HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 29.10.2009

Tid: 10.00 – 17. 40

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

Anders Sæter, Johanne Ellingsen,
Leif Harald Olsen

Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer:
Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen
Forfall:
Varamedlemmer
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer:
Forfall
Mette Seljenes, Jonny Langmo
Varamedlemmer:

Marleif Eriksen, Kurt Solstrøm

Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
Leif Kristian Klæboe
Fra adm. (evt. andre): kst rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen. I tillegg møtte økonomileder Mari Hegge under behandlingen av sak 95, 97 og 98.
Hun hadde også en orientering ad. budsjett 2010 – møtet var lukket under denne
orienteringen.
Oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm tilstede under behandlingen av sak 99/09.

Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent

Behandlede saker:

94/09 – 107/09

Inhabilitet:
Jan Einar Pedersen fratrådt under behandlingen av sak 106/09 og sak 107/09

I tillegg til sakslista fattet kommunestyret en uttalelse til Sparebanken Narvik vedr.
nedleggelse av bankfilial og to minibanker på Tysfjords vestside.
Tysfjord kommune ser med forundring og beklagelse på Sparebanken Narviks vedtak om å
legge ned bankfilialen på Drag , samt minibankene på Drag og Innhavet. Det vil få store
konsekvenser for befolkningen på Tysfjords vestside, at dette tilbudet opphører.
Kommunestyret har en klar formening om at Sparebanken Narvik må se Tysfjord kommune
under ett, på tross av en noe sviktende kundemasse på vestsiden.
Sparebanken Narvik har tross alt 98% av befolkningen på østsiden i sin kundeportefølge,
herav Tysfjord kommune som storkunde.
Om ikke Sparebanken Narvik ser alvorlighetsgraden i sitt eget vedtak for store deler av
Tysfjords befolkning, og vurdere på nytt å beholde minibanken på Drag, ser kommunen ingen
annen løsning enn å ta sin hovedbankforbindelse opp til vurdering, der bytte av bank vil være
aktuelt.
Tysfjord kommune håper på forståelse for situasjonen som rammer en stor del av Tysfjords
befolkning.
Vår anmodning til Sparebanken Narvik er å opprettholde minibanken på Drag.

Underskrifter:
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Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 2.11.2009

