold om montering. Teknisk sjef øker derfor stipuleringen til 1,3
millioner komplett montert og levert.
Hvis kommunen velger å ikke gjennomføre tiltak, vil inneklimaet til beboere og ansatte
forverres. Det vil bli brudd på kravene til arbeidsmiljølovens § 4-4.
Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Som hovedregel
innebærer dette å etablere et tilfredsstillende ventilasjonssystem. Uten tiltak vil arbeidstilsynet
gi kommunen pålegg om utbedring.
Energiberegninger på nye aggregat kontra gamle viser gode besparelser. Det kan gi en årlig
besparelse på energikostnadene på ca 250 tusen på år. Dermed er denne investeringen
selvfinansierende på 5-6 år.
Staten setter krav til alle kommuner om energieffektivisering. Statens krav er begrunnet i EU
direktiv. Denne investeringen vil hjelpe kommunen å nå disse målene.
Investeringen er hjemlet i kommunens energi og klima arbeid.
Inneklimaet er viktig også for å redusere sykefravær. Ut fra samlet vurdering av saken, så har
vi forberedt anbud og sendt forspørsel om forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen. Anbudet har
forbehold om godkjenning både fra politisk hold og om godkjenning av låneopptak.
Formannskapet ble informert om saken i møtet den 04.07.18.
Vedlegg:
Forprosjekt enøk
Energieffektivisering og samfunnsøkonomi
Rapport fra GK ventilasjon
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Arne Kvensjø
Rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 24/18
GATE/STEDSNAVN I TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Gretha Nilssen
Arkivsaksnr.:
11/793
Saksnr.: Utvalg
24/18
Kommunestyret
80/18
Formannskapet
/
Formannskapet
/
Formannskapet
30/18
Formannskapet
/
Formannskapet
51/16
Kommunestyret
27/16
Kommunestyret
27/16
Formannskapet
21/16
Formannskapet
132/14
Formannskapet
92/14
Formannskapet
27/14
Kommunestyret
9/14
Driftsutvalget

Arkiv: L32
Møtedato
20.09.2018
28.08.2018

16.04.2018
13.09.2016
22.06.2016
26.05.2016
31.03.2016
27.11.2014
09.09.2014
17.06.2014
10.06.2014

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
Saksutredning:
Formannskapet gjorde følgende vedtak 28.8.2018:
Følgende veinavn vedtas lat ut på lokal høring 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
Høringsuttalelser
Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser i saken. Hamarøy kommune har kommet med
en kommentar i saken. Se vedlegg
Vedlegg: E-post av 09.0.5.2018 fra Hamarøy kommune v/Liv Ingrid Kravdal

Arne Kvensjø
rådmann
Gretha Nilssen
Saksbehandler
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Sak 25/18
VERTSKOMMUNE SAMARBEID - KOMMUNEOVERLEGE

Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
18/377
Saksnr.: Utvalg
25/18
Kommunestyret
84/18
Formannskapet

