HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 20.09.2018 Tid: 10:00 -15:40

Til stede på møtet
Arbeiderpartiet
medlemmer:
forfall:
varamedlemmer:

Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Johan Daniel Hætta
Uavhengige: Tommy Kristensen, Øystein Allan Eide
Viggo Vikholt, Gerd-Sissel Stenseng (permisjon fra 15.25)

Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige
medlemmer:
Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg (permisjon til 11:20), Jan Ivar Jakobsen,
Stig Kåre Amundsen
Tverrpolitisk liste for Tysfjord
medlemmer:
Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Jan-Einar Pedersen.
Sosialistisk venstreparti
medlemmer:
John Gunnar Skogvoll,
Senterpartiet
medlemmer:
forfall:
varamedlemmer:

Leif Harald Olsen
Øyvind Johansen

Tysfjord Bygdeliste:
medlemmer:
Rainer Soleng
forfall:
Marleif Eriksen
varamedlemmer:
Marit Meltzer

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Arne Kvensjø, økonomi v/ Bjørnar Grunni

Innkalling:
Saksliste:

Godkjent
Godkjent, med merknad.
Representant John Gunnar Skogvoll; bør Tysfjord kommune
ha et syn/ gi en uttalelse til Sametinget ang nedleggelse av
Samiske bokbusser.

Behandlede saker: 21/18. 23/18,24/18,25/18, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Orienteringer:
Spørretime:
Jan Einar Pedersen;

Svar spørsmål 1:
Svar: Det har vært gjort samtaler med Norcem tidligere med tanke på om det kunne være
mulig å finne annen egnet plass for dekk kverning. Foreløpig har det ikke vært annen egnet
plass å finne , men arbeidet med det vil fortsette. Avtalen med Ragnsell, som er leietaker, kan
fås ved henvendelse til kommunens serviceavdeling.
Svar spørsmål 2. fra teknisk sjef: Dette skal selvsagt ryddes opp så raskt som praktisk mulig.

Emma Kristensen:
Jeg vil gjerne ha svar på hvorfor store deler av Kjøpsvik i dag er uten gatelys. Spesielt
området rundt Kjøpsvik skole er svært dårlig opplyst. I tillegg har det vokst opp mange trær i
området, noe som gir dårlig oversikt. Et tredje moment er at dette er et yndet område for elgen
når den begynner å trekke ned til bygda, noe den helt sikkert vil gjøre i år også. En
kombinasjon av disse momentene gir et utrygt område for både barn og voksne på sin daglige
ferd i området.
Svar: Mesteparten av veilysene rundt skolen er ordnet. Det var en sikringsfeil som koblet disse ut.
Ellers er det som kjent trange økonomiske tider i kommunen. Alle reparasjoner må vurderes ut fra
økonomiske hensyn.

Annet:
Orientering om Marin kartlegging, ved Tone Rasmussen.
Forslag fra representanten John Gunnar Skogvoll etter behandlingen av sak 29/18:
Det settes opp ei ny sak på dagsorden: Oppretting av ei ny fellesnemnd for Hamarøy og
Narvik
Ny sak som ikke står på sakskartet kan gjøres så sant ikke møteleder eller 1/3 av
representantene ikke motsetter seg dette.
Prøvevotering: 6 stemmer mot, 10 stemmer for.
Endelig votering: 6 stemmer mot og 10 stemmer for.
Over 1/3 motsatte seg behandling, dermed ble ikke saken realitetsbehandlet.
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Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt
på møtet.

Kjøpsvik, dato 25.9.18

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
21/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/343
HRS- NY SELSKAPSAVTALE

22/18

18/202
REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET, § 3,
VELFERDSPERMISJONER

23/18

18/348
VENTILASJON TIL OMSORGSBOLIGER I KJØPSVIK

24/18

11/793
GATE/STEDSNAVN I TYSFJORD KOMMUNE

25/18

18/377
VERTSKOMMUNE SAMARBEID - KOMMUNEOVERLEGE

26/18

18/374
INTERKOMMUNALE PLANSAMARBEID - KYSTPLANLEGGING

27/18

17/159
PUMPESTASJON FOR AVLØP I KJØPSVIK

28/18

18/407
FELLES POLITIRÅD TIL KOMMUNENE I GDE OFOTEN

29/18

16/307
KOMMUNEREFORMEN

30/18

16/307
LOVLIGHETSKONTROLL
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21/18
HRS- NY SELSKAPSAVTALE

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

Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Heidi Kalvåg var ikke til stede ved avstemming.

