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Sak 99/09
REGNSKAP 2008
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
07/993
Saksnr.: Utvalg
99/09
Formannskapet

Arkiv: 212
Møtedato
03.12.2009

Innstilling:
Tysfjord kommunes årsregnskap godkjennes med følgende disponeringer:
Kommunens resterende beløp som er udekket i investeringsregnskapet på kr 505.086,30
dekkes.
Gjenstående på kr 1.002.167,80 settes av på fond for premieavvik.
Saksutredning:
Tysfjord kommune sitt regnskap for 2008 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 1.507.254,10. Som en del av resultatet står det et udekket beløp i
investeringsregnskapet på kr 505.086,30. Administrasjonen vil foreslå å dekke inn dette
beløpet med årets mindreforbruk.
Resterende mindreforbruk på kr 1.002.167,80 foreslås satt av på fond for å kunne dekke noe
av det premieavvike kommunen har opparbeidet seg.
Kontrollutvalget behandlet og godkjente årsregnskapet og årsmeldingen i møte den 10.11.09.
Kontrollutvalget ville rette oppmerksomheten rundt følgende punkter:
- Det forutsettes at det etableres rutiner i forbindelse med verdivurdering og avsetning
til tap for usikre fordringer.
- Det forutsettes at forholdet mellom regnskap og budsjett tilfredsstiller krav i henhold
til regnskapsforskriften.
- Det forutsettes at arbeidet med etablering av rutiner intensiveres slik at rettidig
regnskapsavleggelse kan foretas i fremtiden.
- Det rettes oppmerksomhet mot rådmannens kommentar i ”Årsmelding Tysfjord
kommune 2008” s. 7 første avsnitt og s. 29 under ”Konklusjon” som viser til at årets
driftsresultat er justert for inntekstsføring av premieavvik med ca. 8,8 millioner kroner
i 2008 og at driftsresultatet uten denne inntektsføringen ville vist et underskudd på
nesten 7,3 millioner kroner. Akkumulert premieavvik per 31.12.08 er 15,6 millioner
kroner som vil måtte kostnadsføres med minimum 1/15 i årene fremover.
Uttalelsen fra kontrollutvalget er lagt ved som vedlegg.
Administrasjonen tar kontrollutvalgets uttalelse til etterretning:
- Det er etablert en rutine i forbindelse med verdivurdering og avsetning til tap som skal
gjennomføres for første gang før årsskiftet.
- Det har i budsjettarbeidet vært fokus på tidligere års avvik mellom regnskap og
budsjett, det er gjort en del grep for å minske dette avviket.
- Administrasjonen jobber kontinuerlig for å etablere rutiner som vil gi en rettidig
avleggelse av regnskapet.
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Vedlegg:
Regnskap 2008
Årsmelding 2008
Revisjonsberetning 2008
Uttalelse kontrollutvalg regnskap 2008

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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Sak 100/09
INNBYTTE/SALG AV AKSJER
Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
09/721
Saksnr.: Utvalg
100/09
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: U64
Møtedato
03.12.2009

Innstilling:
Tysfjord kommune selger sine 5 aksjer i Nordland Reiseliv AS til NordNorsk Reiseliv AS.
Inntekten fra salg av aksjer settes av på bundet kapitalfond for bygging av mellomgang
mellom Margits Minne og Dragstunet.
Saksutredning:
NordNorsk Reiseliv ønsker å tilby eierne i Nordland Reiseliv AS å bytte sine aksjer i aksjer i
NordNorsk Reiseliv AS. Målet er å integrere Nordland Reiseliv AS inn i NordNorsk Reiseliv
AS. Dagens ansatte og aktivitet vil derigjennom kunne bli en viktig del i et felles Nord-Norsk
reiselivsselskap. Den foreslåtte restrukturering har vært politisk behandlet og fått sin
tilslutning i fylkestingene i Finnmark, Troms og Nordland.
Det er foretatt en ekstern verdivurdering av Nordland Reiseliv AS. Vurderingen fastsatte
verdien i selskapet til NOK 1 100 000. Emisjonskursen vil være NOK 1,10 og de 500 aksjene
i Nordland Reiseliv AS vil dermed kunne omgjøres til 1 000 000 aksjer i NordNorsk Reiseliv
AS.
NordNorsk Reiseliv AS vil forutsette at minst 2/3 av aksjekapitalen aksepterer å bytte sine
aksjer i Nordland Reiseliv AS i aksjer i NordNorsk Reiseliv AS, for at antydet tilbud blir
realisert.
Dersom noen av aksjonærene ikke ønsker å bytte aksjer, kan NordNorsk Reiseliv AS kjøpe
aksjer for videresalg til interessenter.
Tysfjord kommune har 5 aksjer i Nordland Reiseliv AS med en balanseverdi på kr. 5 000,-.
Vedlegg:
Verdivurdering.
NordNorsk Reiseliv AS, stiftelsesgrunnlaget.
Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
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Sak 101/09
STØTTE TIL FOLKEVALGTE GRUPPER I KOMMUNESTYRET
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/720
Saksnr.: Utvalg
101/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
03.12.2009

Innstilling:

Saksutredning:
Der er kommet forespørsel fra en del grupperinger om utbetaling av støtte til folkevalgte
grupperinger for 2009.
I budsjett 2009 er det ikke avsatt midler til dette.
Ordningen med støtte til kommunestyregruppene har vært gitt tidligere. I budsjett 2008 var
det avsatt kr 40.000,- , som ble fordelt ut fra følgende fordelingsnøkkel:
Grunntilskudd pr gruppe
kr 1.333,- (tilsvarer 20% av det budsjetterte)
Representanttillegg
kr 1.882,- (tilsvarer 80% av det budsjetterte)
Dersom det skal utbetales støtte for 2009 må det finnes dekning i budsjettregulering nr 3.
Vedlegg:

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 102/09
INTERKOMMUNALT KULTURSAMARBEID BALLANGEN - TYSFJORD
Saksbehandler: Ingunn Foshaug
Arkivsaksnr.:
09/700
Saksnr.: Utvalg
102/09
Formannskapet

