HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 16.11.2009
Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:

Tid: 10.00 – 15.50
Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm
Aasebøstøl
Mette Seljenes
Jonny Langmo

Fra adm. (evt. andre):
kst. rådmann Lill - Tove Hansen, formannskapssekretær Ante
Martin Eriksen og plan- og utviklingssjef Tor Svein Skogstad. I tillegg møtte økonomileder
Mari Hegge under formannskapets arbeidsmøte ad. budsjett 2010.
Innkalling: Godkjent

Saksliste:

Godkjent

Behandlede saker:

95/09 – 97/09

I tillegg til saksliste hadde formannskapet arbeidsmøte ad. budsjett for 2010.
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 17.11.2009
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
95/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/172
VERDISKAPNINGSPROGRAMMET "NATURARVEN SOM
VERDISKAPER" PROSJEKT "GLEDEN VED Å LEVE
NATURVENNLIG - STETIND

96/09

08/923
FULLMAKT TIL Å INNGÅ AVTALE OM
KONSESJONSKRAFTFORVALTNING

97/09

09/622
SKOGVATNET VINDKRAFTANLEGG. HØRING AV MELDING
UTTALELSE
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95/09
VERDISKAPNINGSPROGRAMMET "NATURARVEN SOM VERDISKAPER"
PROSJEKT "GLEDEN VED Å LEVE NATURVENNLIG - STETIND
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner prosjektplanen for prosjektet ”Gleden ved å leve
naturvennlig – Stetind” med de målsettinger, strategier og aktiviteter som framgår av
prosjektplanen.
2. Prosjektets økonomi med tilhørende handlingsplanen godkjennes som grunnlag for
kommunens arbeid med budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.
Kommunal egenandel, kr 1 000 000,- innarbeides i budsjettet for 2010, hvorav
midler til bygningsmessige tiltak, kr 700 000,- dekkes inn ved låneopptak. Resterende
egenandel, kr. 300 000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2010 og dekkes inn over de
kommunale næringsfond..
3. Kommunestyret godkjenner organisering av prosjektet med tilhørende mandat, slik
det framgår av saksutredningen. Som formannskapets representant i styringsgruppa
utpekes: ___________________
Kommunestyret godkjenner forslag til avtale mellom Tysfjord kommune og Reiseliv i
Hamsuns Rike tilknyttet selskapets bistand i prosjektet, jf. hovedaktivitet nr. 7, pkt. 6.2 i
prosjektplanen.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Rådmannens innstilling satt opp mot Sæters forslag
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen.
96/09
FULLMAKT TIL Å INNGÅ AVTALE OM KONSESJONSKRAFTFORVALTNING
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Ordfører sammen med rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om konsesjonskraft.
Votering:
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Ordfører sammen med rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om konsesjonskraft.
97/09
SKOGVATNET VINDKRAFTANLEGG. HØRING AV MELDING
UTTALELSE
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune stiller seg positivt til utredningsprogrammet slik det er foreslått i
meldingen. Kommunen har ingen vesentlige merknader til de foreløpige vurderingene som er
gjort.
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 Formannskapet:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune stiller seg positivt til utredningsprogrammet slik det er foreslått i
meldingen. Kommunen har ingen vesentlige merknader til de foreløpige vurderingene som er
gjort.
Kommunen anmoder imidlertid om at konsekvensutredningen utvides med ”Reiseliv og
natur- og kulturbasert turisme” som eget tema med den begrunnelsen som framgår av
saksutredningen.
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