HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 12.12.2018 Tid: 10:00- 17:15

Til stede på møtet
Arbeiderpartiet:
medlemmer:
Uavhengige:

Tor Asgeir Johansen, Johan Daniel Hætta, Emma
Kristensen (tiltrådt kl 13:00)
Tommy Kristensen, Øystein Allan Eide(Permisjon fra 16:45)

Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige:
medlemmer:
Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg, Jan Ivar Jakobsen
forfall:
Stig Kåre Amundsen
varamedlemmer:
Ann-Aashild Hansen
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
Anders Sæter (11:45- permisjon fra 15:45)

Tysfjord Bygdeliste:
medlemmer:
forfall:
varamedlemmer:

Rainer Soleng
Marleif Eriksen
Inger Helene Kaspersen Åmo

Fra adm. (evt. andre):

Assisterende rådmann Kay Meløysund, personalleder Ingunn
Foshaug, økonomileder Sølvi Simonsen, teknisk sjef Pål S.
Jensen. Arena Norge v/Terje Hammerfjell.

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent
36/18, 37/18, 38/18, 39/18

Inhabilitet:

Johan Daniel Hætta inhabil i sak 36/18
Leif Harald Olsen er inhabil i protokolltilførsel ang Storjord Montessoriskole.
Permisjoner: Permisjon fra 15.45: Anders Sæter
Permisjon fra 16:45; Øystein Allan Eide

Orienteringer:
Kommunereformen:
Tor Asgeir Johansen orienterer fra Fellesnemnd Nye Narvik
Filip Mikkelsen orienterer fra Fellesnemnd Nye Hamarøy
Annet:
Kontrollutvalgets leder Ann-Aashild Hansen orienterer om eiendomsoverdragelsen av gamle
TSA.

Protokolltilførsel:
Endringer i avtalen mellom Tysfjord kommune og Storjord Montessoriskole: Setning under
punkt 8 tas bort.
Votering: enstemmig vedtatt.
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Spørsmål:
Jan Ivar Jakobsen:
Hva skjer ang Fysioterapi på vestsiden?
Rådmannen svarer.
Gang og sykkelsti på Drag, hva skjer med denne jobben?
Ordfører svarer: Står på handlingsprogrammet hos Statens vegvesen,
John Gunnar Skogvoll:
Vil ordføreren i Tysfjord ta kontakt med ledelsen i Bodø kommune med tanke på at de
tilbyr tilskudd til ungdom som flytter til Bodø.
Ordfører svarer: vi kontakter Bodø kommune.