Arkiv: 026 A30
Møtedato
03.12.2009

Innstilling:
Tysfjord kommunestyre godkjenner forsøksordningen med felles leder for kultur/bibliotek
for Ballangen og Tysfjord. Ordningen gjelder for tidsrommet 01.01. – 01.07.10.
Saksutredning:
På bakgrunn av at vi etter tre utlysningsrunder ikke har lyktes med å få tilsatt leder for stab
kultur/bibliotek beslutta formannskapet tidligere i høst å prøve å få til et samarbeid med felles
ledelse med en av nabokommunene.
Rådmannen har vært i kontakt med både Hamarøy og Ballangen for å forsøke å få til en
ordning. På denne bakgrunn legges det nå fram sak vedrørende prøveordning med felles
ledelse for Ballangen og Tysfjord.
Ballangen og Tysfjord kommuner har en historikk med godt samarbeidsklima innenfor
kulturfeltet. Foruten kulturskole, som vi har et samarbeid angående felles personell,
samarbeides det også godt innenfor samisk bokbuss, ”Ofotbibliotekene”, UKMlokalmønstringer og ungdomsarbeid(rockemiljø, Rock-mot-rus, ungdomsklubbene).
Kommunene har også samme tilknytning til Museum Nord.
På bakgrunn av den situasjonen vi er i har rådmannen fått til en avtale med Ballangen
kommune – leder for kultur – som går på at han skal ivareta Tysfjord kommunes rolle i
forbindelse med spillemiddelomgang 2010 for tilskott til idrettsanlegg.
Det har i den senere tid vært avholdt møte på administrativt nivå mellom kommunen for å se
på muligheten for en felles ledelse. Vi har nå konkludert med at det er grunnlag for å forsøke
med en prøveordning for 1. halvår 2010. Formannskapet er orientert om saken.
I møtet har det vært debattert organiseringsform, herunder bemanning og praktiske ordninger.
De økonomiske fordelene med ordningen er også blitt vurdert.
I forslaget til organisering ser vi for oss følgende skisse til samarbeidsmodell:

Felles leder for kultur/bibliotek
25 % stillingsandel fra hver av
kommunene. Til sammen 50 %
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Kulturkonsulent/utførende
kulturarbeider
50 % stilling Tysfjord

Utførende kulturarbeider
50 % stilling Ballangen

Det er vesentlig at kulturavdelingene er representert i begge kommuner. Dette for å ha en
ansatt lokalt som kan ivareta den daglige enkle saksbehandling/drift, samt ta seg av det meste
av de lokale kulturproduksjoner. Kulturlederens oppgaver er derfor overordnet ledelse av
personell, ta avgjørelser i komplekse saker, styre virksomheten og rapportere til rådmenn og
kommunestyrene.
Tidsmessig vil dette føre til en noe større belastning på leder (Ballangen) enn hva tilfellet er i
dag. På den annen side utføres de samme operasjonene allerede, og en viss økning av
innsendte søknader (eks. innenfor spillemidler, eller UKM deltakere) utgjør ikke dobbelt opp
med tid. Samtidig har vi ingen erfaringer på området, og det er også bakgrunnen for at begge
kommunene ønsker en prøveordning i tidsrommet 01.01. – 01.07.09. Da vil ordningen
evalueres, og eventuelt gjøres permanent.

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Ingunn Foshaug
personalleder
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Sak 103/09
BUDSJETTREGULERING 03/2009
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
09/729
Saksnr.: Utvalg
103/09
Formannskapet

Arkiv: 151
Møtedato
03.12.2009

Innstilling:
Budsjettregulering 03/2009 vedtas med en inntekts- og utgiftsside på kr 22.181.905,30.
Saksutredning:

