HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 29.09.2009

Tid: 10.15 -

Til stede på møtet
Medlemmer:
Det Norske Arbeiderparti:
Medlemmer:
Ellbjørg Mathisen, Stig Setså,
Forfall:
Tor Asgeir Johansen, Svein Helge Nøstdal, Nelly Beate Molvik
Varamedlemmer:
Svein-Arne Jakobsen, Alfhild Larsen
Fellesliste for H. KRF og V:
Medlemmer,
Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen,
Forfall:
Ingar Nikolaisen Kuoljok, Pernille Krogh Storøy
Varamedlemmer:
Senterpartiet:
Medlemmer:

Anders Sæter, Johanne Ellingsen, Leif Harald Olsen

Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer:
Jan-Einar Pedersen
Forfall:
Guttorm Aasebøstøl
Varamedlemmer
Siv Kjersti Grunnvoll
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer:
Jonny Langmo
Forfall:
Mette Seljenes
Varamedlemmer:
Kurt Solstrøm
Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
Leif Kristian Klæboe
Fra adm. (evt. andre): kst rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen
Innkalling: Godkjent

Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 92/09 og 93/09

Behandlede saker:

86/09 – 93/09 med unntak av sak 86/09 og 88/09

I tillegg til sakslista deltok kommunestyret i et arbeidsmøte vedr. budsjett 2010. frem til kl
15.45
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 30.09.2009

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Spørsmål
Johanne Ellingsen:
1: Hva blir gjort med veien rundt bukta på Drag?
Har snakket med teknisk sjef som, i lang tid har sagt at i neste uke kommer asfalt. Men det
skjer ingenting. De som jobber i teknisk på Drag er fortvilet over situasjonen. De får heller
ikke tilgang på kaldasfalt for å legge i hullene der det ikke skal asfalteres. Nå er veien så
ødelagt at det er farlig å ferdes.
2: Hvorfor kommer ikke saken om utbygging av kirka på Drag på sakskartet?
Når kommer den?
Teknisk sjef svarte på spørsmål 1.
På grunn av store nedbørsmengder er arbeidet forsinket.
Ordførers svar på spørsmål 2.
Saken kommer opp i formannskapet den 19.10. og kommunestyret den 29.10.

Leif K. Klæboe:
1: Hvorfor kommer ikke finansieringen av Drag – Helland kirke opp i K-styret den
29. september slik du har lovet? Holder du meg for ap? Dette blir andre gangen du ikke
holder det du lovet i hele K-styret i denne saken.
2: Så ser jeg at Storå skole skal selges til en privatperson. Vi har et tidligere vedtak på at
ideelle organisasjoner skal kunne få avhendet skolene i Tysfjord for kr. 1,-. Fra Storå Vel
v/Rolf M. Andersen har bedt om å få kjøpe skolen. Jeg har tidligere tatt dette opp i K-styret
og spurt om hvorfor ikke Velforeningen på Storå har fått hand om skolen.
3: Kan du orientere K-styret om forhandlingene med Norkraft?
Ordførerens svar:
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1) Finansieringen av Drag – Helland kirke vil bli lagt fram for det første ordinære
kommunestyre berammet til 29. oktober.
3) Det ble avholdt drøftingsmøte med Nordkraft den 24. august hvor ordføreren,
Guttorm Aasebøstøl og Stig Eriksen deltok fra kommunen. Det ble i møtet
oppnådd enighet om at Nordkraft skulle utarbeide forslag til et
næringsselskap i tråd med det kommunestyret tidligere har vedtatt, og hvor
Nordkraft går inn på eiersiden og med midler. Forslaget vil foreligge i løpet av
høsten.
Rådmannen svarte på spørsmål 2:
Viste til kommunestyrets vedtak fra 12,05.05. – skal selges til høystbydende. Opplyste at
skolen er solgt for kr. 100.000,Stig Kåre Amundsen
Hva er status vedr. brebåndsutbyggingen for Musken og Storjord
Ordførerens svar:
Telenor er kraftig forsinket med utbyggingen. I følge Telenor har det også kommet til en del
nye punkter etter at opsjonslista ble laget, noe som også har vært med på å forsinke denne
utbyggingen. For Tysfjords vedkommende ble det meldt inn 2 punkter, Musken og Botn
(Storjord/Korsnes). Det vil nå bli laget en ny opsjonsliste, der de fleste ikke blir levert i 2009,
men i 2010. Leveringen blir gjort i etapper. Telenor utarbeider liste over leveringstidspunkt
og eksakte kostnader innen 1 måned.
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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