Arkiv: G21 &10
Møtedato
20.09.2018
28.08.2018

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.
SAKSUTREDNING :
Innledning
I følge § 5-5 i Helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen ha en eller flere kommuneleger, som
skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunen kan samarbeide med
andre kommuner om ansettelse av kommunelege. (I Tysfjord kommune har betegnelsen
kommuneoverlege vært brukt)
Stillingen som kommuneoverlege er en sentral og viktig stilling for kommuner med flere viktige og
lovpålagte oppgaver. Tysfjord kommune har over flere hatt problemer med legedekningen, inklusive
utfordringer vedrørende dekking av kommuneoverlegefunksjonene. Kommunestyret har ved flere
anledninger uttrykt et klart ønske om samarbeid om kommuneoverlegefunkjsonen. På denne bakgrunn
har administrasjonen kontaktet Narvik kommune og uttrykt interesse for å inngå avtale om felles
kommuneoverlege.
Det foreslås å etablere et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b, med
Narvik kommune som vertskommune og Ballangen og Tysfjord kommune som samarbeidskommuner.
Faktadel
Kommuneoverlegen har lovpålagte oppgaver hjemlet i:
 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Psykisk helsevernloven
 Smittevernloven
 Folkehelseloven
 Dødsårsaksregisterforskriften
Det er også oppgaver hjemlet i avtaleverk ASA 4310 og SFS 2305. I tillegg kommer det oppgaver
som delegeres til kommuneoverlegen. Mer informasjon om kommuneoverlegens hovedoppgaver og
ansvarsområder fremkommer i den vedlagte samarbeidsavtalen.
I samarbeid med Narvik og Ballangen kommune er det utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale om
felles kommuneoverlege (se vedlegg).
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Vertskommunesamarbeidet er hjemlet i kommuneloven kapittel 5A. Det vises også til kommunens
delegasjonsreglement pkt 6. Samarbeidet kan etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid
eller som en vertskommune med politisk nemnd. Kommuneloven presiserer at avgjørelser i saker av
prinsipiell betydning bare kan tas av et politisk organ.
 Ved administrativt vertskommunesamarbeid delegeres myndighet på områder av ikke
prinsipiell betydning, til vertskommunen ved sideordnet delegasjon. Dette skjer ved at
bystyret/kommunestyret i samarbeidskommuner gir instruks til egen rådmannen om
delegasjon til rådmannen i vertskommunen, jf. Koml. § 28-1 b) nr. 3. Saker av prinsipiell
betydning behandles av politisk organ i hver enkel kommune som deltar i samarbeidet.
 Ved «politisk» vertskommunesamarbeid delegeres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker
til en nemnd sammensatt av folkevalgte representanter fra alle kommunene. Nemnda kan
videredelegere alle saker som ikke er av prinsipiell betydning til administrasjonen i
vertskommunen.
Narvik kommune har budsjettert med 80 % stilling som kommuneoverlege. Stillingen har vært delvis
og midlertidig besatt over lengre tid. Stillingen ble utlyst, i samarbeid med Ballangen kommune, med
det resultat at Narvik kommune tilsatte kommuneoverlege i til sammen 120 % stilling. Underveis i
prosessen har Tysfjord kommune også uttrykt ønske om felles kommuneoverlege. Thomas Hultstedt
er tilsatt i 90 % stilling og Sverre Håkon Evju i 30 % stilling. Dersom det inngås samarbeidsavtale
med Tysfjord, vil Tysfjord kommune finansiere 20 % stilling, - Ballangen kommune 20 % stilling og
Narvik kommune vil finansiere 80 % av stillingen.
Tysfjord kommune har pr. tiden budsjettert med 3 stillingshjemler for kommuneleger, inklusiv 40 %
stilling som kommuneoverlege. Som følge av avtalen vil det bli behov for ytterligere 20 % stilling.
Ved fremtidig endret kommunestruktur vil stillingshjemlene og legedekningen vurderes på nytt.
Delegasjon
Parallelt med politisk behandling av vertskommunesamarbeid i denne saken, vil saken fremmes
politisk for tilsvarende politiske organer i Narvik og Ballangen kommune. Vedtaket i Ballangen og
Tysfjord må også inneholde en instruks til egen rådmann om at denne skal delegere kompetanse ang.
kommuneoverlegefunksjonen til rådmannen i Narvik.
Rådmennene i samarbeidskommunene Tysfjord og Ballangen skal, i forkant av samarbeidsavtalens
ikrafttreden, delegere myndighet vedr. kommuneoverlegen til rådmannen i vertskommunen Narvik.
Delegasjonen må være i samsvar med samarbeidsavtalen og så langt det ikke ved lov er bestemt at
kompetansen skal tillegges kommunelegen. Delegasjon gjelder kun saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Der det ved lov er bestemt at kompetanse skal tillegges kommunelege vil det ved inngåelse
av samarbeidsavtalen overføres til den/de som er kommuneoverlege(r).
Rådmannens vurdering:
Kommuneoverlege er en sentral og viktig funksjon for kommune. Kommunen står ovenfor mange
utfordringer innenfor helse, omsorg og folkehelse i fremtiden. Kommuneoverlegen har en viktig rolle
i bl.a. arbeid med forebygging, planlegging og beredskap. Det å kunne inngå en interkommunal
samarbeidsavtale slik at vi får en mer robust tilsetting som kommuneoverlege anses som et stort skritt
i riktig retning. Med to personer som fyller funksjon som kommuneoverlege vil det kunne dannes et
faglig sterkt team. Sammen vil de kunne utvikle rollen og løse viktige oppgaver.
Arbeidsoppgavene som kommuneoverlegene skal utføre kan i stor grad utføres for alle tre kommuner
samtidig. Arbeid som f. eks angår smittevernplan, folkehelse, helsemessig plan- og beredskap vil ha
mange likheter i alle de tre kommunene og oppgavene vil kunne løses på en hensiktsmessig måte av
felles kommuneoverlege. Det vil selvfølgelig også være nødvendig med lokale tilpasninger.
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Avstanden mellom kommunene vurderes som en ulempe med et slikt samarbeid. Det vil si at stedlig
tilværelse kan til tider oppleves som utfordrende. Det vurderes likevel at fordelene med et samarbeid
langt utveier denne ulempen.
Vertskommunemodellen, etter kommuneloven § 28-1b, vurderes som beste modell for dette
samarbeidet. Det vil si administrativt vertskommunesamarbeid. Saker av prinsipiell betydning vil
fortsatt behandles av medlemskommunene. Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd, jf.
kommuneloven § 28-1 c., vurderes som uegnet. Bl.a. vil det bli for ressurskrevende å opprette en
politisk nemnd som skal kun ivareta kommuneoverlegens prinsipielle saker.
Ved administrativt vertskommunesamarbeid kan det bare delegeres myndighet til vertskommunen i
saker som ikke er av prinsipiell betydning. Avtalens pkt 3.1 legger som føring at saker av prinsipiell
betydning utredes av vertskommunen for beslutning i samarbeidskommunen. Kommunenes
delegeringsreglement og organisasjonsstruktur, sett opp mot avtalens innhold, dikterer i stor grad
hvordan det skal vurderes om en sak er av prinsipiell betydning eller ikke.
Rådmannens vurdering er at det anbefales at Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord
kommune inngår den vedlagte samarbeidsavtalen etter kommuneloven kapittel 5 A om administrativt
vertskommunesamarbeid, jfr. § 28- 1 b.