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Skriftlige spørsmål
Jan Einar Pedersen:
1.
Kommunestyret har tidligere vedtatt rehabilitering av skolene. Hvor står saka nå? Og når kan
arbeidet starte?
2
Når blir ny filtrering av vannet til beboerne i Kjøpsvik påbegynt?
3
Ordføreren har tidligere uttalt seg til media om både kommunedeling og flytting av politiet.
Dette til tross at Kjøpsvik skal huse 34 asylanter. Er dette posisjonens og senterpartiets
politikk?
Rådmannens svar:
1. Spørsmålet omhandler det samme som spørsmål fra Leif K. Klæboe
2. Filtrering av vann i Kjøpsvik. Her forventes oppstart 1. mars og ferdigstillelse 1. oktober
2010.
Ordførerrens svar til 3.
Ordføreren kjenner ikke til at jeg konkret har uttalt meg om kommunedeling ut over at dette
er en sak som blir debattert med grunnlag i den geografi kommunen har. Når det gjelder
flytting av politiet så har jeg uttalt meg positivt til et felles lensmannskontor på Innhavet,
tilstrekkelig bemannet til at kontoret kan opprettholde en forsvarlig vaktberedskap for
Steigen, Hamarøy og Tysfjords vestside. Dette for å slippe vaktassistanse fra Fauske som er
en lite tilfredsstillende løsning. Lensmannskontorene ute i distriktene sliter med
rekrutteringen og mange stillinger står ubesatt. Tysfjord lensmannskontor har i dag en stilling
ubesatt, og denne er ”lånt ut” til Narvik mot at det gjøres en del saksbehandling der.
Ordføreren er av den oppfatning at dersom denne stillingen heller ble overført til et
lensmannskontor på Innhavet, så ville dette totalt sett styrke vaktberedskapen i kommunen,
og da spesielt på Tysfjords vestside.
Leif K. Klæboe
1.
K- styre har tidligere vedtatt å bygge ut og rehabilitere Drag skole og Kjøpsvik skole. Kstyre mente at arbeidet skulle settes i gang før skole-slutt i vår. Ingenting har skjedd. Kan
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Ordføreren orientere når det vil bli oppstart? I tillegg ble det i K- styret i Musken tidligere år
påpekt mangler både på bl.a vannverk og skolen i Musken. Er disse manglene utbedret?
2.:
For knapt to uker siden kolapset nok en gang kommunens datasystem etter en oppdatering.
Dataansvarlig var på ferie. Det gikk flere dager før systemet var oppe i normal drift. Jeg ble
da kjent med at kommunen bruker data konsulenter til å drifte vårt data system. Spørsmålet
mitt blir hva koster disse tjenestene kommunen årlig ? 2008 og hittil i år?
3.
Er det inngått kontrakt for bygging og levering av ny kommunepram?
4.
Det virker slik at den faglige kompetansen ved Prestegårstunet syke- og aldershjem rømmer
arbeidsplassen. Hva er årsaken og gjør vår administrasjon noe med med problemet?
5.
Det er kommet inn tilbud fra Bjørn Nilssen, Bodø om salg av hans kontorbygg ,Mollabygget,
har dette tilbudet blitt vurdert av kommunen?
Rådmannens svar:
1. Innleveringsfristen for anbud vedr. rehabilitering av Drag og Kjøpsvik skoler er 25.
November. Det forventes sak til kommunestyre i desember evt. i januar. Manglene
som er påpekt i forhold til Musken skole, gjelder små lekkasjer og mindre
utbedringer, disse er utført. Når det gjelder vannverket i Musken skal det være
renseanlegg der. Dette må planlegges og arbeidet er bestilt og skal utføres i henhold til
vedtatt hovedplan vann i løpet av 2010.
2. Tysfjord kommune bruker ikke eksterne datakonsulenter til drift av våre datasystemer.
Kommunen har 14 servere, inkl. brannmurer og terminalservere. Disse ligger på
rådhuset og driftes lokalt av IKT-ansvarlig. Ved større installasjoner, oppgraderinger
eller problemer kjøpes tjenester på timebasis i hvert enkelt tilfelle. I tilfellet for ca. 2
uker siden var det en server som ikke startet som normalt etter omstart og ettersom
IKT-ansvarlig var dratt på ferie da dette ble oppdaget, måtte Atea i Bodø kontaktes for
hjelp til å løse problemene. For konkrete opplysninger i forhold til kommunens
kostnader i 2008 og hittil i år, trenger administrasjonen lengre tid da alle bilagene må
gjennomgås. Er det et ønske at administrasjonen skal gjennomgå dette?
3. Det er ikke bestilt eller skrevet kontrakt vedr. kommunepram, men det er innledet
samtaler med Br. Johansen angående utforming m.m. Dette i henhold til
kommunestyrets vedtak. I kommunestyrets vedtak i sak 77/09 er ikke størrelsen på
låneopptaket spesifisert. Ny sak vil bli lagt frem til kommunestyret når vi har fått et
tilbud.
4. Administrasjonen kjenner seg ikke igjen i spørsmålet. Ny distriktsleder er tiltrådt. Alle
sykepleiestillingene ved Prestegårdstunet sykehjem er pr. dato besatt av sykepleiere.
Det er innkommet to søknader om permisjon, en er innvilget og en er avslått på
bakgrunn av kriteriene i permisjonsreglementet. På helsefagarbeidersiden er vi rimelig
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godt rusta. Det utdannes for få helsefagarbeidere og mangelen på kompetanse til pleie
og omsorg er stor og vil bli enda større både i Tysfjord og på landsbasis. For å sette
fokus på bl.a. dette er det utarbeidet en kompetanseplan i Tysfjord kommune som er
politisk vedtatt. Gjennomsnittsalderen i pleie og omsorg er relativt høy, det er et tungt
og belastende yrke, men vi har en kjempeflott arbeidsstokk som gjør en god innsats.
Vi har også en del pensjonister som faste vikarer. Vi vet at asylmottaket har forsøkt å
”headhunte” flere ansatte fra pleie og omsorg, men det viser seg at de fleste ønsker å
fortsette i sine stilinger i Tysfjord kommune.
5. Mollabygget – administrasjonen har ikke gjort noe med saken.

