HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 16.12.2015
Tid: 10.00 - 15.50

Til stede på møtet
Det norske Arbeiderparti
medlemmer:
Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen, Øystein
Allan Eide, Johan Daniel Hætta
Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige
medlemmer:
Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg, Lars Filip Paulsen
forfall:
Jan Ivar Jakobsen
varamedlemmer:
Berit Mølderup
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
Johanne Ellingsen

Tysfjord Bygdeliste:
medlemmer:
Kurt Solstrøm
forfall:
Monika Jensen
varamedlemmer:
Marleif Eriksen
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Oddbjørn Nilsen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen. I tillegg var den øvrige ledergruppa tilstede.
Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent med tilleggssaker som ble utsatt fra 15.12
Sak 101/15 kommuneplan ble satt opp til behandling som 1. sak fortsettelse fra gårdagens møte.

Orienteringer:
Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

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

Kjøpsvik, 23.12. 2015

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
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Arkivsaksnr.
Tittel
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97/15
BUDSJETT- 2016
Innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2016:
1.













Drift
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.
Ideelle organisasjoner fritas for eiendomsskatt, jf eigedomsskattelova § 7, jf vedlegg 9.
Årsbudsjett vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B
Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 7.
Kommunestyret vedtar at ansvar for feiing skal utføres til selvkost. Dette er hensyntatt
i vedlagt gebyrregulativ. Anløpsavgiften skal også være til selvkost. Gebyr-regulativ
fra 2015 videreføres.
Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakter til å re-forhandle inngåtte avtaler.
Rådmannen har fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor de rammer,
forutsetninger og føringer som fastsettes i budsjettet.
Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av
kommunestyrets budsjettvedtak.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 80 millioner
i 2016.

2. Investering/finansiering
 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B
 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedrørende låneopptak og
gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med
forutsetningene i budsjett og økonomiplan.
 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.
 Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta
budsjettreguleringer i skjema 1B som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan
videredelegere denne myndigheten til etatssjef innenfor deres ansvarsområde.
 Avvik og overforbruk skal søkes dekket og lukket inn ved tiltak der overforbruk
oppstår.
 Kommunestyret pålegger rådmannen å avlegge skriftlig økonomirapport for drift og
investering til kommunestyret to ganger i løpet av året, etter utløpet av tertial 1 og
tertial 2.
 Følgende planarbeid prioriteres i 2016:
o Økonomiplan 2016-2019.
 Ordførergodtgjørelsen for 2016 fastsettes til 77 % av lønn for stortingsrepresentanter.
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 Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får
varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.
 Rådmann og ordfører får fullmakt til å utarbeide møteplan for 2016.
Innstillingen med følgende endringer::
Opprettholdelse av følgende:
- Storjord oppvekstsenter
- Underdekning rådmannens forslag
Sum:

1.187.051
6.832.171
8.019.222

Innsparing:
- Reduksjon av vikarbyrå
- Reduksjon NAV
- Reduksjon alle sektorer (3%)
- Reduksjon IKT linjeleie
- Reduksjon drift Kjøpsvik skole
- Gjennomgang godtjørelsereglement folkevalgte
- Gjennomgang av alle avtaler Tysfjord kommune
- Driftsutvalget redusert til 5 representanter
- Reduksjon kjøp av varer og tjenester

400.000
500.000
4.500.000
480.000
700.000
50.000
300.000
50.000
1.029.222

Sum

8.019.222

Rådmannen bes gjennomgå organiseringen/plan ved Prestegårdstunet sykehjem med tanke på
driftsbesparelser.
Behandlingen i Kommunestyret:
Sluttbehandlingen utsettes til 17.12.15 kl 16.00
Vedtak:
Sluttbehandlingen utsettes til 17.12.15 kl 16.00

100/15
BUDSJETT STETINDHALLEN 2016
Innstilling:
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Behandlingen i Kommunestyret:
Behandlingen utsettes til 17.12.15 kl 16.00
Vedtak:
Behandlingen utsettes til 17.12.15 kl 16.00