Budsjettregulering 03 2009
BEHOV
1.1000 Arrangement av eldredagen 2009
Jf. kommunestyrets vedtak i sak 84/09 er det innvilget kr 20.000,- til arrangement av
eldredagen 2009.
1.1000 Fratredelse rådmann
Jf. fratredelsesavtale mellom tidligere rådmann Robert Pettersen og Tysfjord kommune skal
kommunen dekke følgende:
- Lønn i oppsigelsestid på seks måneder regnet fra 01.10.09.
- Etterlønn for 12 måneder basert på en kontantlønn på kr 680.000,- pr år.
- Flytteutgifter fra Tysfjord kommune til Oslo, kr 64.300,-.
- Engangserstatning på 1 ½ G jf. skatteloven § 5-10 e, kr 109.321,50.
- Utgifter til Advokatfirmaet Hjort DA begrenset oppad til kr 150.000,- eks. mva.
I tillegg har Tysfjord kommune pådratt seg egne utgifter til advokat pluss lønnsøkning på
rådmannslønnen ut over det som var budsjettert.
De to første punktene på lønn i oppsigelsesperioden og etterlønn vil bli delt med halvparten i
2009 og halvparten i 2010, dette på grunn av utbetalingstidspunkt.
1.1180 Tysfjord kirkelige fellesråd
Jf. kommunestyrets vedtak i sak 97/09 er det innvilget kr 368.000,- i ekstra overføring til
Tysfjord kirkelige fellesråd i 2009.
1.1700 Kulturskolen
Kulturskolen ble kuttet nok så kraftig i budsjett 2009. Fra august 2009 har den startet opp og
vi har inngått et samarbeid med Hamarøy og Ballangen kommune. For å kunne drifte skolen
fullt ut fra august er det nødvendig å regulere inn kr 132.882,- ekstra.
1.2 Ekstra ressurser til spesialpedagogiske timer
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Jf. kommunestyrevedtak i sak 104/09 flyttes ressurser fra 1.2038 Private barnehager til
1.2032 Drag barnehage.
Jf. kommunestyrevedtak i sak 103/09 tilføres 1.2000 Oppvekst- og utdanningssjef kr
121.416,-.
1.4222 Brukerstyrt personlig assistent
Jf. kommunestyrets vedtak i sak 105/09 er det innvilget kr 73.022,- til brukerstyrt personlig
assistent ved pleie og omsorg vest.
1.6 Havnesamarbeid i Ofoten
Kostnader til forprosjekt om interkommunalt havnesamarbeid i Ofoten skal dekkes over
bud.reg 2-09. (KS-sak 42/09) Den kommunale andelen er satt til kr 22.500,-.
1.8000 Konsesjonskraftinntekt
Ifølge rapporter fra SKS som forvalter kommunens konsesjonskraft vil ikke kommunen
oppnå budsjettert inntekt. Det er vanskelig å gi et nøyaktig estimat på hva den vil bli men de
400.000,- som er lagt inn i budsjettreguleringen vil mest sannsynlig ikke holde.
FINANSIERING
1.1180 Rest budsjettregulering 02/2009
I budsjettregulering 02/2009 ble det stående igjen en rest på kr 114.672,55. Den blir tatt inn i
budsjettregulering 03/2009.
1.2 Skjønnsmidler barnehage
Det er ikke budsjettert med skjønnsmidler vi får fra Nordland fylkeskommune. Disse pengene
skal kompensere tapet kommunene har hatt i forbindelse med innføring av makspris i
barnehage samt økning i antall barnehageplasser. Kommunen har mottatt kr 1.200.000,- i
denne type skjønnsmidler i 2009.
1.3000 Tilskudd ressurskrevende brukere
Tilskudd ressurskrevende brukere baseres på regnskap 2009. Siden regnskapsåret ikke er
ferdig ennå stipulerer vi dette til å bli i overkant av 1,3 millioner. Det er fra før budsjettert
med 609.000,- så økningen utgjør i overkant av 737.000,-. Det er nye regler på dette
tilskuddet som gjør at vi vil motta et mindre tilskudd enn hva vi har gjort tidligere år.
1.6171 Brøyting
Det er kommet nye anbud som ikke ble så dyr som først antatt. Det er derfor mulig å regulere
ned budsjettet med kr 321.000,-.
1.6410 Husleie kommunale utleieboliger
Husleie på kommunale utleieboliger er noe underbudsjettert og kan økes med kr 300.000,-.
INTERNE OVERFØRINGER
1.1160 Personell NAV
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Personell på sosialkontoret som driver med råd, veiledning og utbetalinger av økonomisk
hjelp skal føres under funksjon 242, ikke 281 der det er budsjettert. Lønn til leder skal føres
på art 3000.
1.1180 Premieavvik
Det budsjetteres med premieavvik basert på foreløpige beregninger fra våre
pensjonsleverandører. Premieavviket settes av på disposisjonsfond for bruk senere år.
1.1180 Vakante stillinger
Det er budsjettert med kr 1.500.000,- i inntekt for vakante stillinger som må fordeles i årets
budsjett.
- Det har ikke vært ansatt noen i kulturlederstillingen siden i sommer. Kulturleder i
Ballangen leies inn i desember.
- Nyturnusen på åpen omsorg Storjord startet ikke opp før 06.04 men er budsjettert fra
01.01.
- Konsulent funksjonshemmede har stått ledig siden 01.03.09. Det har vært noe bruk av
denne som har blitt ført på 1.4222 Dragstunet.
- Helse og omsorgssjef har gått inn i stillingen som rådmann, det er derfor mulig å
regulere inn denne lønnen. Det må imidlertid reguleres inn økt lønn på
rådmannsstillingen som kom i forbindelse med sluttavtalen til forrige rådmann.
1.1400/1410 Flytting av stilling
IKT konsulent flyttes tilbake fra økonomi og personal til IKT-området. 50 % stilling i 8 mnd.
1.1480 Hjemme PC
Hjemme-PC har ikke blitt budsjettert før. Legges inn med en inntekts- og utgiftsside på kr
180.000,1.2014 Musken skole
Det var drift på Musken skole frem til sommerferien i 2009. Kommunen har fått kr 670.000,i skjønnsmidler for å dekke dette.
1.4 Ressurskrevende brukere
Utgifter i forbindelse med ressurskrevende brukere skal føres på et eget ansvarsnummer.
Lønnsutgiftene og inntektsposten hentes derfor inn til et felles område.
0.1190 Drag/Helland kirke
Rehabilitering/utbygging av Drag/Helland kirke vil bli igangsatt i 2010.
0.3039 Ambulansestasjon
Ambulansestasjonen vil ikke bli igangsatt før 2010.
0.6160 Maritime instalasjoner
Søknaden om flytebrygge til moloområdet i Kjøpsvik gikk ikke gjennom i år heller.
Kommunen har i forbindelse med at tilsagnet fra RDA Ofoten har gått ut fått utbetalt
resterende midler med forutsetning at de brukes til moloanlegget når søknaden går gjennom.

0.6172 Kunstgressbane
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Det er gitt tilsagn på spillemidler til kunstgressbanen i Kjøpsvik for 2009. Dette prosjektet
ferdigstilles i 2010.
ANDRE UTFORDRINGER
Det er noe usikkert om kommunen vil klare å oppnå budsjettert skatteinngang.
Red innt/økt
utg

Kontostreng

Økt innt/red
utg

BEHOV
1.1000 Eldredagen 2009
D 1.1000.1200.100.000

D
D
D
D
D

20 000,00

1.1 Fratredelse rådmann
1.1150.0100.120.000
1.1150.0900.120.000
1.1150.0990.120.000
1.1000.1200.120.162
1.1000.2701.100.162

625 597,50
117 349,00
32 314,00
64 300,00
214 576,80
1 054 137,30

1.1180 Økt overføring kirkelig fellesråd
D 1.1180.4707.390.000

368 000,00

1.1700 Kulturskolen
D 1.1700.1200.383.000

132 882,00

K
K
K
D
D
D
D

1.2 Ekstra ressurser til spes.ped. timer
1.2038.0102.201.000
1.2038.0902.201.000
1.2038.0990.201.000
1.2032.0100.211.000
1.2032.0900.211.000
1.2032.0990.211.000
1.2000.4700.211.000