Tor Asgeir Johansen
Viser til avtalen som er inngått mellom Tysfjord kommune og tidligere rådmann Robert
Pettersen. Avtalen er som kjent et forlik hvor Pettersen fratrer sin stilling mot en økonomisk
kompensasjon.
I avtalen vises det bl.a. til skattelovens § 5-10, bokstav e, som gir erstatning 1,5 ganger
folketrygdens grunnbeløp.
Kan ordføreren utdype denne paragrafen, og hvorfor den er benyttet?
Denne saken har påført kommunen ekstra kostnader. Er det inndekning for disse kostnadene?
Ordførerens svar:
Dette punktet i avtalen kom inn etter anbefaling fra begge advokatene som uttrykte at et slikt
punkt var vanlig i denne type sluttavtaler. Skal nærmer redegjørelse gis må det skje etter at
partenes advokater kan utdype dette nærmere.
Kostnadene saken har påført kommunen må dekkes inn gjennom budsjettregulering i 2009 og
i budsjett 2010.

Ikke skriftlige spørsmål fra:
Guttorm Aasebøstøl, vedr. sak ambulansestasjon i Kjøpsvik
Stig Amundsen, vedr. Musken vannverk og Musken kai.
Ingar Nikolaisen Kuljok, vedr. Kjøpsvik vannverk
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SAKSLISTE
Saksnr.
94/09

Arkivsaksnr.
Tittel
08/157
NÆRINGSUTVIKLING - ORGANISERING OG STYRING SKISSE FRA
NORDKRAFT

95/09

07/1044
DRAG/HELLAND KIRKE

96/09

08/461
TILTAKSPLAN FOR SAMISKE BRUKERE AV HELSE OG
OMSORGSTJENESTER

97/09

09/376
REGNSKAP 2009

98/09

09/449
BUDSJETTREGULERING 02/2009

99/09

09/519
MUSKEN SKOLE

100/09

09/567
SØRFJORD VINDPARK UTTALELSE TIL UTREDNINGSPROGRAM

101/09

09/592
VAKANT STILLING - HELSE OG OMSORG

102/09

09/640
STIPEND - SAMISK SPRÅKOPPLÆRING

103/09

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

104/09

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

105/09

09/500
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
OPPRETTELSE AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT

106/09

09/565
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ROGER`S KRO
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107/09

