HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 12.9.2018 Tid: 10:00- 13:05

Til stede på møtet:

Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl
John Gunnar Skogvoll, Filip Mikkelsen
Heidi Kalvåg

forfall:

Heidi Kalvåg permisjon fra kl11:20
John Gunnar Skogvoll permisjon fra kl. 12:30

Fra adm. (evt. andre): Prosjektleder for Jasska/Trygg Tor Erik Rønne, teknisk sjef
Pål Strøm Jensen, oppvekst og utdanningssjef Gunnar
Solstrøm, helse og omsorgssjef Lill-Tove Hansen.
Rådmann Arne Kvensjø
Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:
Orienteringer:

Godkjent
Godkjent
87/18 ,88/18, 89/18, 90/18
Prosjektleder for Jasska/Trygg orienterte om fremgangen i prosjektet:
Ung samfunnsbygger, ildsjel samling, egen facebookside, kontakt med
næringsliv, SLT politiråd og operativ tverrfaglig gruppe, skoleinnsats,
tillitsseminar tirsdag 18.september på Àrran.
Prosjektet skal integreres i den ordinære driften.
Ordfører orienterte om Tysfjord kommunes 150 års jubileum i 2019.
Foreslår å invitere tidligere ordførere til neste Formannskapsmøte.
Forslag/ forespørsel ble rettet til John Gunnar Skogvoll, om han kan
tenke seg å lede prosjektet, noe han takket ja til.
Informasjon om kick-off 19.septemnber Økonomi og
rapporteringsprosessen i Tysfjord kommune høsten 2018.
Formannskapet og ledergruppe/ enhetsledere møter. Ledergruppe og
enhetsledere fortsetter jobben den 20. september. Opplegget med
budsjett og økonomiplan arbeidet følger timeplanen som ble forankret i
Formannskapets møte den 28.8.18

Innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale veterinærordningen;
Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

«Kommunene Hamarøy og Tysfjord ser ingen grunn til å endre på de
eksisterende grenser for veterinærvakt samarbeidet i Nord- Salten.
Veterinærvaktholdet i dag omfatter Steigen, Hamarøy og deler av
Tysfjord.»
Forespørsel fra Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité
om et møte den 18.10.18 med ordfører og varaordfører, med temaet
hvordan nye Hamarøykommune skal ivareta samisk språk, kultur og
samfunnsliv i kommunen.
Ordfører informerte og tildeling til Havbruksfondet; 21 733 371,87 nok
til Tysfjord kommune.
«Sauehold» på Drag: Tysfjord kommune har kontakt med
landbrukskontoret i Steigen og politi i denne saken. Ansatte i skole og
barnehage som er berørt, fører logg.
ROS-analyse arbeidet for Ofoten og Gratangen er i gang.
Status rekruteringer: Ass rådmann er på plass og starter full tid i midten
av oktober.
Delegasjon – Steigen kommune. Rådmannen i Tysfjord har delegert
budsjettdisponeringsmyndighet for tilskuddordninger i AGROS, til
rådmannen i Steigen
Referat fra fellesmøte for Formannskapene i Hamarøy, Steigen og
Tysfjord 30.8.18 i Leinesfjord, ble lagt frem.
To søkere på økonomirådgiver- stillinger vil få tilbud om
ansettelse/engasjement.
Informasjon fra teknisk sjef og drøfting av arealdisponering av
industriområde på Drag. Teknisk arbeider videre med saken.
Drøfting av muligheten for å få utvidet et engasjement finansiert av
fellesnemnda Hamarøy/Tysfjord fra 50 til 100%
Ordfører, varaordfører og rådmannen orienterte fra møtet med
Fylkesmannen i Bodø 3.9.18.
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Annet:

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

Kjøpsvik, dato 13.9.18

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
87/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/374
INTERKOMMUNALE PLANSAMARBEID - KYSTPLANLEGGING

88/18

18/406
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

89/18

17/159
PUMPESTASJON FOR AVLØP I KJØPSVIK

90/18

18/407
FELLES POLITIKONTAKT TIL KOMMUNENE I GDE OFOTEN
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87/18
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 politisk virksomhet.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

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 ... … 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.
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88/18
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

Rådmannens innstilling:
Følgende kommunale bygg legges ut for salg:
- Prestgårdsveien 4 i Kjøpsvik.
- Lærerbolig i Musken. (2 leiligheter – vertikaldelt) G/br nr 56/59 beliggenhet nært
skolebygget.
- Lærerbolig i Musken G/Br nr 56/32
- Bolig Storjord G/Br nr 71/5. Innkjørsel ved omsorgsboligene.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering:
Endringsforslag: Innstilling med tillegg:
Formannskapet forbeholder seg retten til å godta eller forkaste et hvert bud.
Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende kommunale bygg legges ut for salg:
- Prestgårdsveien 4 i Kjøpsvik.
- Lærerbolig i Musken. (2 leiligheter – vertikaldelt) G/br nr 56/59 beliggenhet nært
skolebygget.
- Lærerbolig i Musken G/Br nr 56/32
- Bolig Storjord G/Br nr 71/5. Innkjørsel ved omsorgsboligene.
Formannskapet forbeholder seg retten til å godta eller forkaste et hvert bud.
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89/18
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.
3 – Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket etter Fylkesmannens godkjenning.

Behandlingen i Formannskapet:
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.
3 – Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket etter Fylkesmannens godkjenning.
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90/18
FELLES POLITIKONTAKT TIL KOMMUNENE I GDE OFOTEN

Rådmannens 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.

Behandlingen i Formannskapet:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
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