1.4222 Brukerstyrt personlig assistent
D 1.4222.0100.254.000
D 1.4222.0900.254.000
D 1.4222.0990.254.000

1.6160 Havnesamarbeid i Ofoten
D 1.6160.1200.330.000

17 902,00
2 005,00
1 015,00
17 902,00
2 005,00
1 015,00
121 416,00
142 338,00

56 611,00
12 868,00
3 543,00
73 022,00

22 500,00

1.8000 Konsesjonskraft
D 1.8000.8901.320.000

400 000,00

FINANSIERING
1.1180 Rest budsjettregulering 02/2009
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K 1.1180.9500.120.000

114 672,55

1.2 Skjønnsmidler barnehage
K 1.2031.7300.201.000
K 1.2032.7300.201.000
K 1.2033.7300.201.000

714 000,00
393 000,00
93 000,00
1 200 000,00

1.4050 Tilskudd ressurskrevende
brukere
K 1.4050.7000.254.000

737 421,75

1.6171 Brøyting
K 1.6171.2302.333.000

321 000,00

1.6410 Husleie
K 1.6410.6301.265.000

300 000,00

INTERN OVERFLYTTING

K
K
K
D
D
D
D

1.1160 Personell NAV
1.1160.0100.281.000
1.1160.0900.281.000
1.1160.0990.281.000
1.1160.0100.242.000
1.1160.0900.242.000
1.1160.0990.242.000
1.1160.3000.242.000

1.1180 Premieavvik
K 1.1180.0908.170.000
K 1.1180.0991.170.000
D 1.1180.5400.170.000

D
D
D
D
K
K
K
D
K
K
K
K
K
K
D
D
K
K

1.1180 Vakante stillinger
1.1180.7100.120.000
1.1100.0100.120.000
1.1100.0900.120.000
1.1100.0990.120.000
1.1600.0100.385.000
1.1600.0900.385.000
1.1600.0990.385.000
1.1600.3500.385.000
1.3000.0100.120.000
1.3000.0900.120.000
1.3000.0990.120.000
1.3000.0100.254.000
1.3000.0900.254.000
1.3000.0990.254.000
1.4222.0300.254.000
1.4222.0990.254.000
1.4223.0100.254.000
1.4223.0900.254.000

617 521,00
140 486,00
38 659,00
392 940,00
89 439,00
24 602,00
289 685,00
796 666,00

796 666,00

1 395 000,00
71 000,00
1 466 000,00
1 466 000,00

1 466 000,00

1 500 000,00
26 250,00
6 000,00
1 600,00
161 090,00
47 440,00
11 025,00
20 000,00
133 750,00
30 400,00
8 370,00
302 671,00
68 750,00
18 941,00
43 400,00
2 210,00
260 400,00
59 188,00
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K 1.4223.0990.254.000
1 599 460,00

K
K
K
D
D
D

1.14 Flytting av stilling
1.1400.0100.120.000
1.1400.0900.120.000
1.1400.0990.120.000
1.1410.0100.120.000
1.1410.0900.120.000
1.1410.0990.120.000

1.1480 Hjemme PC
K 1.1480.7701.120.000
D 1.1480.2201.120.000

Musken skole, første halvår 09
K 1.2014.1200.202.000
D 1.8000.8000.840.000

117 000,00
26 600,00
7 300,00
117 000,00
26 600,00
7 300,00
150 900,00

1.4 Ressurskrevende brukere
1.3000.7000.254.000
1.4100.0100.253.000
1.4100.0900.253.000
1.4100.0990.253.000
1.4222.0100.254.000
1.4222.0900.254.000
1.4222.0990.254.000
1.4223.0100.254.000
1.4223.0900.254.000
1.4223.0990.254.000
1.4050.7000.254.000
1.4050.0100.254.000
1.4050.0900.254.000
1.4050.0990.254.000

0.1190 Drag/Helland kirke
K 0.1190.2305.390.000
D 0.1190.9100.390.000

0.3039 Ambulansestasjon
K 0.3039.2305.241.000
D 0.3039.9100.241.000

K
D
K
D

0.6160 Maritime instalasjoner
0.6160.7000.360.000
0.6160.2305.360.000
0.6160.7300.330.000
0.6160.5500.330.000

150 900,00

180 000,00
180 000,00
180 000,00

180 000,00

670 000,00
670 000,00

D
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
D
D

16 298,00
1 118 323,00

670 000,00
670 000,00

609 000,00
1 426 500,00
324 200,00
89 300,00
2 921 000,00
664 000,00
183 000,00
1 460 500,00
332 000,00
91 500,00
609 000,00
5 808 000,00
1 320 200,00
363 800,00
8 101 000,00

8 101 000,00

750 000,00
750 000,00
750 000,00

750 000,00

4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00

4 400 000,00

2 035 000,00
2 035 000,00
429 316,75
429 316,75
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2 035 000,00
0.6172 Kunstgressbane
D 0.6172.2303.380.000
K 0.6172.7000.380.000

SUM

2 035 000,00

820 000,00
820 000,00

820 000,00
820 000,00

23 181 905,30

23 181 905,30

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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VERDISKAPNINGSPROGRAMMET "NATURARVEN SOM VERDISKAPER"
PROSJEKT "GLEDEN VED Å LEVE NATURVENNLIG - STETIND
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
09/172
Saksnr.: Utvalg
95/09
Formannskapet
104/09
Formannskapet