09/566
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I
TIDSROMMET FRAM TIL 01.07.2012
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94/09
NÆRINGSUTVIKLING - ORGANISERING OG STYRING
SKISSE FRA NORDKRAFT
Formannskapets innstilling:
Tysfjord formannskap ser positivt på innspillet fra Nordkraft AS datert 30. September 2009,
og inviterer bedriften til en nærmere presentasjon i kommunestyret 29. Oktober.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Stig Amundsen:
Tysfjord kommune stiller seg positiv til Nordkrafts initiativ uten å kommentere initiativets
innhold.
Kommunen tar initiativ og innkaller til et snarlig møte med Nordkraft der innholdet i en ev.
kompensasjon diskuteres.
Resultatet av dette møtet legges frem for kommunestyrets behandling, der Nordkraft også
inviteres.
Votering:
Amundsens forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Amundsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune stiller seg positiv til Nordkrafts initiativ uten å kommentere initiativets
innhold.
Kommunen tar initiativ og innkaller til et snarlig møte med Nordkraft der innholdet i en ev.
kompensasjon diskuteres.
Resultatet av dette møtet legges frem for kommunestyrets behandling, der Nordkraft også
inviteres.
95/09
DRAG/HELLAND KIRKE
Formannskapets innstilling:
1. Tysfjord kommune vedtar utbygging/ombygging av Drag/Helland kirke i henhold til
foreliggende planer.
2. Den økonomiske ramme settes til kr. 4.450.000 inklusive mva til staten.
Utbyggingen/ombyggingen finansieres gjennom kommunal egenandel og mva refusjon. Kommunens egenandel, kr. 3.560.000, finansieres ved låneopptak.
3. Byggekomité for prosjektet velges av kommunestyret i møte den 29. Oktober..
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4. Byggekomiteen har ansvaret for samarbeid med berørte parter, herunder biskopen, i
byggeperioden.
5. Kostnader med finansieringsplan for inventar og utsmykking legges fram for
formannskapet til godkjenning.
Behandlingen i Kommunestyret:
Endringsforslag v/Johanne Ellingsen:
Nytt pkt 2:
Den økonomiske ramme settes til kr. 5.050.000 inklusive mva til staten.
Utbyggingen/ombyggingen, inventar og utsmykking finansieres gjennom kommunal
egenandel og mva - refusjon. Kommunens egenandel, kr. 4.040.000, finansieres ved
låneopptak
Pkt 5 bortfaller.
Forslag v/Tor A. Johansen:
Nytt pkt 6:
Endelig låneramme fastsettes ved tidspunkt for låneopptak, da forventes det at det foreligger
finansieringsplan for inventar og utsmykking.
Forslag v/Anders Sæter og Tor A. Johansen:
Nytt pkt 3:
Til medlemmer av fagkomiteen velges:
Johanne Ellingsen, Mareno Mikkelsen, Harald Pedersen og en representant fra kirkelig
fellesråd.
Votering:
Formannskapets innstilling pkt 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt 2 : formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Johanne Ellingsen.
Ellingsens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 7 som ble avgitt for formannskapets innstilling.
Pkt 3: Johansens og Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Pkt 4: Formannskapets innstilling med endring til fagkomité enstemmig vedtatt.
Pkt 5: Formannskapets innstilling ble satt opp mot Ellingsens forslag.
Ellingsens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 7 som ble avgitt for formannskapets innstilling.
Forslaget fra Johansen om nytt pkt 6 fikk 7 stemmer og 8 stemmer mot, forslaget ble dermed
ikke vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommune vedtar utbygging/ombygging av Drag/Helland kirke i henhold til
foreliggende planer.
2. Den økonomiske ramme settes til kr. 5.050.000 inklusive mva til staten.
Utbyggingen/ombyggingen, inventar og utsmykking finansieres gjennom kommunal
egenandel og mva - refusjon. Kommunens egenandel, kr. 4.040.000, finansieres ved
låneopptak
3. Til medlemmer av fagkomiteen velges:

Side 9 av 17

Johanne Ellingsen, Mareno Mikkelsen, Harald Pedersen og en representant fra kirkelig
fellesråd
4. Fagkomiteen har ansvaret for samarbeid med berørte parter, herunder biskopen, i
byggeperioden.
96/09
TILTAKSPLAN FOR SAMISKE BRUKERE AV HELSE OG
OMSORGSTJENESTER
Formannskapets innstilling:
Den foreslåtte tiltaksplan for samiske brukere av helse- og omsorgstjenester i Divtasvuona
suohkan - Tysfjord kommune godkjennes.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Den foreslåtte tiltaksplan for samiske brukere av helse- og omsorgstjenester i Divtasvuona
suohkan - Tysfjord kommune godkjennes.

97/09
REGNSKAP 2009
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kirkelige fellesråd får øket sine overføringer med kr 368.000,- i 2009. Beløpet
dekkes inn i budsjettregulering.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kirkelige fellesråd får øket sine overføringer med kr 368.000,- i 2009. Beløpet
dekkes inn i budsjettregulering.