Vedlegg: Samarbeidsavtale om felles kommuneoverlege

Arne Kvensjø
rådmann
Lill Tove Hansen
helse- og omsorgssjef
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Sak 26/18
INTERKOMMUNALE PLANSAMARBEID - KYSTPLANLEGGING

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
18/374
Saksnr.: Utvalg
26/18
Kommunestyret
87/18
Formannskapet

Arkiv: 130 P
Møtedato
20.09.2018
12.09.2018

Innstilling:
1. Kommunestyret ønsker å delta i utarbeidelse av ny interkommunal kystsoneplan med de
premissene som er skissert i brev fra Narvik kommune datert 07.08.18 og søknad til Nordland
fylkeskommune datert den 22.06.18.
2. Kommunestyret velger ... … som representant til styringsgruppen med … som personlig vara.
3. Kommunestyret delegerer myndighet etter plan - og bygningsloven §§ 11-12, 11-13 og 11- 14
til det interkommunale styret for planprosessen.
Kostnader belastes som følger: kr. 10.000,- på ansvar Havne- og farvann. Kostnader for
møtevirksomhet belastes ansvar for politisk virksomhet.

Saksutredning:
Innledning
Saken omhandler deltakelse i interkommunalt planarbeid om kystsonen.
Fakta
Bystyret i Narvik har i sin planstrategi vedtatt at det skal inviteres til utarbeidelse av en
interkommunal plan for kystsonen. I den forbindelse tok Rådmannen i Narvik, kontakt med Ofoten
regionråd for å kunne gi en orientering om en slik arbeid. Ofoten regionråd ba Narvik kommune om å
ta initiativ til å utarbeide forslag på prosjektet som kan behandles politisk i kommunene. Med
bakgrunn i tilbakemeldingene fra kommunene i regionrådet har Narvik kommune søkt midler hos
Nordland fylkeskommune. Denne søknaden ligger vedlagt. Narvik kommune har ikke mottatt svar på
denne pr 12.08.18.
Hvorfor ønsker man en felles interkommunal kystsoneplan
 En interkommunal kystsoneplan vil være i tråd med strategisk næringsplan for Ofoten.
 Den maritime kartleggingen som skjer i regi av regionrådet ferdigstilles 2018/2019 og en
kystsoneplan vil bygge videre på denne kunnskapen.
 Store samfunnsendringer de kommende årene med fokus på kommunesammenslåing, økt
fokus på samfunnssikkerhet og beredskap og større fokus på helhetlig løsninger
 I Nordland og Troms utarbeider nå alle regioner felles kystsoneplan og Ofoten med Hamarøy
bør også gjøre dette i fellesskap for å sikre en god forvaltning av felles ressurser.
I dag ser vi at kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjøen, og som påvirker
nabokommunene kan bli håndtert ulikt. Dette kan være med å skape uforutsigbarhet
og gi lite effektiv saksbehandling både for innbyggere, næringslivet og kommunene.
Hva vil man oppnå med en felles plan:




