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Utvalg:
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SAKSLISTE
Saksnr.
86/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/556
SAMISK SPRÅKOPPLÆRING OG LÆRERUTDANNING

87/09

09/541
KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM, UTREDNING AV
UTGIFTSUTJAMNINGSTILSKUDDET

88/09

09/543
KJØP AV KOMMUNALT BYGG

89/09

09/552
OFOTEN BRANN IKS - TILSYN/MERKNADSBEHANDLING

90/09

09/561
MUSKEN SKOLE - EVENTUELL TILSETTING AV REKTOR/LÆRER

91/09

09/433
FYLKESPLAN - VINDKRAFT I NORDLAND

Det vil bli gitt en orientering fra Kirkelig fellesråd.
Etter at sakslista er behandlet fortsetter kommunestyret i arbeidsmøte med budsjett 2009.
Kjøpsvik, 22.09.2009
Anders Sæter
ordfører

Adresse:
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Tlf: 75 77 55 00
Fax: 75 77 55 55

Org.nr.: 972 417 769
Bankgiro: 4642.07.00318

Sak 86/09
SAMISK SPRÅKOPPLÆRING OG LÆRERUTDANNING
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/556
Saksnr.: Utvalg
69/09
Formannskapet
86/09
Kommunestyret

Arkiv: A02
Møtedato
29.09.2009
29.09.2009

Rådmannens innstilling:
Det avsettes kr 100 000 av tospråklighetsmidlene i 2009 til studiestøtte innen skole/SFO/barnehage
for samlingsbasert høgskolestudium i lulesamisk for høstsemesteret 2009. Beløpet dekkes inn
gjennom omprioriteringer av ubrukte midler innenfor tospråklighetsmidlene og anvendes til stipend og
lønn under permisjon. Lønnsrefusjon overføres fra tospråklighetsmidlene til Oppvekst- og
utdanningsavdelingen.
Det ytes et studiestipend på kr 7 500 og permisjon med lønn inntil 15 dager per semester.
Ordningen gjelder primært kommunalt ansatte i hel- eller deltidsstilling, fast ansatt, eller i vikariat.
Den som mottar slik støtte kan etter fullført grunnfag (to års samlingsbasert studium), bli pålagt å ta
relevant jobb i kommunen i ett år.
Dersom der er rom innenfor bevilget ramme, kan også andre søkere uten kommunal ansettelse, søke
om stipend.
Administrasjonen anmodes om å foreslå å avsette kr 200 000 til slik støtte i budsjettet for
tospråklighetsmidler for 2010, og at tilsvarende beløp avsettes til Helse og omsorg i samsvar med
anmeldt behov.

Saksutredning:
Det vises til ordførerens notat og tre innkomne søknader om støtte til desentralisert høgskolestudium i
lulesamisk som følger vedlagt.
Administrasjonen vil understreke viktigheten av at ansatte og andre engasjeres og motiveres til å ta
høgskolebasert utdanning i lulesamisk, da dette er meget viktig for utviklingen av språket, og for at
kommunen skal kunne få utvidet rekrutteringsplattform når det gjelder lærere med lulesamisk
kompetanse.

Vedlegg:

Pål Strøm Jensen
Fungerende rådmann
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Sak 87/09
KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM, UTREDNING AV
UTGIFTSUTJAMNINGSTILSKUDDET
Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
09/541
Saksnr.: Utvalg
70/09
Formannskapet
87/09
Kommunestyret