98/09

Side 10 av 17

BUDSJETTREGULERING 02/2009
Formannskapets innstilling:
Budsjettet bringes i balanse ved innsparinger på konto 1.2014.1200.202.000 på kr 560.000.og 1.4222.1705.254.000 på kr 185.000,Overskytende settes av på fond og disponeres ved neste budsjettregulering.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettet bringes i balanse ved innsparinger på konto 1.2014.1200.202.000 på kr 560.000.og 1.4222.1705.254.000 på kr 185.000,Overskytende settes av på fond og disponeres ved neste budsjettregulering.
99/09
MUSKEN SKOLE
Formannskapets innstilling:
Kommunestyrets forutsetninger for fortsatt drift av Musken skole i sak 58/09 er ikke til stede.
Musken skole legges ned fra dags dato, og antall skolekretser reduseres til 3.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Klæboe og Kuljok:
Musken skole opprettholdes og rektor og lærer ansettes.
Forslag v/ Stig Amundsen:
1. Musken skolekrets legges ned.
2. Musken skole underlegges Drag skole, både administrativt og undervisningsmessig.
3. Som en kompensasjon for lærere som blir anmodet til Musken for undervisning,
utbetales det et månedelig lønnstillegg på 10% av til en hver tid gjeldende lønn for
respektive lærere.
4. Er elevtallet i Musken lavere enn 5 stk ved utgangen av skoleåret 09/10, legges skolen
i Musken automatisk ned uten noen videre politisk behandling.
Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Klæboe og Kuljok.
Formannskapets innstilling vedtatt med 13 mot 2 stemmere som ble avgitt for Klæboes og
Kuljoks forslag.
Deretter ble formannskapets innstilling satt opp mot forslaget fra Amuindsen.
Formannskapets innstilling vedtatt med 12 mot 3 stemmer som ble avgitt for Amundsens
forslag.
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Protokolltilførsel v/Klæboe og Kuljok
Vedtak:
Kommunestyrets forutsetninger for fortsatt drift av Musken skole i sak 58/09 er ikke til stede.
Musken skole legges ned fra dags dato, og antall skolekretser reduseres til 3.
Protokolltilførsel ved Klæboe og Kunjok:
Det vises til forslag fra Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebestøl,
Johanne Ellingsen, Jan Ivar Jakobsen og Anders Sæther om å avvikle skolen i Musken, med
øyeblikkelig virkning.
Det beklages meget sterkt at dette forslaget har fått tilslutning fra flertallet i Kommunestyret.
Det er i dag flere søkere og aktuelle kandidater til rektor- og lærerstillingene i Musken.
At ingen er blitt tilsatt, er et brudd på de forutsetningene som ligger til grunn for
Kommunestyrets tidligere vedtak.
Det antas også at denne unnlatelsen er rettsstridig.
Vi, Leif Kr. Klæboe og Ingar N. Kuoljok beklager at Tysfjord Kommune har utsatt barna og
foreldrene i Musken for en slik behandling.
Vi ser likheten mellom dette og den urett som Muskensamfunnet har vært utsatt for tidligere.
Vi ba også om at begjæringen, som Tysfjord Kommune v/ordfører Anders Sæther har
framsatt, om at foreldrene straffeforfølges, tilbakekalles med øyeblikkelig virkning.
100/09
SØRFJORD VINDPARK
UTTALELSE TIL UTREDNINGSPROGRAM
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune stiller seg positivt til det utredningsprogrammet som er foreslått i
meldingen og har ingen merknader til de foreløpige vurderingene som er gjort. Det forventes
imidlertid at det blir foretatt en grundig vurdering av konsekvensene for kulturmiljøet og
kulturminnene i området og opplevelsen av dette.
Kommunen anmoder imidlertid om at konsekvensutredningen utvides med ”Reiseliv og
natur- og kulturbasert turisme” som eget tema med den begrunnelsen som framgår av
saksutredningen.
Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsforslag v/ Klæboe:
Grotta/Salthola på Middagsfjellet må spesielt ivaretas mot inngrep
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Klæboes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Tysfjord kommune stiller seg positivt til det utredningsprogrammet som er foreslått i
meldingen og har ingen merknader til de foreløpige vurderingene som er gjort. Det forventes
imidlertid at det blir foretatt en grundig vurdering av konsekvensene for kulturmiljøet og
kulturminnene i området og opplevelsen av dette.
Kommunen anmoder imidlertid om at konsekvensutredningen utvides med ”Reiseliv og
natur- og kulturbasert turisme” som eget tema med den begrunnelsen som framgår av
saksutredningen.
Grotta/Salthola på Middagsfjellet må spesielt ivaretas mot inngrep
101/09
VAKANT STILLING - HELSE OG OMSORG
Formannskapets innstilling:
Stilling konsulent for funksjonshemmede st.kode 6559 endres til miløterapeut st.kode 6675
og kunngjøres ledig snarest.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stilling konsulent for funksjonshemmede st.kode 6559 endres til miløterapeut st.kode 6675
og kunngjøres ledig snarest.
102/09
STIPEND - SAMISK SPRÅKOPPLÆRING
Formannskapets innstilling:
Kamilla Nergård, Lars F. Paulsen, Bente Amundsen og Ivar Otto Knutsen innvilges stipend
til LU 1 – utdanning på kr 7.500,- for høstsemesteret 2009. De som er kommunalt ansatt
innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager relatert stillingsprosent for høstsemesteret
2009.
Kostnadene dekkes ved omdisponering av tospråklighetsmidlene.
For vårsemesteret må studentene levere ny søknad som vil bli vurdert i forhold til
tildelingskriterier som vil bli vedtatt.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Tor A. Johansen:
Saken sendes tilbake til administrasjonen, og fremmes til politisk behandling når saken er
fyllestgjørende utredet, med tanke på høringsuttalelser som har innkommet på forslag til
retningslinjer for stipend.
Votering:
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Formannskapets innstilling ble satt opp mot Johansens forslag.
Formannskapets innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer som ble avgitt for
Johansens forslag.
Vedtak:
Kamilla Nergård, Lars F. Paulsen, Bente Amundsen og Ivar Otto Knutsen innvilges stipend
til LU 1 – utdanning på kr 7.500,- for høstsemesteret 2009. De som er kommunalt ansatt
innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager relatert stillingsprosent for høstsemesteret
2009.
Kostnadene dekkes ved omdisponering av tospråklighetsmidlene.
For vårsemesteret må studentene levere ny søknad som vil bli vurdert i forhold til
tildelingskriterier som vil bli vedtatt.