Interpellasjoner :
Jan Einar Pedersen:
Interpellasjon: Tysfjord har i alle år hatt kr o,o5 øre pr tonn uttatt stein fra bruddet fra
Norcem. Dette har stått slik siden 1962 og da er det vel på tide at det blir forhandlet
om en forhøyet avgift. Staten ved opplysningsvesenets fond hadde tidligere en
likegyldnende avtale, men gikk til sak mot Norcem, dette endte med at det ble avklart
et skjønn, dette resulterte i ei forhøying av avgiften til 1,15 for de første 100 000 tonn
og 0,85 øre for de resterende tonn. Ønsker i utgangspunktet at dette blir satt opp som
sak slik at forhandlinger kan starte med Norcem.
Ordfører svarer.
Jan Einar Pedersen:
Dekkverninga på industriområdet i Kjøpsvik er et stort problem for folk som bor i
Nærområdet det er målt støy på over 80db samt at uteområder og hus blir tilgriset av
mye støv. Dokumentasjon kan fremlegges om nødvendig. Der er flere barn som har
problemer med å sove pga overnevnte. Disse problemer har vart over tid og forsøkt tatt
opp tidligere uten at det er blitt gjort noe. Spørsmålet er da vil kommunen ta dette opp
med rette vedkommende slik at dekkverninga kan flyttes til et mer egnet sted? Blir
dette gjort får kommunen frigjort et stort område til annen industri.
Har tatt opp følgende i flere spørretimer uten at det skjer noe Rydding av lekeplass
nedfor gamle TSA. Der er nå kommet en garasje på tomt som er regulert til lekeplass,
dette må da være ulovlig og hvem har i så fall gitt tillatelse til dette? Og når blir
gammel asfalt og annet skrot fjernet derfra?
Fjerning av dynger av stein flere plasser langs Hovedveien,Grøft ned fra hovedveien
ned prestegårdsveien der vannet har gravd seg vei på grunn av flere tette kummer langs
hovedveien, ny asfalt vil knekke og hva er vel vitsen og asfaltere da, må vel kunne
følges opp av slik at de som har hatt jobben blir pålagt og rydde opp etter seg?
Fler kommunale boliger er fraflyttet pga lekasjer.Etter min oppfatning går det fint og
gjøre nødreperasjoner slik at disse husene ikke blir helt ødelagt og verdiløse med
relativt små utgifter.
Ordfører svarer.
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Etter at hovedveien ble asfaltert kjøres det alt for fort,det ferdes mange barn der til
tider og jeg mener det kan settes opp skilt i begge ender slik at folk forstår at
fartsgrensa er 30km.Tenk om det er et barn som bli påkjørt hvem er det da sitt ansvar?
Etter at skogen i plantefeltet ved Dammen har råtnet på rot var det nødvendig å fjerne
denne. Norcem eier vel området, men kommunen har vel noe de skal ha sagt og jeg
mener kommunen må pålegge Norcem .og rydde opp etter seg. Slik det ser ut i dag kan
det ikke forlates.
John Gunnar Skogvoll:
Etter at hurtigbåtruta til Nevervika ble lagt ned for ca ett år siden, har de fastboende i
Rørvika måttet hente posten sin hele 11 km borte, på Joker-butikken på Storjord.
Dette er ikke akseptabelt! Det er fire fastboende i Rørvika, hvorav to eldre. Dette er
samme antall fastboende som på Eidet og Lysvoll, som har postrute tre ganger i uka,
mandag, onsdag og fredag.
I sommerhalvåret er det en god del hyttefolk som også har bruk for postombringing.
I tillegg til de betydelige midlene veiforeninga har fått inn på bompenger, har
kommunen bevilget kr. 300.000 og Fylkesrådet et likelydende beløp, til ei kraftig
oppgradering av veien. Mesteparten av det planlagte utbedringsarbeidet er ferdig i
høst.
Dessuten har Tysfjord kommune overtatt vedlikeholdet av veien.
I så måte skulle det ligge meget godt til rette for at Posten skal kunne opprette postrute
til Rørvika! Det er ca 8,5 km vei fra E6 til Rørvika, de første 2,5 langs fylkesvei,
resten, 6 km, langs skogsbilveien via Forså til Rørvika og videre til Nevervika.
Dette forhold er tidligere muntlig tatt opp både med fylkesråd for Samferdsel i Nfk,
Svein Eggesvik, og ordføreren i Tysfjord.
På denne bakgrunn oppfordrer jeg kommunens ledelse til å henvende seg til Posten
med krav om snarest å opprette postrute til Rørvika.
Ordfører svarer.
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Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kjøpsvik, dato 13.12.18

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sandra Nilssen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
36/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/206
ÅRSREGNSKAP 2017 - STETINDHALLEN TYSFJORD KF

37/18

18/4
ÅRSREGNSKAP 2017 TYSFJORD KOMMUNE

38/18

18/529
DELEGERING AV MYNDIGHET FOR AKUTTBEREDSKAP FOR
BARNEVERNTJENESTEN ETTER KOMMUNELOVENS § 28.

39/18

18/511
BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022
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36/18
REGNSKAP 2017 - STETINDHALLEN TYSFJORD KF

Rådmannens innstilling:
Særregnskap og årsberetning 2017 for Stetindhallen KF godkjennes.

Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsforslag: Kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning
Votering: Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Særregnskap og årsberetning 2017 for Stetindhallen KF godkjennes.
2. Kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning.
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37/18
ÅRSREGNSKAP 2017 TYSFJORD KOMMUNE

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommunes årsregnskap 2017 med årsberetning vedtas.
a. Driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 19 394 973
b. Investeringsregnskapet avlegges med et udekket beløp på kr 4 790 619
2. Udekket beløp i 2017 i investeringsregnskapet knyttet til investeringer i varige
driftsmidler finansieres i 2018 ved bruk av ubrukte lånemidler

Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsforslag: Kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning.
Votering: Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Tysfjord kommunes årsregnskap 2017 med årsberetning vedtas.
a. Driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 19 394 973
b. Investeringsregnskapet avlegges med et udekket beløp på kr 4 790 619
2. Udekket beløp i 2017 i investeringsregnskapet knyttet til investeringer i varige
driftsmidler finansieres i 2018 ved bruk av ubrukte lånemidler
3. Kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning.