Arkiv: 200
Møtedato
29.09.2009
29.09.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune vedtar å delta i prosjektet ”Kommunenes inntektssystem, samarbeid med
LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet” og bevilger kr. 10 000,- til bankkonto nr
8200 01 65189 – merket KS Nord-Norge tiltak 789 001.
Beløpet dekkes inn på post 1.1180.1200.120.000 – andre driftsutgifter og tjenester.
Saksutredning:
Bakgrunn
Borgeutvalget la i 2005 frem sine forslag til endring av inntektssystemet for kommuner og
fylkeskommuner i NOU 2005:18. ”Fordeling, forenkling, forbedring”. Utvalgets utredning
ble deretter sendt på bred offentlig høring og skapte et stort engasjement.
Parallelt med Borgeutvalget gjennomførte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i
de fire nordligste fylkene en utredning med alternative tilnærmingsmåter under ledelse av
Moen-utvalget.
Den videre håndtering av saken ble gjort ved at de politiske partiene på Stortinget ble invitert
til å delta i et tverrpolitisk utvalg for å vurdere deler av inntekts- og finansieringssystemet for
kommunene. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga nedsatte 23. desember 2006 et
tverrpolitisk utvalg, Sørheimsutvalget.
Sørheimsutvalget avgrenset sin rapport til å omhandle inntektsutjamningstilskuddet. Utvalget
forutsatte at og la til grunn for sin vurdering, at utgiftsutjamningen og kostnadsnøkkelen som
gjennomgås i Kommunal- og regionaldepartementet gir full utjevning av kostnadsulemper for
de sentrale velferdstjenestene.
Sørheimsutvalget leverte sin utredning 26.10.2007. Utredningen skapte stort engasjement i
kommunene, med en rekke uttalelser som et stykke på vei ble hensyntatt av regjeringen ved
omleggingen fra og med statsbudsjettet 2009. Denne omleggingen styrket
distriktskommunene i forhold til de sentrale strøk i større grad enn Borgeutvalget og
Sørheimsutvalget hadde lagt opp til.
For å gi et bredere grunnlag for departementet og utrede alternative tilnærmingsmåter foreslås
det igangsatt flere prosjekt i samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskudd.
Følgende prosjekter søkes gjennomført:
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Prosjekt 1:

Analyse av kostnadsstruktur ved ulike tilpasninger av tjenestetilbudet for
grunnskoleundervisning, der ulike avstander/reisetider og brukertettheter
og tilgjengelighetsbeskrankninger for opptaksområder er sentrale
variabler

Prosjekt 2:

Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing med basis i eksisterende
aldersfordelt grunnkretsbosetting

Prosjekt 3:

Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen i inntektssystemet relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal
skolelokalisering under beskrankninger relatert til tilgjengelighet og
tjenestekvalitet.

Prosjekt 4:

Reisekostnader og kjøp av tjenester

I tillegg har LU og de fire nordligste fylkeskommunene et eget prosjekt som gjelder
fylkeskommunene og som har sin egen finansiering.
Finansiering:
Totalt har de 4 omtalte prosjektene en samlet ramme på 1,6 millioner kroner. KRD har nylig
bevilget 400 000,- kroner til prosjektet. Styringsgruppen vil om nødvendig behandle tiltak for
fullfinansiering av prosjektet. Dette kan også bety at den samlede rammen for prosjektet må
reduseres noe.
Vurdering:
KS styrene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag har alle enstemmig anbefalt
kommunene å delta prosjektet med finansiering. Finnmark forutsettes å delta med kr 170.000,
Troms med kr 230.000, Nordland med kr 405.000 og Nord-Trøndelag med kr 220.000.
Til sammen utgjør dette kr 1 025 000.
Fylkene har valgt en noe ulik fordelingsnøkkel i forhold til kommunestruktur, dette anses å
være et internt anliggende i de enkelte fylkene. Det vil fremgå av følgeskrivet til denne saken
hvilken fordeling som gjelder i det aktuelle fylkene, for øvrig vises til protokollene lagt ut på
KS sine hjemmesider. KS Nordland skal fungere som koordinator og ta i mot de kommunale
bevilgningene.
Utredning av kostnadsnøklene er ansett å være et faglig anliggende som det er departementets
oppgave å forestå. Erfaringene som ble gjort ved Moenutvalgets utredning kom til nytte ved
behandling av Sørheimutvalgets rapport og viste at påvirkning er mulig. Med bakgrunn i det
foranstående anbefales kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag å delta
i prosjektet gjennom å bevilge et kommunalt tilskudd i henhold til fordeling foreslått av det
enkelte fylkesstyre.
Saken forutsettes behandlet politisk i den enkelte kommune for å sikre en god forankring.
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Vedlegg:
Fordeling finansiering i Nordland
Tilbudsforespørsel