Arkiv: U64
Møtedato
16.11.2009
03.12.2009

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.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
16.11.2009
PS 95/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
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.
Saksutredning:
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Endring av prosjektplanen, rev. dato 17.11.09
Saken ble lagt fram til behandling i formannskapet på møte 16.11.09. Etter at saken var sendt
ut ble det mottatt brev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) som konkluderte med at
direktoratet ikke kunne godkjenne prosjektplanen slik den da forelå.
Formannskapet ble gjort kjent med brevet og gjorde, som følge av dette, følgende vedtak:
” Saken sendes tilbake til administrasjonen”
Administrasjonen har innarbeidet endringer/tilpassing av planen så langt administrasjonen
finner dette riktig sett ut fra kommunens intensjon og målsetting med prosjektet; dette med
utgangspunkt i de momenter DN har påpekt i sitt brev av 12.11.09.
De vurderinger, endringer og tilpasninger som er gjort i prosjektplanen framgår av vedlagt
brev til DN datert 20.11.09. Ytterligere endringer anses ikke aktuelt uten å forringe prosjektet
vesentlig både i innhold og i forhold til gjennomføring. Det forventes derfor at DN nå
godkjenner prosjektplanen, og at godkjennelsen foreligger før behandlingen i formannskapet.
De endringer som er foretatt vil ikke ha vesentlige innvirkning på de målsettinger og
strategier som framgår av prosjektplanen. Endring i aktiviteter vil heller ikke være av
betydning i forhold til kommunens egenandel.
Saken fremmes derfor med den samme innstilling, slik den forelå til møte 16.11.09.
Revidert prosjektplan med tilhørende handlingsplan/budsjett, rev. dato 17.11.09, vedlegges

Prosjektet ”Gleden ved å leve naturvennlig - Stetind” er et samarbeidsprosjekt mellom Råd
for øko-filosofi og Tysfjord kommune.
Prosjektet baserer seg på Stetindprosjektet og Tysfjord kommunestyre sitt vedtak av
17.03.2009 om å videreføre og konkretisere konklusjoner og tiltak knyttet til natur- og
kulturbasert turisme, herunder de konklusjoner som kom fram som resultat av forstudiene
”Mulighetsstudie Stetind” og ”Samverkan för tilväxt Galliväre – Tysfjord”.
Prosjektet baserer seg videre på Råd for øko-filosofi sin beslutning i 2008 om å utvikle og å
markere Stetind som et ”symbol for naturvennlig tenke- og levemåte gjennom dialog,
festskrift, Stetinderklæring og seminar/konferanser med et både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt perspektiv”.
Våren 2009 ble det klart at prosjekt ”Gleden ved å leve naturvennlig – Stetind”, som ett av ti
prosjekt i landet, tildeles midler fra Direktoratet for naturforvaltnings verdiskapingsprogram:
”NATURARVEN SOM VERDISKAPER” ET VERDISKAPINGSPROGRAM FOR
NATURARVEN
Norge har en unik natur vi kan være stolte av. Mange setter pris på denne naturen og bruker
den
aktivt. Regjeringen mener det er plass til flere folk i mange av våre store nasjonalparker og
landskapsvernområder og i annen vakker natur. De kan by på verdifulle opplevelser for
besøkende og samtidig gi inntekter til lokalsamfunnene i nærområdet. Derfor opprettet
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Miljøverndepartementet et verdiskapingsprogram for naturarven. Kommunal- og
regionaldepartementet har bidratt til budsjettet som er på 10 millioner kroner første året.
Programmet startet i 2009. Det skal gå over fem år og engasjere kommuner, grunneiere,
regionalt nivå og organisasjoner.
Det skal satses på lokale krefter som vil tjene på å vise fram vår unike natur uten å ødelegge
den.
Slik kan naturvernet bidra til at distriktene får flere bein å stå på.
Programmet skal hjelpe til med bl.a. tilrettelegging som mange reiselivsaktører kan ha nytte
av.
Verdien av naturområdene skal økes med gode turutgangspunkt, bedre stier, informasjon,
rasteplasser og utsiktspunkt. Skjøtsel for å ta vare på biologisk mangfold gir også gode
opplevelser.
”Naturarven som verdiskaper” skal støtte ideer og nyskaping for å få fram
opplevelsesprodukter
som ikke går på bekostning av miljø og verneformål. Det skal bidra til profesjonalisering av
det å
skape naturopplevelser.
Bedre samarbeid mellom aktørene må til hvis vår unike naturarv skal kunne virke som
verdiskaper. Programmet skal bidra til bedre samarbeid om planlegging og forvaltning
innenfor
og utenfor verneområdene. Nye arenaer og verktøy for samhandling skal etableres.
Nasjonalparksentrene er viktige knutepunkt for lokalt næringsliv og naturformidling.
Verdiskapingsprogrammet skal bidra til at disse får utviklet sin rolle og inngår i nettverk med
alle aktørene.
Kunnskap og netteverk bidrar til at man kan lære av hverandre og utveksle ideer og
erfaringer.
Kompetanseutvikling og erfaringsutveksling er nødvendig for å lykkes med programmet.
Verdiskapingsprogrammet for naturarven skal virke sammen med andre offentlige
tilskuddsordninger. Det forutsettes egenfinansiering i prosjektene.
”Naturarven som verdiskaper” bygger på erfaringene fra verdiskapingsprogrammet for
kulturminneområdet og skal på samme måte organiseres rundt et begrenset antall
hovedprosjekter.
----------------------------PROSJEKTPLAN
Prosjektets hovedmål
Prosjektets formål og hovedmålsetting er, i lys av erkjennelsen av at en forbruks- og
egosentrert levemåte har negative og uante følger for naturen og mennesket, å bidra til å sette
spørsmål ved en slik levemåte på dagsorden, og et ønske om å bidra til å skape interesse for å
utvikle mer naturvennlige tenke- og levemåter. En tenke- og levemåte som også har røtter i
tradisjonell samisk filosofi.
Gjennom prosjektet ønsker man å skape interesse for slike perspektiver både nasjonalt og
internasjonalt og man ønsker å arbeide for at det kan bli skapt lokale Natursteder
("ettertankesteder") med protokoll for Stetind-erklæringen.
Prosjektet “Gleden ved å leve naturvennlig” skal initiere prosjekter og tiltak som resulterer i
næringsutvikling og økt verdiskaping i kommunen og regionen.
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Prosjektet vil gå over en periode på fem år, og har verdiskaping som hovedsakelig målsetting;
miljømessig, sosial, økonomisk og kulturell. Gjennom satsninger på naturbaserte næringer og
prosjekt skal grunnlag skapes for næringsutvikling, lokal stolthet og identitet, økt ivaretakelse
av naturarven og økt kunnskap om natur, kultur og samfunn.
Prosjektmål og resultatmål
Naturvennlig utvikling av lokalsamfunnet Tysfjord i hverdag og fritid.
Utvikling av næringslivet basert på natur- og kulturarven – et samhandlende
lokalsamfunn basert på to kulturer, samisk og norsk.
Utvikle et samarbeid mellom turistforetak og organisasjoner over landegrensen med det
formål å utvikle felles produkter og felles markedsføring innrettet på bærekraftig naturog kulturturisme, hvor Stetind, Laponia m.fl. kan være merkevare i den utviklingen.
Prosjektene og tiltakene som gjennomføres skal, på kort og lang sikt, forutsettes å gi
målbare resultater i form av nye arbeidsplasser og /eller sikring av eksisterende
arbeidsplasser.
Hovedaktiviteter i prosjektet
Følgende hovedaktiviteter anses å være bærende for gjennomføring av prosjektet.
Aktivitetene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge.
I tabellen under angis en beregnet/anslått samlet kostnad for gjennomføring av de forskjellige
hovedaktivitetene gjennom hele programperioden 2010-2013.
Nr.
1