Side 8 av 13

38/18
DELEGERING AV MYNDIGHET FOR AKUTTBEREDSKAP FOR
BARNEVERNTJENESTEN ETTER KOMMUNELOVENS § 28.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner revidert samarbeidsavtale for
barneverntjenesten i Tysfjord og Hamarøy kommune (Nord-Salten barneverntjeneste).
2. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner ny avtale om vertskommunesamarbeid om
akuttberedskapen i barnevernet for Tysfjords vestside med Fauske kommune som
vertskommune jf. kap. 5 A i kommuneloven, administrativt vertskommunesamarbeid
§ 28-1b.
3. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner ny avtale om vertskommunesamarbeid om
akuttberedskapen i barnevernet for Tysfjords østside med Narvik kommune som
vertskommune jf. kap. 5 A i kommuneloven, administrativt vertskommunesamarbeid
§28-1b.
Behandlingen i Kommunestyret:

Votering: Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner revidert samarbeidsavtale for
barneverntjenesten i Tysfjord og Hamarøy kommune (Nord-Salten barneverntjeneste).
2. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner ny avtale om vertskommunesamarbeid om
akuttberedskapen i barnevernet for Tysfjords vestside med Fauske kommune som
vertskommune jf. kap. 5 A i kommuneloven, administrativt vertskommunesamarbeid
§ 28-1b.
3. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner ny avtale om vertskommunesamarbeid om
akuttberedskapen i barnevernet for Tysfjords østside med Narvik kommune som
vertskommune jf. kap. 5 A i kommuneloven, administrativt vertskommunesamarbeid
§28-1b.
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39/18
BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommunestyre fatter vedtak slik det fremgår av kapittel 2 i saksfremlegget i sin
helhet (punkt 2.1 til 2.5), med følgende endringer:
1. Husleiesatser for 2019 justeres i samsvar med endring i konsumprisindeksen.
2. Presisering: I budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 videreføres kommunalt
driftstilskudd Àrran Mànàjgàrdde.
3. Tilføyelse i 2.2.6: Bogen grendehus tas inn på listen over unntatte eiendommer
4. 2.1.8: Økonomirapporter til kommunestyret skal avlegges minst fire ganger i året,
minst hver måned til formannskapet.
5. Tysfjord kommune forbereder arbeidet med salg av kommunens aksjepost i
Nord-Salten Kraft AS

Behandlingen i Kommunestyret:

Voteringer:
Tilleggsforslag fra Filip Mikkelsen:
I forbindelse med kommunereformarbeidet 2019 vil Tysfjord kommune bruke
kommunelovens §28,1b aktivt. Alle tjenesteområder hvor
vertskommuneordning/virksomhetsoverdragelse vurderes som hensiktsmessig, drøftes i
formannskapet før endelig saksfremlegg utarbeides. Alle konkrete avtaler legges frem til
kommunestyret til behandling.
Votering: vedtatt med 9 mot 7 stemmer
Tilleggsforslag fra TPL og AP:
Administrasjonen vurderer kostnader i forhold til å drive bassenget ved Kjøpsvik skole til den
lovpålagte undervisningen i 2- 3 måneder, sett i forhold til kostnader med å sende lærere og
elever til Drag. Også tapt læretid må tas hensyn til.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Leif Harald Olsen:
Endring i pkt 5. i formannskapets innstilling:
«Tysfjord kommune forbereder arbeidet med evt.salg av kommunenes aksjepost i Nord
Salten Kraft»
Votering: Enstemmig vedtatt
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Formannskapets innstilling mot Formannskapets innstilling med endringsforslag fra
John Gunnar Skogvoll:
Endringsforslag fra John Gunnar Skogvoll:
Formannskapets innstilling med følgende endringer i budsjettet for 2019:
(Jfr. s.28-35 i ”Rådmannens budsjettforslag 20.11.2018”)
A 5: Reduseres med kr. 492.545
B2: Tillegg: Administrasjonen bes om å vurdere alternative løsninger for ordinær
barnehagedrift på Storjord og komme tilbake til kommunestyret md saka.
B 3: Utgår, økes med kr. 300.045
C 3: Tillegg: og hjemmesykepleie, slik at punktet i sin helhet blir slik:
”Samordne hjemmesykepleie og heldøgns omsorg på Storjord med Hamarøy kommunes
pleie- og omsorgsvirksomhet.”
C 4: Ordlyden i punktet, samt teksten i pkt. 4.1.15, endres til:
a) Avtale om legetjenesten for Tysfjord vest og Hamarøy utarbeides og forelegges
kommunestyret i Tysfjord tidlig i 2019.
b) Drag legekontor opprettholdes i økonomiplanperioden.
c) Tysfjord kommune sier opp legevaktavtalen med Hamarøy og Steigen med virkning
fra 31.12.2019.
d) Tysfjord kommune vil i forhandlinger med Hamarøy kommune kreve at legevakt for
Hamarøy kommune fra 01.01.2020 lokaliseres til Drag.
e) Punktet økes med kr. 162.500 for 2019.
D 2: Økes med kr. 30.000
Votering: Formannskapets innstilling med endringsforslag fra John Gunnar Skogvoll vedtatt
9 mot 7 stemmer.
Tilleggsforslag fra Leif Harald Olsen:
Tiltak C4: samordnet legetjeneste Tysfjord/Hamarøy forutsettes innspart ved redusert bruk av
vikarbyrå til legedekning og samordning av legetjenesten mellom Hamarøy kommune og
Tysfjord vestside. Den framtidige samarbeidsordningen og lokalisering av legetjeneste vil bli
behandlet av arbeidsgruppe som skal se på helse og omsorgstjenesten i Nye Hamarøy
kommune i regi av Fellesnemnda.
Tiltak B1: innsparing skyssordning Drag skole. Tysfjord kommune må ta en ny gjennomgang
av skyssordningen ved Drag skole da det i dag antas at flere enn de som har krav på
skoleskyss, benytter seg av skyssordningen. I denne gjennomgangen må det gjøres en
vurdering om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, jfr. Skolelovens §7.1
Inndekning: tysfjord kommune må se dette i sammenheng med B3 Virksomhetsoverdragelse
etter §28 for hele oppvekstsektoren i Tysfjord kommune slik at det også inngås avtaler med
samarbeidskommunen nordover.
Votering: Forslaget falt med 5 mot 11 stemmer.
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Endelig votering Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022:
Vedtatt mot 5 stemmer.