Mer effektiv og forutsigbar saksbehandling
Helhetlig dialog med nærings- og miljøinteresser
Helhetlig dialog med overordnede myndigheter
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Felles kunnskapsbase som kan brukes av alle
Gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping
Felles kompetanse i kommunene og gi et felles verktøy for saksbehandling

Organisering
Kommunene inviteres til et prosjektbasert samarbeid etter plan- og bygningsloven (PBL) . kapittel 9.
Planarbeidet ledes av et styret (styringsgruppe) med en representant fra hver av kommunene. Styret
skal behandle overordnede premisser og spørsmål i planprosessen. Styret fastsetter selv regler for sitt
arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig, jf PBL § 9-2
Narvik kommune ved areal- og samfunnsutvikling er prosjektansvarlig i prosjektet. Prosjektansvarlig
har ansvar for oppfølgning av prosessen, økonomi og styringsgruppen.
Ved kjøp av tjenester vil dette skje gjennom Narvik kommune.
Kommunene delegerer til styret myndighet til å melde oppstart, vedta planprogram, samt legge
planforslag ut på offentlig ettersyn, jf PBL § 9-3 og §§ 11-12, 11-13 og 11-14.
Planarbeidet vil være politisk forankret i den enkelte kommune. Kommunestyrer/ Kommunestyret er
eiere av prosjektet, og hvert enkelt kommunestyre/ bystyre treffer endelig planvedtak for sitt område,
jf PBL § 9-3.
Prosess
Planprosessen legger til grunn FNs bærekraftsmål.

Planprosessen følger plan og bygningsloven kap. 11 for prosess og gjennomføring.
Prosessen legger opp bred medvirkning og deltakelse. Prosessen følger de formelle kravene etter planog bygningsloven med planprogram med konsekvensutredning.
I prosessen legges det opp til kjøp av tjenester innen for utarbeidelsen av planen.
Opplegg for medvirkning vil vurderes i planprogrammet.
Følgende temaer vil være aktuelle i en kystsoneplan ( listen er ikke uttømmende)
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Konsesjonssøknader akvakultur (fisk og skjell)
Forvaltning av anadrome fiskearter
Utslipp/forurensing (sjøens bæreevne som resipient)
Tang- og tarehøsting
Havner og farleder
Samfunnssikkerhet og beredskap (nødhavner, havari, ulykker)
Friluftsliv, reiseliv og landskapsvern

Mer infomrasjon om prosess og organisering finnes på
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20-og%20bygningsloven
Fremdrift
Planen er etter plan- og bygningsloven og vil følge milepæler og tidsfrister. Følgende fremdrift
foreslås og vil vurderes nærmere i planpgrammet :
Okt 2018 - felles vedtak i kommunene om deltakelse ( og evt i fellesnemndene)
Nov 2018 - konstituering av styringsgruppen
Nov - feb 2019 - utarbeidelse av planprogram
Feb - mars 2019 - offentlig ettersyn og høring av planprogram
april 2019 - vedtak planprogram
april - okt 19 - utarbeidelse av planforslag og medvirkning
Nov - des 19 - offentlig ettersyn og høring av planforslag
Feb/ mars 2020 vedtak planforslag.

Finansiering
Narvik kommune har søkt Nordland fylkeskommune om midler på kr 600 000. I denne søknaden
legges det opp følgende finansiering
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Fra hver kommune legges det opp til egenandel på kr 10 000,-. Beløpet faktureres av Narvik
kommune. I tillegg dekker hver kommune egne utgifter for sine representanter i styre og eventuelle
referansegrupper/arbeidsgrupper. Narvik kommune har en høyere andel enn de andre kommunen, og
midlene vil være knyttet til prosjektlederoppgaver, administrasjon av styret og planprosessen og
dekkes via egeninnsats. Dersom NFK ikke innvilget omsøkte midler vil rådmannen vurdere andre
alternativer.
Rådmannen i Narvik sin vurdering
Rådmannen mener det postivt om man kan få på plass en interkommunal plan for kystsonen.
Rådmannen viser til at de fleste regioner i Nordland og sør- troms har utarbedet en slik plan.
Rådmannen mener det vil være viktig for Narvikregionen at tilsvarende plan utarbeides.
Dersom NFK ikke innvilger søkte beløp vil rådmannen vurdere finaseringen gjennom ordinær
budsjett og økonomiplanprosess.
Rådmannen viser til plan og bygnignslovens bestemmelser om interkommunal planlegging og roller.
Med bakgrunn i dette innstilles det på et styre sammensatt av en representant fra hver kommune.
Rådmannen finner denne orgasnierngen mest hensiktmessig og viser til at det er opp til kommunene å
finne egen organsineg innad i kommunen for ev sikre ulikt politisk syn. Rådmannen vil komme tilbake
til hvordan dette kan foregå i Narvik.