ProsjektHovedaktivitet
periode
2009 – 2013 Tysfjord kommune:
Verdiskaping tilknyttet natur- og kulturbasert
turisme med basis i naturarven, symbolisert
ved Stetind i form av strategiplan, info,
merkevarebygging, tilrettelegging og
publisering.

Ressursforbruk
Min. kr
Maks. kr
1 608 500
1 750 000

(Milepæl nr. 1,4,5,6,7,8,13,18,)

2

2009 – 2010 Råd for økofilosofi:
Internasjonal bevegelse for naturvennlig
tenke- og levemåte i form av dialog,
konferanser refleksjon og symbolhandlinger.

3

2009 – 2013 Tysfjord kommune:
Videre utvikling av Grenseleden for
etablering av nye tilbud og næringsaktiviteter
basert på målsettingen om naturvennlighet.

4

2009 – 2013 Tysfjord kommune:
Etablering av Naturstedet Stetind for
refleksjon og ettertanke.

5

2010 – 2013 Drag Aktivitetspark:
Utvikling av, produkter og tilbud som gjør det
spennende, lærerikt og attraktivt å besøke

1 013 000

1 100 000

3 080 000

3 400 000

2 975 000

3 300 000

1 221 000

1 350 000

(Milepæl nr. 2)

(Milepæl nr. 3,19)

(Milepæl nr. 9,12)
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lokalsamfunnet og kommunen.
(Milepæl nr. 10,11,14)

6

2010 - 2013

Utviklingsprosjekt i Hellemo- Musken:
Natur- og kulturskole med formidling av
kunnskap om natur- og samisk kulturarv som
formål.

1 330 000

1 450 000

2 200 000

2 400 000

1 040 000

1 200 000

2 200 000

2 400 000

16 667 500

18 350 000

(Milepæl nr. 15)

7

2010 - 2013

Samarbeidsprosjekter med Reiseliv i
Hamsuns Rike og med grunnlag i en
naturvennlig tenke- og levemåte.

8

2010 - 2013

Utvikling av andre underprosjekter/tiltak i
området og regionen som er i tråd med
programmets målsetting.

(Milepæl nr. 16)

(Milepæl 20++)

9

2010 - 2013

Samarbeid med Gällivare kommune:
- Utvikling av produkter og tilrettelegging for
Natur- og kulturbasert turisme i området
(Milepæl nr. 17)

Sum ressursforbruk i programperioden:

* Mim/maks ressursbruk er beregnet ut fra ca 10 % usikkerhet i kostnadsberegningene

Kostnadsoverslag og finansiering
Tekst
Sum prosjektkostnader
Tilskudd fra DN
Kommunal egenandel
Interreg IVA- midler
Egenandel/tilskudd fra andre
Sum finansiering

2009
2.447 000
1. 100 000
234 000
475 000
638 000
2.447 000

2010
5.286 000
2.008 500
1.000 000
600 000
1.677 500
5.286 000

2011-2013
8.934 500
4.181 500
1.226 000
965 000
2.562 000
8.934 500

Merknad til økonomidelen
Kommunal egenandel 2009 ble vedtatt av kommunestyret 17.03.2009, sak 9/09.
Et låneopptak på kr. 700 000,- i 2010 vil belaste kommende driftsbudsjettet med av en årlig
kapitalutgift på ca kr. 51 600,- beregnet ut fra et annuitetslån med effektiv rente 4,1 % og
nedbetalingstid på 20 år.
I tabellen ovenfor er det lagt til grunn en minimumsfinansiering. I beregningen av kostnadene
tilknyttet den enkelte hovedaktivitet er det antatt en usikkerhet på ca. 10 %. Usikkerheten vil i
særlig grad gjelde perioden 2011 – 2013. Dette bør det tas hensyn til i økonomiplanen.
Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan og tilhørende økonomiske oppstilling.
ORGANISERING
Kommunestyret vedtok 17.03.2009 følgende organisering av kommunale utviklingsprosjekter
tilknyttet Stetindprosjektet:
Prosjektstyre:
Formannskapet
Prosjektansvarlig:
Rådmannen (eller den rådmannen utpeker)
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Prosjektledelse:
Prosjektgruppe:

Plansjef/prosjektadministrasjon
Prosjektleder, prosjektadm., rep. for lokalt næringslivet og frivillige
organisasjoner