Vedtak:
1.

.Tysfjord kommunestyre fatter vedtak slik det fremgår av kapittel 2 i saksfremlegget i
sin helhet (punkt 2.1 til 2.5), med følgende endringer:
1. Husleiesatser for 2019 justeres i samsvar med endring i konsumprisindeksen.
2. Presisering: I budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 videreføres kommunalt
driftstilskudd Àrran Mànàjgàrdde.
3. Tilføyelse i 2.2.6: Bogen grendehus tas inn på listen over unntatte eiendommer
4. 2.1.8: Økonomirapporter til kommunestyret skal avlegges minst fire ganger i året,
minst hver måned til formannskapet.
5. Tysfjord kommune forbereder arbeidet med evt. salg av kommunens aksjepost i
Nord-Salten Kraft AS

A 5: Reduseres med kr. 492.545
B2: Tillegg: Administrasjonen bes om å vurdere alternative løsninger for ordinær
barnehagedrift på Storjord og komme tilbake til kommunestyret md saka.
B 3: Utgår, økes med kr. 300.045
C 3: Tillegg: og hjemmesykepleie, slik at punktet i sin helhet blir slik:
”Samordne hjemmesykepleie og heldøgns omsorg på Storjord med Hamarøy
kommunes
pleie- og omsorgsvirksomhet.”
C 4: Ordlyden i punktet, samt teksten i pkt. 4.1.15, endres til:
f) Avtale om legetjenesten for Tysfjord vest og Hamarøy utarbeides og forelegges
kommunestyret i Tysfjord tidlig i 2019.
g) Drag legekontor opprettholdes i økonomiplanperioden.
h) Tysfjord kommune sier opp legevaktavtalen med Hamarøy og Steigen med
virkning fra 31.12.2019.
i) Tysfjord kommune vil i forhandlinger med Hamarøy kommune kreve at
legevakt for Hamarøy kommune fra 01.01.2020 lokaliseres til Drag.
j) Punktet økes med kr. 162.500 for 2019.
D 2: Økes med kr. 30.000
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2.

3.

4.

.I forbindelse med kommunereformarbeidet 2019 vil Tysfjord kommune bruke
kommunelovens §28,1b aktivt. Alle tjenesteområder hvor
vertskommuneordning/virksomhetsoverdragelse vurderes som hensiktsmessig, drøftes
i formannskapet før endelig saksfremlegg utarbeides. Alle konkrete avtaler legges frem
til kommunestyret til behandling.
Administrasjonen vurderer kostnader i forhold til å drive bassenget ved Kjøpsvik
skole til den lovpålagte undervisningen i 2- 3 måneder, sett i forhold til kostnader med
å sende lærere og elever til Drag. Også tapt læretid må tas hensyn til.
Tysfjord kommune forbereder arbeidet med evt. salg av kommunenes aksjepost i
Nord Salten Kraft
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