Vedlegg:
Dok.dato
13.08.2018
13.08.2018

Tittel
Søknad om tilskudd til interkommunal kystsoneplan
Invitasjon til deltakelse i interkommunale plansamarbeid kystsoneplanlegging

Arne Kvensjø
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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PUMPESTASJON FOR AVLØP I KJØPSVIK

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
17/159
Saksnr.: Utvalg
27/18
Kommunestyret
89/18
Formannskapet
13/17
Formannskapet

Arkiv: M37
Møtedato
20.09.2018
12.09.2018
22.05.2017

Innstilling:
1 - Nytt nødoverløp etableres fra pumpestasjonen ved gamle TSA og ut i havet. Anbud sendes
ut
2 – Finansieres ved lån på kr 750.000,- eks mva. Alle kostnader ved lånet belastes
selvkostområdet for avløp.
3 – Er anbudene over stipulert pris, fremmes vinnende anbud til ny behandling i
formannskapet.
3 – Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket etter Fylkesmannens godkjenning.

Saksutredning:
Gjeldende vedtak i saken:
Saken sendes tilbake til administrasjonen, for videre utredning av opplysninger som ble
diskutert i møtet.
Tidligere saksutredning:
Nedenfor gamle sykehjemmet i Kjøpsvik er det en pumpestasjon for avløp. Den tar avløp fra
Myra og fra Lindjordet og pumper det videre. Ved store nedbørsmengder eller ved feil på
pumpene skal avløpet gå i et nød-overløp og ut i fjorden. Dette nød-overløpet har kollapset.
Overløpet går gjennom RV827.
Nytt overløp må etableres. Statens vegvesen tillater ikke graving gjennom veg. Det er et krav
om at det skal borres gjennom vegen.
Kostnadene ved et slikt arbeid er stipulert til 750.000,- eksl mva.
Hvis arbeidet ikke utføres vil avløpsvann trenge inn i kjeller til private husstander og
lekeplassen vil bli ødelagt. Dette har allerede skjedd og kommunen fikk refusjonskrav fra
forsikringsselskap og lekeplassen var stengt i 12 måneder av kommunelegen.
Teknisk etat har gjennomført kompenserende tiltak som overvåkning og reservepumper, men
dette viser seg ikke å være tilstrekkelig.
Kostnadene belastes selvkostområdet for avløp.
Nytt i saken:
Formannskapet stilte spørsmål om dette var et kommunalt ansvar. Det er avklart at dette er et
kommunalt ansvar. Statens vegvesen har ikke ansvar for kommunale avløpsledninger.
Formannskapet var også kritisk til bruk av midler til ei slik utbedring. Her gjøres det
oppmerksom på kommunestyrets vedtak om selvkost innen blant annet avløp. Samt
forurensningsloven § 8 hvor uslipp fra blant annet bebyggelse skal begrenses. I dette tilfellet
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er det ekstrem nedbør som sørger for tilbakeslag i ledningsnettet. Et nød-overløp ut i fjorden
er dermed i tråd med utslippstillatelsen.
Som midlertidig tiltak, så er det montert tilbakeslagsventil på ledningsnettet til nærliggende
hus. Dette er ikke nok. Ved ekstreme nedbørsmengder så fylles området med vann.
Konklusjon:
Gammelt nød-overløp er kollapset og må erstattes med nytt.
Vedlegg:

Arne Kvensjø
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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FELLES POLITIKONTAKT TIL KOMMUNENE I GDE OFOTEN

Saksbehandler: Arne Kvensjø
Arkivsaksnr.:
18/407
Saksnr.: Utvalg
28/18
Kommunestyret
90/18
Formannskapet

Arkiv: 404
Møtedato
20.09.2018
12.09.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune slutter seg til forslaget om en felles politikontakt for GDE Ofoten, med rom for at
ordningen utvides hvis behovet oppstår. Tysfjord kommune utnevner en kontaktperson i egen
kommune for å tjene som kontaktledd til politikontakten.