103/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER SKOLEÅRET 2009/10
Formannskapets 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 Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
To elever 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.

104/09

Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
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EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER BARNEHAGEÅRET
2009/10
Formannskapets innstilling:
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 Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.

105/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
OPPRETTELSE AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT
Formannskapets innstilling:
Det opprettes 56 % stilling som brukerstyrt personlig assistent ved pleie og omsorgs vest.
Kostnader for 2009 utgjør kr.73.022,-Beløpet dekkes inn gjennom budsjettregulering.
Kostander for 2010 innarbeides i budsjettet.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det opprettes 56 % stilling som brukerstyrt personlig assistent ved pleie og omsorgs vest.
Kostnader for 2009 utgjør kr.73.022,-Beløpet dekkes inn gjennom budsjettregulering.
Kostander for 2010 innarbeides i budsjettet.

106/09

Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
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SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ROGER`S KRO
Formannskapets innstilling:
Serveringsbevilling innvilges til Roger`s Kro v/Roger Johansen i tidligere lokaler til Walters
Kro.
Det forutsettes at daglig leder har avlagt godkjent etablererprøve innen 01.12.2009.
Einy Andorsen godkjennes som stedfortreder.
Behandlingen i Kommunestyret:
Jan Einar Pedersen fratrådt på grunn av inhabilitet.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Serveringsbevilling innvilges til Roger`s Kro v/Roger Johansen i tidligere lokaler til Walters
Kro.
Det forutsettes at daglig leder har avlagt godkjent etablererprøve innen 01.12.2009.
Einy Andorsen godkjennes som stedfortreder.

107/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET
FRAM TIL 01.07.2012
Formannskapets innstilling:
1. Med hjemmel i Alkoholloven §1-7, gis Roger’s Kro v/Roger Johansen bevilling til
skjenking som omfatter følgende grupper:
1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol
2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: 11.00 – 02.30
Skjenketid for gruppe 3:
13.00 – 01.00
For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens §4-4
3. Som styrer godkjennes Roger Johansen og som stedfortreder godkjennes Einy
Andorsen Jfr, Alkohollovens § 1-7c
4. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012
5. Det forutsettes at daglig leder/innehaver og stedfortreder har avlagt godkjent
kunnskapsprøve innen 01.12.2009

Behandlingen i Kommunestyret:
Jan Einar Pedersen fratrådt på grunn av inhabilitet.
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Formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Med hjemmel i Alkoholloven §1-7, gis Roger’s Kro v/Roger Johansen bevilling til
skjenking som omfatter følgende grupper:
4) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
5) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
6) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol
2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: 11.00 – 02.30
Skjenketid for gruppe 3:
13.00 – 01.00
For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens §4-4
3. Som styrer godkjennes Roger Johansen og som stedfortreder godkjennes Einy
Andorsen Jfr, Alkohollovens § 1-7c
4. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012
5. Det forutsettes at daglig leder/innehaver og stedfortreder har avlagt godkjent
kunnskapsprøve innen 01.12.2009
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