HOVEDUTSKRIFT
Driftsutvalget
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 27.08.2009

Tid: 08.00 – 09.30

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leif Harald Olsen, Stig Kåre Amundsen

Forfall:
Varamedlemmer:

Inge Olsen, Johanne Ellingsen
Geir Smelror

Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M.
Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen
Innkalling: Godkjent

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 30/09

Behandlede saker: 23/09 – 30/09

Referater og delegerte vedtak

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 27.08.2009.
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Leif Harald Olsen
Leder

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
23/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/410
MOTTAK PÅ INTERNATET

24/09

08/805
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

25/09

09/328
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

26/09

08/679
SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM GBNR. 33/8,
STORÅ, TYSFJORD

27/09

07/302
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER
SKOLEÅRET 2009/10

28/09

07/859
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER
BARNEHAGEÅRET 2009/10

29/09

08/461
TILTAKSPLAN FOR SAMISKE BRUKERE AV HELSE OG
OMSORGSTJENESTER

30/09

09/517
SAMISK SPRÅKOPPLÆRING OG LÆRERUTDANNING
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23/09
MOTTAK PÅ INTERNATET
Formannskapets innstilling:
Internatbygget godkjennes omdisponert til asylmottak for mindreårige, jfr. § 7 i Plan og
bygningsloven.
Bruksendring etter § 93 i Plan- og bygningsloven oversendes driftsutvalget.
Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag v/ Stig Amundsen og Leif H. Olsen:
Jfr. § 93 i Plan- og bygningsloven gis det tillatelse for bruksendring fra ”pensjonat/hospits” til
”asylmottak for mindreårige”.
Det forutsettes at avvik fra branntilsynet og arbeidstilsynet lukkes før bygget tas i bruk.
Forslag v/Tor A. Johansen:
Saken utsettes, og tas opp igjen når de nødvendige søknader og tillatelser for bruk av
internatbygget til mottak for mindreårige asylsøkere er på plass.
Administrasjonen bes synliggjøre konsekvenser for Tysfjord kommune ang. oppstart av
mottak for mindreårige asylsøkere.
Votering;
Amundsens og Olsens forslag ble satt opp mot Johansens forslag:
Amundsen og Olsens forslag vedtatt med leders dobbeltstemme. ( 3 – 3)
Protokolltilførsel v/Tor A. Johansen
Tysfjord Arbeiderparti viser til at administrasjonen i saken har belyst at det forefinnes ikke
komplette søknader i sakens anledning, og at saksbehandlingen dermed anses mangelfull.
Protokolltilførsel v/Jan Einar Pedersen:
Undertegnede tar sterk avstand fra vedtak i sak 23/09 og kan ikke stå inne for vedtak som er
gjort. Saksfremlegget er mangelfullt og strider imot Kommunelovens § 23.2. Denne
paragrafen sier at all saksfremlegg skal være forsvarlig utredet. Det vil bli vurdert klage til
Fylkesmannen og anmeldelse av Tysfjord kommune.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Jfr. § 93 i Plan- og bygningsloven gis det tillatelse for bruksendring fra ”pensjonat/hospits” til
”asylmottak for mindreårige”.
Det forutsettes at avvik fra branntilsynet og arbeidstilsynet lukkes før bygget tas i bruk.
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&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
24/09
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Rådmannens innstilling:
Søknad om oppsett av plasthall innvilges. Tillatelsen er tidsbegrenset inntill 2 år.
Tillatelsen utgår 14.september 2010.
Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Stig Amundsen fratrådt pga. inhabilitet
Feil årstall – endret til 2011.
Tilleggsforslag v/Tor A. Johansen:
Det bes om at det innen 1 år foreligger planer om en permanent bygningsmasse.
Driftsutvalget viser for øvrig til formannskapets vedtak i saken.
Rådmannens innstilling med Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Søknad om oppsett av plasthall innvilges. Tillatelsen er tidsbegrenset inntil 2 år.
Tillatelsen utgår 14.september 2011
Det bes om at det innen 1 år foreligger planer om en permanent bygningsmasse.
Driftsutvalget viser for øvrig til formannskapets vedtak i saken.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
25/09
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Rådmannens innstilling:
Søknad om oppsett av plasthall innvilges. Tillatelsen er tidsbegrenset inntill 2 år.
Tillatelsen utgår 14.september 2010.
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Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Stig Amundsen fratrådt pga. inhabilitet.
Feil årstall – endret til 2011.
Tilleggsforslag v/Tor A. Johansen:
Det bes om at det innen 1 år foreligger planer om en permanent bygningsmasse.
Driftsutvalget viser for øvrig til formannskapets vedtak i saken.