Saksutredning:

Felles politikontakt til kommunene i GDE Ofoten
I møte i Ofoten regionråd om regionalt politiråd 4. mai 2018 ble det orientert om
politikontaktordningen. Kommunene var i møtet representert med ordførere og /eller
rådmenn.
Geografisk Driftsenhet Ofoten, heretter GDE Ofoten, tilsvarer kommunene Ballangen,
Evenes, Narvik, Tysfjord, Tjeldsund og Gratangen.
Politikontaktordningen er besluttet innført i forbindelse med Nærpolitireformen.
Alle kommuner skal ha en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen
vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt mellom politiet,
publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der man ikke har egne
tjenestesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken der de er til stede i
kommunene der det ikke er tjenestested.

Detaljer vedrørende samarbeidet må utarbeides i dialog med den enkelte kommune, og sees i
nær sammenheng med politiråd.
Politikontakten skal:







Sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktører i
kommunen
Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, sikre riktig bruk av metode og tiltak, og ha
tett samarbeid med etterretningsfunksjonen
Ha god kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt
Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeidet fungerer i alle kommuner (SLT:
Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak).
Ha faste møtepunkter i alle kommuner innenfor tjenesteenhetens ansvarsområde, etter
forpliktende avtale mellom tjenesteenhet og kommune
Sørge for kontakt med andre offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner,
frivillige foreninger og ulike grupper i samfunnet

Det er et mål å få i gang politikontaktordningen så raskt som mulig. Kommunene vil da få en kontakt
som de henvender seg til. Politiet er i ferd med å besette stilling som politikontakt til kommunene i
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GDE Ofoten. Denne skal samarbeide med SLT-koordinator i kommunene, skoler, helsesøster osv. og
ha ansvar for oppfølging av politiråd.
De som nå fungerer som politikontakter er Ben-Inge Eriksen og Anne-Katrine Rambøll. Det kan være
en utfordring at politikontakten her skal ha mange kommuner. Det er viktig med tilstedeværelse og
at kommunene samhandler og lager et fellesskap med fokus på forebygging. Kommunene og politiet
eier utfordringene sammen og kan bare i felleskap løse dem. Som en start kan dette være en person
for alle kommunene i GDE Ofoten, for så utvide hvis det blir behov for det. Politirådet vil ha
fastsatte møter med GDE Ofotens politikontakt.

Vedlegg:

Arne Kvensjø
rådmann
Arne Kvensjø
Rådmann

Side 20 av 28

Sak 29/18
KOMMUNEREFORMEN

Saksbehandler: Tor Asgeir Johansen
Arkivsaksnr.:
16/307
Saksnr.: Utvalg
30/18
Kommunestyret
29/18
Kommunestyret
18/18
Kommunestyret
1/17
Kommunestyret
80/16
Kommunestyret
62/16
Kommunestyret

Arkiv: 020 &35
Møtedato
20.09.2018
20.09.2018
19.06.2018
24.01.2017
19.12.2016
01.11.2016

Innstilling:

Saksutredning:

Vedlegg:

Arne Kvensjø
rådmann
Tor Asgeir Johansen
ordfører
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KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL

Saksbehandler: Arne Kvensjø
Arkivsaksnr.:
16/307
Saksnr.: Utvalg

Arkiv: 020 &35
Møtedato

Innstilling:

Saksutredning:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 16/307 , den 19/6-18:
1. Tysfjord kommunestyre forholder seg til vedtak fattet av Stortinget 08.6.2017.
2. Tysfjord kommunestyre avviser oppfølgingen og iverksettelsen av stortingsvedtaket, herunder
grensefastsettingen, gjort av KMD.
KMD har ikke forholdt seg til stortingets vedtak og inndelingsloven. Vedtaket til KMD anses som
ugyldig.
3. Tysfjord kommunestyre forholder seg til Fylkesmannens tilrådning om grensefastsetting og fastsetter ny
grense til alternativ B jfr. denne tilrådningen.
4. Stortinget bes ta opp igjen saken, med bakgrunn i Tysfjord kommunestyret sitt vedtak. Arbeidet i valgte
fellesnemnder stilles i bero fra Tysfjord kommunes side til Stortinget har gjort ny behandling.

I etterkant har det kommet krav om lovlighetskontroll:
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Arne Kvensjø
rådmann
Arne Kvensjø
Rådmann
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