Prosjektgruppas medlemmer, oppnevnt av rådmannen 7.05 2009, besto av:
Viggo Johansen, Brødrene Johansen Skyssbåter A/S
Rita Gundersen, Stetind hotell og styremedlem i Reiseliv i Hamsuns Rike
Ketil Larsen, Tysfjord Turistsenter A/S
Sven Roald Nystø, Styreleder i Reiseliv i Hamsuns Rike
Ivar Sandland, Nordland Turselskap, Bodø
Tor Svein Skogstad, plansjef og prosjektansvarlig
Stig Eriksen, prosjektleder
Ketil Larsen har senere sluttet ved Tysfjord Turistsenter A/S og har dermed gått ut av gruppa.
På bakgrunn av prosjektplanen og møte 8.10.09 har Direktoratet for naturvern (DN) gitt
følgende vilkår knyttet til organiseringen av prosjektet:
Styringsgruppen for prosjektet er den gruppen som bestemmer prosjektets strategi.
Formannskapet i Tysfjord kan ikke være styringsgruppen i prosjektet men bør være
representer i styringsgruppen som prosjekteier.
Rådet for Øko-filosofi skal være representert i styringsgruppen som
nøkkelsamarbeidspartner i prosjektet.
I tillegg bør gruppen være godt representert fra næringsliv, samiske interesser,
frivillige organisasjoner innen naturbruk og tilrettelegging,
Fylkesmannen i Nordland skal være representert.
Råd for økofilosofi skal være representert i styringen av prosjektet. De er en viktig
samarbeidspartner i prosjektet som skal ha en formell rolle for å ivareta det filosofiske
elementet som er en av hovedgrunnene til at prosjektet har kommet med i
programmet.
Involvering av Fylkesmannen i styringen av prosjektet er viktig.
Saksbehandlerens vurdering:
Formannskapet bør være det politisk styrende organ på vegne av kommunestyret ift de
rammer kommunestyret som prosjekteier beslutter.
Administrasjonen vil anbefale at formannskapet oppnevner ett av medlemmene som medlem i
styringsgruppa, og at Råd for øko-filosofi blir representert med et medlem.
I saksframlegget for kommunestyret foreslår vi at denne endringen blir vedtatt, slik at
organiseringen blir tråd med vedtak gjort av kommunestyret. Vi foreslår at følgende
organisasjonsplan godkjennes:

Prosjektorganisering – prosjektstyring
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Tysfjord
komm.
formannskapet
Myndighet på
vegne av
prosjekteier
Prosjektansvarlig
Prosjektleder

Råd for økofilosofi
Prosjektstyring ledelse

Prosjektfellesskap

Komm. oppnevnt
styringsgruppe

Ideskaping – produktutvikling - kvalitetskrav
Tysfjord kommune
Prosjektansvarlig:
Tor Svein Skogstad
Prosjektleder:
Stig Eriksen
Råd for øko-filosofi:
Prosjektleder:
Børge Dahle
Kommunal styringsgruppe:
Prosjektgruppa, jf. vedtak av 17.03.09, endres for dette prosjektet til å være styringsgruppe
med utvidet sammensetning i tråd med vilkårene fra DN:
Styringsgruppa får heretter følgende sammensetning:
- Prosjektledelse (prosjektansvarlig, prosjektleder)
- Medlem fra formannskapet
- Medlem fra Råd for øko-filosofi
- Representant for samisk interesser
- Representanter fra næringslivet
- Representant fra frivillige organisasjoner
- Fylkesmannen i Nordland
Rådmannen gis fullmakt til å utnevne de enkelte representantene så langt oppnevningen ikke
ivaretas av formannskapet eller fylkesmannen.

Styringsgruppas mandat:
Styringsgruppa har det overordnede ansvar for gjennomføring av og framdrift i prosjektet
”Gleden ved å leve naturvennlig – Stetind”.
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Styringsgruppa skal foreta nødvendige strategiske og prinsipielle beslutninger for
gjennomføring av prosjektet innenfor de faglige og økonomiske rammene som framgår av
prosjektplanen og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret.
Styringsgruppa skal videre påse at underprosjekter/tiltak gjennomføres i tråd med de
målsettinger og strategier som framgår av prosjektplanen og programbeskrivelsen til
”Naturarven som verdiskaper”.
Beslutninger som hører inn under kommunens forvaltningsansvar og/eller går ut over de
økonomiske rammene som er gitt, og hvor avgjørelse ikke er delegert til administrasjonen,
skal legges fram for det rette politiske organ til godkjenning.
Prosjektets betydning lokalt og regionalt
Prosjektets tilknytning til programmet ”Naturarven som verdiskaper” gir en unik mulighet for
å skape næringsutvikling i Tysfjord kommune, men også i regionen for øvrig, basert på
reiseliv/turisme med Stetind som merkevare og symbol. I 2009 bevilget Regjeringen ved
Miløverndepartementet og Kommunal og regionaldepartementet 10 mill til programmet, hvor
mesteparten fordeles i form av tilskudd til de 10 prosjektene. Tysfjord kommune er tildelt 1,1
mill i 2009. I statsbudsjettet for 2010 er det lagt inn 25 mill kroner.
Ved hjelp av disse midlene, interreg.midler og tilskudd fra andre er det mulig å gjennomføre
viktige reiselivstiltak og -prosjekter med relativt små kommunale midler. I prosjektplanen er
det forutsatt gjennomføring av tiltak/prosjekter til en kostand på min. ca. 16,7 mill kroner i
løpet av den 5 år lange programperioden. Dersom de forventede tilskudd blir gitt, vil dette
medfløre en kommunal eganandel i samme periode på ca. 2,5 mill kroner.
Under forutsetning av at man lykkes med de ulike prosjektene, vil dette på kort, men spesielt
lang sikt kunne skape en positiv utvikling for både av næringsliv og lokalsamfunnet generelt.
Administrasjonen tilrår på det sterkeste at kommunestyret slutter seg til prosjektet og bevilger
den nødvendige egenandel som gjør at Stetindprosjektet ”Gleden ved å leve naturvennlig –
Stetind” vil ha mulighet til å delt i porgrammet ”Naturarven som verdiskaper”.