101/15
REVIDERT KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD KOMMUNE - 2. GANGS HØRING
Innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Behandlingen startet den 15.12 og fortsetter i dag den 16.12.
Brev fra Klima- og Miljødepartementet v/statsråd Tine Sundtoft datert 14.12.15 vedr.
verneforslag i Finnmark, Troms og Nordland ble referert for kommunestyret
Følgende endringsforslag fra SV v/John Gunnar Skogvoll ble tatt opp til votering:
Områder i arealplan som omfattes av Pbl § 11-8 D endres til at de omfattes av Pbl § 11-8 C.
Votering: enstemmig vedtatt.
Følgende felles endringsforslag ble tatt opp til votering:
§1.2 1 avsnitt endres til:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m,
kan ikke gjennomføres uten godkjent reguleringsplan. Unntak fra denne bestemmelsen gjøres
gjeldende for ny boligbebyggelse inntil 5 enheter. Unntak for fritidsbebyggelse er angitt i
planbestemmelsens § 5.3.
Votering: enstemmig vedtatt.
§ 1.2, 3. avsnitt: «gjelder ikke» endres til «kan gjelde»
Votering: enstemmig vedtatt.
§ 1.7, siste avsnitt utgår
§ 2.6, 4. avsnitt utgår
Votering: vedtatt mot 1 stemme.
§ 5.1, 1. avsnitt endret til:
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For områder avsatt på plankart til LNFR kan det tillates bebyggelse som er relatert til landbruk
eller reindrift. Nødvendige bygg, skogsveger og skogstue til eget bruk i forbindelse med aktiv
gårdsdrift er tillatt i alle LNFR-sonene, samt tiltak i utmark i forbindelse med tilrettelegging
av friluftsliv, jakt, fiske og naturbasert reiseliv kan tillates.
Votering: enstemmig vedtatt.
§ 5.3, 6. avsnitt endres til:
Innenfor områdene godkjennes inntil åtte nye fritidsboliger.
For følgende mindre områder tillates kun inntil 5 nye enheter: LNFR-Fr Seljenes, LNFR-Fr
Hestnes, LNFR-Fr Leirelv, LNFR-Fr 5 Lavra, LNFR-Fr Allmenningen, LNFR-Fr Sommerset,
LNFR-Fr Bukta, LNFR-Fr Russvika og LNFR-Fr 6 Tennstrand.
For disse områdene skal ny bebyggelse ikke plasseres nærmere strandsonen enn tilliggende
eksisterende bebyggelse, og i et hvert tilfelle ikke i en mindre avstand enn 25 meter.
Votering: enstemmig vedtatt.
§ 6.3, første avsnitt endres til:
Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte A-områdene angitt i 1. høring.
§ 6.3, siste avsnitt endres til:
Kommunen vil i sin uttalelse til søknad om tillatelse, henstille om at etablering av nye anlegg
skjer i samsvar med en bærekraftig utvikling av næringa.
Votering: vedtatt mot 6 stemmer.
§ 6..4 endres til:
Ved næringsvirksomhet, nye byggeområder eller utvidelse av eksisterende bygg i nedslagsfelt
for drikkevann, skal det gjennomføres avbøtende tiltak.
Votering: enstemmig vedtatt.
I tillegg ble følgende endringsforslag lagt frem:
:
Forslag fra SV:
 Kommunestyret ber om at hummerbestanden vernes i 10 år
 Kommunestyret ber om at tråling i Tysfjord forbys.
 Båndlegging av ytre Vassja til kraftproduksjon utgår
 Båndlegging av «Skogvatnet vindkraftområde» tas ut av planen
 Nedbørsfeltet for vannverkene i Musken og Rørvika må avmerkes på plankartet.
Votering:
To første kulepunktene oversendes administrasjonen – enstemmig vedtatt.
Tre neste kulepunktene – enstemmig vedtatt.
Forslag fra SP:
Korridoren som er båndlagt som hensynssone for en fremtidig tenkt E-6 trase med 4 bruer og
en fremtidig vei fra Lossvik til Ritsem i Sverige tas ut av arealplanen, da dette går på tvers av
sentrale og regionale myndigheters vedtak.
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Votering:
6 stemmer for forslaget - 11 stemmer mot (ikke vedtatt)
Protokolltilførsel sak revidert kommuneplan
I høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, ber Fylkesmannen Tysfjord kommune
hensynta Samferdselsdepartementet valg av framtidig trase for E6, og der Fylkesmannen ber
kommunen nøye vurdere å ta ut korridorene som er båndlagt som hensynssone for fremtidig
planlegging av E6-4 bruer, og for fremtidig vei fra Lossvika til Ritsem i Sverige.
Likeså råder Nordland Fylkeskommune Tysfjord kommune til å ta ut alle nye tiltak langs ny
E6 ut av planforslaget fordi det ikke er i tråd med regionale og nasjonale interesser, jfr.
Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer kap.8.2.
Med bakgrunn i ovenfornevnte høringsuttalelser, mener vi at Tysfjord kommune ikke kan
gjøre vedtak som strider mot regionale og sentrale myndigheters vedtak .
15.12.15
Leif Harald Olsen
Senterpartiet