Lill-Tove Hansen
Konst. rådmann
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Sak 88/09
KJØP AV KOMMUNALT BYGG
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/543
Saksnr.: Utvalg
71/09
Formannskapet
88/09
Kommunestyret

Arkiv: 613 &50
Møtedato
29.09.2009
29.09.2009

Rådmannens innstilling:
Bygget selges til Narvik VVS. Kjøper dekker alle omkostninger ved salget.
Ved eventuelt videresalg har Tysfjord Kommune oppsjon på tilbakekjøp for salgspris.
Inntektene fra salget brukes til oppgradering av nordsaltenbygget, slik at biblioteket kan flytte
inn.
Eventuelt overskytende midler brukes til oppgradering av gammelskolen.
Saksutredning:
Narvik VVS ønsker å kjøpe bygget som Tysfjord Kommune bruker som bibliotek i Kjøpsvik.
Det er få andre forretningsbygg tilgjengelig som er egnet til deres formål.
Biblioteket i kjøpsvik er tenkt flyttet til nordsaltenbygget, men vi mangler blant annet penger
til opp-pussing. Et eventuelt salg av dagens bibliotekbygg kan gi midler til restaurering av
nordsaltenbygget.
På generelt grunnlag er det meget positivt at Narvik VVS har etablert seg her og det vil være
negativt for konkurransevilkårene innen rørleggertjenestene om de forlot kommunen.
Kulturskolen vil bruke bygget og Stig Setså vil informere om dette i møte. Eventuelt vil en
fra kultur-avdelingen informere formannskapet i møte.
Prisvurdering ved eventuelt salg:
Det er tradisjon i kommunen å tilrettelegge for bedrifter, der det er mulig. Det er også
eksempler på at eiendomer selges rimelig for å sikre arbeidsplasser.
I dette tilfellet er det derfor ikke innhentet takst på bygget, men kun gjort ei prisvurdering fra
saksbehandler. Saksbehandler vurderer en pris til kr.300.000,Vedlegg:
Pål Strøm Jensen
Fungerende rådmann

Side 6 av 9

Sak 89/09
OFOTEN BRANN IKS - TILSYN/MERKNADSBEHANDLING
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/552
Saksnr.: Utvalg
89/09
Kommunestyret

Arkiv: 026
Møtedato
29.09.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord Kommune tar rapporten fra Ofoten Brann til etterretning og ber dem om å
gjennomføre tiltakene slik at avvikene blir lukket. Det forutsettes at Ofoten brann utfører
dette innenfor tidligere vedtatt budsjett.
Saksutredning:
Se vedlagt rapport fra Ofoten brann.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Pål Strøm Jensen
avd. ingeniør
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Sak 90/09
MUSKEN SKOLE - EVENTUELL TILSETTING AV REKTOR/LÆRER
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/561
Saksnr.: Utvalg
90/09
Kommunestyret

Arkiv: 411 A2
Møtedato
29.09.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Saken legges frem i kommunestyrets møte.
Vedlegg:

Pål Strøm Jensen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 91/09
FYLKESPLAN - VINDKRAFT I NORDLAND
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/433
Saksnr.: Utvalg
91/09
Kommunestyret

Arkiv: S82
Møtedato
29.09.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Fylkesrådet i Nordland har i medhold av plan- og bygningsloven § 8-3 vedtatt å legge ut
forslag til fylkesplan – vindkraft i Nordland til offentlig ettersyn. Høringsfristen er
21.09.2009.
Forslag til uttalelse fra administrasjonen vil bli ettersendt.
Vedlegg:

Pål Strøm Jensen
Fung. rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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