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

Side 5 av 16

22/18
REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET, § 3, VELFERDSPERMISJONER

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

Behandlingen i Kommunestyret:
Endringsforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang og eventuell
.revidering
Votering: Endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang og eventuell .revidering
Forslag fra Bygdelista:
Endringsforslag
KS – Sak. 19/18
REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET, § 3,
VELFERDSPERMISJONER
Kulepunkt 4.

Ved time hos spesialist/sykehus permisjon med lønn en dag.

Endres til:
Ved time hos spesialist/sykehus, for seg selv, egne barn eller barn man har omsorg for inntil 12 år:
permisjon med lønn en dag med fratrukket eventuelle godtgjørelse som ledsager fra Pasientreiser,
for følge av barn.
Kulepunkt 7.

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.

Endres til:
Permisjon med lønn, fratrukket eventuell godtgjørelse fra Pasientreiser, for å følge
ektefelle/samboer
til spesialist/sykehus opphører. Dette innebærer at slik permisjon innvilges som permisjon uten lønn.
Pkt. 3.3 Kortere fravær med lønn
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, blodgiving, frisklivsentralen, følge
av barn en har omsorg for til helsesøster, lege, tannlege. Ved fravær utover dette benyttes
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avspasering eller permisjon uten lønn. Det gis ikke fri med lønn for å benytte fastlege i annen
kommune, unntak ansatte fra Storjord som benytter fastlege i Hamarøy.
Endring:
Siste setning strykes.
«Det gis ikke fri med lønn for å benytte fastlege i annen kommune, unntak ansatte fra Storjord
som benytter fastlege i Hamarøy.»
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23/18
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 Kommunestyret:
Votering:
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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24/18
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 Kommunestyret:
Votering: innstillingen 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
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25/18
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 Kommunestyret:

Votering: Innstilling 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.
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26/18
INTERKOMMUNALE PLANSAMARBEID - KYSTPLANLEGGING

Rådmannens 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 poltisk virksomhet.

Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Votering representanter:
Endringsforslag fra AP: fast representant: Viggo Vikholt og vara Leif Harald Olsen
Viggo Vikholt fast representant . Leif Harald Olsen varamedlem

Vedtak:

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 Viggo Vikholt som representant til styringsgruppen med Leif
Harald Olsen 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 poltisk virksomhet.
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27/18
PUMPESTASJON FOR AVLØP I KJØPSVIK

Rådmannens 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.
4 – Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket etter Fylkesmannens godkjenning.
Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
4– Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket etter Fylkesmannens godkjenning.
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28/18
FELLES POLITIRÅD TIL KOMMUNENE I GDE OFOTEN
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune slutter seg til forslaget om et felles politiråd 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.

Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Overskrift på saken endres til: «Felles politiråd til kommunene i GDE Ofoten» jfr. Utsendt
innkalling : «FELLES POLITIKONTAKT TIL KOMMUNENE I GDE OFOTEN»
»
Vedtak:

Tysfjord kommune slutter seg til forslaget om et felles politiråd 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.
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29/18
KOMMUNEREFORMEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret i Tysfjord kommune tar opp igjen arbeidet med etablering av Nye
Narvik og Nye Hamarøy kommune med virkning fra 20.09.2018 i hht.tidligere
vedtatte formelle rammer for sammenslåingsprosessen.
2. Kommunestyret i Tysfjords motiv og beveggrunner for nedleggelse av arbeidet med
etableringen av Nye Narvik kommune og Nye Hamarøy, slik som vedtatt i KST-sak
2018/18, opprettholdes ettersom det foreligger klart politisk ønske om å fortsatt
arbeidet for at grensefastsettingen for delingen av Tysfjord kommune iverksettes etter
fylkesmannens alternativ B.
3. Fellesnemnda for Nye Narvik kommune fatter eget vedtak om gjenopptakelse av
nemndas arbeid og funksjon. Tysfjord kommunes representanter til fellesnemnda for
Nye Hamarøy gjenopptar sine verv.

Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Endringsforslag fra John Gunnar Skogvoll:
Kommunestyrets vedtak i sak 18/18 opprettholdes.
Votering endringsforslag: Falt mot to stemmer.
Votering Innstilling:
Punkt 1.Vedtatt mot en stemme
Punkt 2. Vedtatt mot 6 stemmer
Punkt 3. Vedtatt mot 3 stemmer.
Protokolltilførsel fra Felleslista(H;V;KRF og Uavhengige) og Senterpartiet.
Felleslista H;V;KRF og Uavhengige) og Senterpartiet kan ikke forholde seg til
kommunestyrets vedtak i punkt2, ut fra følgende begrunnelser:
1. Stortinget vedtok 08.06.2017 deling av Tysfjord og at Nye Hamarøy og Nye Narvik
etableres som nye kommuner. Som følge av dette vedtaket inntrer Inndelingslovens
bestemmelser i kraft samme dag. Iht. § 26 i Inndelingsloven skal det opprettes
Fellesnemnd i forbindelse med deling/ sammenslåing av kommuner.
2. Stortingsvedtak av 08.06.2017 medfører at arbeidet i valgte Fellesnemnder hverken
kan stilles i bero eller legges ned- jfr. Fylkesmannen oppheving 30.80.2018 av
Ballangen kommunes ulovlige vedtak i sak 22/18, og Tysfjord kommunes vedtak av
26.04.2018 i sak 11718. vedtak sitert:»1.Tysfjord kommune tar Fellesnemnda for Nye
Narviks vedta til orientering. 2.Tysfjord kommune vil at arbeidet i begge
fellesnemndene- Fellesnemnda Narvik, Ballangen og Tysfjord, samt Fellesnemnd
Hamarøy/Tysfjord videreføres».
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3. Som følge av overnevnte fatter kommunestyret i Tysfjord (Sak 18/2018) et
flertallsvedtak som ligger langt utenfor kommunestyrets rettslige myndighet og
kompetanse ved at lovlige fattede Stortingsvedtak og departementale vedtak
overprøves og settes til side. Dette er behørig omtalt og begrunnet i Fylkesmannens
lovlighetskontroll av vedtaket i Ballangen kommunestyre.

Vedtak:

1. Kommunestyret i Tysfjord kommune tar opp igjen arbeidet med etablering av Nye
Narvik og Nye Hamarøy kommune med virkning fra 20.09.2018 i hht.tidligere
vedtatte formelle rammer for sammenslåingsprosessen.
2. Kommunestyret i Tysfjords motiv og beveggrunner for nedleggelse av arbeidet med
etableringen av Nye Narvik kommune og Nye Hamarøy, slik som vedtatt i KST-sak
2018/18, opprettholdes ettersom det foreligger klart politisk ønske om å fortsatt
arbeidet for at grensefastsettingen for delingen av Tysfjord kommune iverksettes etter
fylkesmannens alternativ B.
3. Fellesnemnda for Nye Narvik kommune fatter eget vedtak om gjenopptakelse av
nemndas arbeid og funksjon. Tysfjord kommunes representanter til fellesnemnda for
Nye Hamarøy gjenopptar sine verv.
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30/18
LOVLIGHETSKONTROLL

Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag fra Arbeiderpartiet: Vedtaket fra kommunestyrets sak 18/18 opprettholdes.
Endringsforslag fra Leif Harald Olsen:
Forhold nevnt i krav om lovlighetskontroll gjeldende punkt 2, 3 og 4 i
kommunestyresak18/2018 av 19.06.2018, tas til følge
Votering:
1. Opprettholde kommunestyrets vedtak i sak 18/18
2. Endringsforslag fra Leif Harald Olsen :

Vedtaket opprettholdes mot5 stemmer.

Vedtak:
Vedtaket fra kommunestyrets sak 18/18 opprettholdes.
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