Rådmannens innstilling med Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Søknad om oppsett av plasthall innvilges. Tillatelsen er tidsbegrenset inntil 2 år.
Tillatelsen utgår 14.september 2010.
Det bes om at det innen 1 år foreligger planer om en permanent bygningsmasse.
Driftsutvalget viser for øvrig til formannskapets vedtak i saken.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
26/09
SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM GBNR. 33/8, STORÅ,
TYSFJORD
Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget innvilger ikke søknad om fradeling av en parsell på 246,5 daa fra Storå /Skogly
gård gnr 33 bnr 8, 10 og 14, til friluftsformål, da fradelingen ikke er forsvarlig ut fra hensynet
til den avkastning eiendommen kan gi, jf. Jordlovens §§ 1 og 12.
Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Driftsutvalget innvilger ikke søknad om fradeling av en parsell på 246,5 daa fra Storå /Skogly
gård gnr 33 bnr 8, 10 og 14, til friluftsformål, da fradelingen ikke er forsvarlig ut fra hensynet
til den avkastning eiendommen kan gi, jf. Jordlovens §§ 1 og 12.
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&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
27/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER SKOLEÅRET 2009/10
Rådmannens innstilling:
Rådmannens innstilling:
To elever elevene tildeles følgende ressurser for skoleåret 2009/2010:
7 timer spesialpedagogisk hjelp pr. uke. For hver av elevene som utgjør kr. 291.400 til
spesialpedagogisk hjelp i skoleåret 2009/10. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i
Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 291.400. Oppvekstetaten
ber derfor om at kr. 291.400 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.
Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Rådmannen endret følgende: ”for hver av elevene” strykes
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
To elever tildeles følgende ressurser for skoleåret 2009/2010:
7 timer spesialpedagogisk hjelp pr. uke, som utgjør kr. 291.400 til spesialpedagogisk hjelp i
skoleåret 2009/10. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 291.400. Oppvekstetaten ber
derfor om at kr. 291.400 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
28/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER BARNEHAGEÅRET
2009/10
Rådmannens innstilling:
Rådmannens innstilling:
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Barnet tildeles 190 timer som utgjør kr.95.000 til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen for
2009/10. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 95.000. Oppvekstetaten
ber derfor om at kr. 95.000 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.
Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Rådmannen endret følgende: ”Barnet” endres til: det.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Det tildeles 190 timer som utgjør kr.95.000 til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen for
2009/10. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 95.000. Oppvekstetaten ber
derfor om at kr. 95.000 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
29/09
TILTAKSPLAN FOR SAMISKE BRUKERE AV HELSE OG
OMSORGSTJENESTER
Rådmannens innstilling:
Den foreslåtte tiltaksplan for samiske brukere av helse- og omsorgstjenester i Divtasvuona
suohkan - Tysfjord kommune godkjennes.
Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Den foreslåtte tiltaksplan for samiske brukere av helse- og omsorgstjenester i Divtasvuona
suohkan - Tysfjord kommune godkjennes.
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&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
30/09
SAMISK SPRÅKOPPLÆRING OG LÆRERUTDANNING
Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Driftsutvalget:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag v/Leif H. Olsen:
Samisk språkopplæring og lærerutdanning
Driftsutvalget ber adm. om å se på muligheten til å få i gang et voksenopplæringskurs høsten
09 i muntlig lulesamisk. Videre ber driftsutvalget adm. fremlegge en sak for formannskapet
om støtte til ansatte som tar lulesamisk språkutdanning på høyskolenivå og desentralisert
lærerutdanning, jfr. vedlegg om kommunal satsing på kompetanseheving i lulesamisk språk
og lærerutdanning.
Det søkes å gjøre det samme i andre etater i kommunen vedr. utdanning i samisk språk.
Forslaget enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Driftsutvalget ber adm. om å se på muligheten til å få i gang et voksenopplæringskurs høsten
09 i muntlig lulesamisk. Videre ber driftsutvalget adm. fremlegge en sak for formannskapet
om støtte til ansatte som tar lulesamisk språkutdanning på høyskolenivå og desentralisert
lærerutdanning, jfr. vedlegg om kommunal satsing på kompetanseheving i lulesamisk språk
og lærerutdanning.
Det søkes å gjøre det samme i andre etater i kommunen vedr. utdanning i samisk språk.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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