92/09

09/570
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER I HELLEMO
KOMMUNEDELSUTVALG

93/09

09/577
VALG AV LEDER OG NYTT VARAMEDLEM I HELLEMO
KOMMUNEDELSUTVALG
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86/09
SAMISK SPRÅKOPPLÆRING OG LÆRERUTDANNING
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.

Behandlingen i Kommunestyret:
Saken ble utsatt i formannskapet, derfor ble saken ikke behandlet i kommunestyret.
Vedtak:
87/09
KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM, UTREDNING AV
UTGIFTSUTJAMNINGSTILSKUDDET
Formannskapets 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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
88/09
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KJØP AV KOMMUNALT BYGG
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Saken ble utsatt i formannskapets møte, derfor ble saken ikke behandlet i kommunestyret.
Vedtak:
89/09
OFOTEN BRANN IKS - TILSYN/MERKNADSBEHANDLING
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
90/09
MUSKEN SKOLE - EVENTUELL TILSETTING AV REKTOR/LÆRER
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Ingen behandling i kommunestyret
Ordføreren orienterte om at PSU har drøftet saken og vil innkalle til intervjuv..
Vedtak:
91/09
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FYLKESPLAN - VINDKRAFT I NORDLAND
Rådmannens innstilling:
Det er positivt at Nordland fylkeskommune utarbeider en fylkesdelplan for vindkraft. Planen
gir innsikt og kunnskap om muligheter og begrensninger som må balanseres mot hverandre.
Samlet sett synes de positive effektene av Sørfjord vindkraftverk, utbygd etter den reviderte
planen, å være vesentlig flere og større enn de negative konsekvensene. Det vises her til
kommunens saksvurdering nedenfor.
Tysfjord kommune vil derfor oppfordre fylkeskommunen til en ny gjennomgang og
vurdering av Sørfjord Vindpark i fylkesdelplanen.
Behandlingen i Kommunestyret:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det er positivt at Nordland fylkeskommune utarbeider en fylkesdelplan for vindkraft. Planen
gir innsikt og kunnskap om muligheter og begrensninger som må balanseres mot hverandre.
Samlet sett synes de positive effektene av Sørfjord vindkraftverk, utbygd etter den reviderte
planen, å være vesentlig flere og større enn de negative konsekvensene. Det vises her til
kommunens saksvurdering nedenfor.
Tysfjord kommune vil derfor oppfordre fylkeskommunen til en ny gjennomgang og
vurdering av Sørfjord Vindpark i fylkesdelplanen.
92/09
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER I HELLEMO
KOMMUNEDELSUTVALG
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Anders Sæter:
Tom Heggstad innvilges søknad om å fratre fra sitt verv i Hellemo kommunedelsutvalg fra
d.d.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tom Heggstad innvilges søknad om å fratre fra sitt verv i Hellemo kommunedelsutvalg fra
d.d.
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93/09
VALG AV LEDER OG NYTT VARAMEDLEM I HELLEMO
KOMMUNEDELSUTVALG
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Stig Amundsen:
Ny leder: Karl Gunnar Mikkelsen
Som nytt varamedlem velges Peggy Skaltje
Amundsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ny leder: Karl Gunnar Mikkelsen
Som nytt varamedlem velges Peggy Skaltje
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