Johanne Ellingsen

Forslag fra Felleslista, SP, TPL, Bygdelista:
 I den nye arealplanen klassifiseres Mulbukta som FFN/ALVT – område jfr. F-vedtak i
sak 23/14 av 27.02.14 og Fylkesmannens brev av 13.02.15
 Båndleggingssonene på kartet (tidligere nasjonalpark- område) fjernes i sin helhet.
Votering:
Første kulepunkt enstemmig vedtatt.
Andre kulepunkt vedtatt mot 1 stemme..
Forslag Felleslista:
Tilleggs pkt
 Kommunestyret iverksetter rullering av den vedtatte arealplanen umidderbart.
Formannskapet gis fullmakt til å finne dekning av kostnadene i f.b. med planarbeidet
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Til sist ble hele planen med endringer/tillegg tatt opp til votering.
Kommuneplanen med endringer/tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommuneplan vedtatt med følgende endringer med tillegg:
Områder i arealplan som omfattes av Pbl § 11-8 D endres til at de omfattes av Pbl § 11-8 C.
§1.2 1 avsnitt endres til:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m,
kan ikke gjennomføres uten godkjent reguleringsplan. Unntak fra denne bestemmelsen gjøres
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gjeldende for ny boligbebyggelse inntil 5 enheter. Unntak for fritidsbebyggelse er angitt i
planbestemmelsens § 5.3.
§ 1.2, 3. avsnitt: «gjelder ikke» endres til «kan gjelde»
§ 1.7, siste avsnitt utgår
§ 2.6, 4. avsnitt utgår
§ 5.1, 1. avsnitt endret til:
For områder avsatt på plankart til LNFR kan det tillates bebyggelse som er relatert til landbruk
eller reindrift. Nødvendige bygg, skogsveger og skogstue til eget bruk i forbindelse med aktiv
gårdsdrift er tillatt i alle LNFR-sonene, samt tiltak i utmark i forbindelse med tilrettelegging
av friluftsliv, jakt, fiske og naturbasert reiseliv kan tillates.
.
§ 5.3, 6. avsnitt endres til:
Innenfor områdene godkjennes inntil åtte nye fritidsboliger.
For følgende mindre områder tillates kun inntil 5 nye enheter: LNFR-Fr Seljenes, LNFR-Fr
Hestnes, LNFR-Fr Leirelv, LNFR-Fr 5 Lavra, LNFR-Fr Allmenningen, LNFR-Fr Sommerset,
LNFR-Fr Bukta, LNFR-Fr Russvika og LNFR-Fr 6 Tennstrand.
For disse områdene skal ny bebyggelse ikke plasseres nærmere strandsonen enn tilliggende
eksisterende bebyggelse, og i et hvert tilfelle ikke i en mindre avstand enn 25 meter.
§ 6.3, første avsnitt endres til:
Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte A-områdene angitt i 1. høring.
§ 6.3, siste avsnitt endres til:
Kommunen vil i sin uttalelse til søknad om tillatelse, henstille om at etablering av nye anlegg
skjer i samsvar med en bærekraftig utvikling av næringa.
§ 6..4 endres til:
Ved næringsvirksomhet, nye byggeområder eller utvidelse av eksisterende bygg i nedslagsfelt
for drikkevann, skal det gjennomføres avbøtende tiltak.
I tillegg ble følgende endringer/tillegg vedtatt:






Kommunestyret ber om at hummerbestanden vernes i 10 år
Kommunestyret ber om at tråling i Tysfjord forbys.
Båndlegging av ytre Vassja til kraftproduksjon utgår
Båndlegging av «Skogvatnet vindkraftområde» tas ut av planen
Nedbørsfeltet for vannverkene i Musken og Rørvika må avmerkes på plankartet.

Votering:
To første kulepunktene oversendes administrasjonen
 I den nye arealplanen klassifiseres Mulbukta som FFN/ALVT – område jfr. F-vedtak i
sak 23/14 av 27.02.14 og Fylkesmannens brev av 13.02.15
 Båndleggingssonene på kartet (tidligere nasjonalpark- område) fjernes i sin helhet.
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 Kommunestyret iverksetter rullering av den vedtatte arealplanen umidderbart.
Formannskapet gis fullmakt til å finne dekning av kostnadene i f.b. med planarbeide
102/15
VALG AV STYRER, NEMNDER, RÅD OG UTVALG 2015-2019
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Behandlingen utsettes til 17.12.15. kl 16.00
Vedtak:
Behandlingen utsettes til 17.12.15 kl 16.00
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