Vedlegg:
-

Prosjektplanen med tilhørende handlingsplan/budsjett
Utkast til avtale med Reiseliv i Hamsuns Rike
Prosjektbeskrivelse – Råd for øko-filosofi

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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BYGGING AV AMBULANSESTASJON I KJØPSVIK
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/613
Saksnr.: Utvalg
79/09
Formannskapet
105/09
Formannskapet

Arkiv: 614 H06
Møtedato
19.10.2009
03.12.2009

Innstilling:
I medhold av inngått Intensjonsavtale mellom Tysfjord kommune og Universitetssykehuset
Nord-Norge (UNN), gjør kommunestyret følgende vedtak:
1. Ambulansestasjon i Kjøpsvik oppføres i kommunal regi og i samsvar med
kommunens anbud av 26 september 2009.
2. I samsvar med den tidligere vedtattet økonomiske rammen tas det opp et lån på kr. 4,4
mill. til prosjektet.
3. Forslag til 10 års leiekontrakt med UNN som innebærer at bygget har en
nedbetalingstid på 10 år med opsjon på videre leie 2 x 5 år godkjennes.
4. Til å utføre oppdraget med bygging av ambulansestasjon antas det mest fordelaktige
anbudet gitt av Bygg-Konsult Ballangen AS.
5. Byggeprosjektet ivaretas av administrasjonen og ekstern byggeleder.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
19.10.2009
PS 79/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for mer informasjon, og fremmes på nytt.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Sæters forslag.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for mer informasjon, og fremmes på nytt.
Formannskapet behandlet denne saken i møte den 19.10.09, sak 79/09, og vedtok å sende
saken tilbake til administrasjonen for mer informasjon, og så få den fremmet på nytt.
Bakgrunn:
Østsiden av Tysfjorden var tidligere tilknyttet Hålogalandsykehus Narvik, dette inkluderte
også ambulansetjenesten. Etter at Narvik og Harstad sykehus (Hålogaland Helseforetak HF)
fra 01.01.2007 ble slått sammen med UNN, Tromsø, har UNN også ansvaret for
ambulansestasjonene.
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Vestsiden av Tysfjorden hører inn under Nordlandssykehuset HF.
Tysfjord kommune ble som vertskommune til amulansestasjonen av Hålogaland Helseforetak
(nå UNN), bedt om å stå for bygging og være utleier av en ny ambulansestasjon, med UNN
som leietaker.
Det ble det gitt positivt tilsvar fra Tysfjord kommune, og det ble undertegnet en
intensjonsavtale mellom Tysfjord kommune og HF, underskrevet 23.11.2006.
Intensjonsavtalen forutsetter ferdigsstillelse 01.01.2010. Denne avtalen ble senere overført til
UNN. Det var daværende ordfører, Kurt Allan Nilsen, som signerte avtalen.
Utbyggingen er vedtatt i budsjett 2008 og økonomiplan(en for perioden) 2008-2011. (sak
102/07)
Saksgang:
Med bakgrunn i den inngåtte intensjonsavtalen, samt vedtak i økonimiplanen.og den positive
vilje som det framgår av vedtaket i driftsutvalget sak 11/08 den 21.04.2008, har teknisk etat
arbeidet videre med saken herunder utarbeidelse av forprosjekt (tegninger, beskrivelse m.m)
og innlevering av anbud til UNN. Anbudet lå innenfor de vedtatte økonomiske rammene for
prosjektet. Ved behandling av saken i driftsutvalget ble det stilt spørsmål vedrørende
administrasjonens håndtering av saken, spesielt knyttet til innlevering av anbud. Saken har
vært til behandlig i Kontrollutvalget. Saken ble videresendte til Fylkesmannen, som
konkluderte med at dette ikke var noen sak for behandling hos dem. Fylkesmannen hadde
følgende begrunnelse: ”Det er opp til kommunen å avklare spørsmål av denne art.”
I slike avklaringer skal kommunelovens §23, samt delegasjoner og instrukser følges.
Etter administrasjonens mening har behandlingen av denne byggesaken så langt vært i tråd
med de normale prosedyrer som kommunen tidligere har fulgt i slike saker. Administrasjonen
mener også at behandlingen har vært i samsvar med kommunens delegasjonsreglement og
vedtatte reglement for saksbehandling.
I delegasjonsreglementet av 31.08.2006, rev. 15.05.2007, kap 8 Delegasjons til rådmannen,
under avsnittet Annen delegasjon står det:
”For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres til rådmannen å
iverksette de planlagte investeringer.”
I reglement for saksbehandling i folkevalgte organer datert 31.03.2009 under punkt 2.2
Behandling i formannskapet og driftsutvalget står det:
”Kommunestyret skal behandle alle saker, som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
ivaretatt i vedtatt budsjett eller i eget vedtak. Dette gjelder også nye eller reviderte, faglige
og økonomiske rammer for prosjekter ut over vedtatt budsjett”.
Kommunens anbud bygde på inngått intensjonsavtale og den budsjetterte rammen i budsjettet
for 2008. Så lenge anbudet holdt seg innenfor den vedtatte økonomiske rammen vil
administrasjonens behandling av saken ligge innenfor de vedtatte reglement vedrørende
delegering til rådmannen.
Ut fra prosjektets størrelse vurderer administrasjonen at prosjektet kan ivaretas av
administrasjonen i tillegg til ekstern byggeleder.
Økonomi:
Investeringen forutsetter et låneopptak på kr. 4,4 mill. I følge leiekontrakten vil lånet ha en
nedbetaling over 10 år og kapitalkostnadene vil i sin helhet dekkes inn av husleien. Leietager
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har også en opsjon på leie i ytterligere 2 x 5 år. Benyttes opsjonen, vil leien etter 10 år være
en inntekt for Tysfjord kummune. Benyttes ikke opsjonen sitter Tysfjord Kommune igjen
med en verdi i bygget.
Dette er for øvrig en identisk sak som nettopp er fullført i Ballangen kommune.
Hvis det ikke er ønkelig å gjennomføre dette prosjektet, så har UNN fremmet et foreløpig
krav på nesten 7 millioner fordelt på 10 år, samt at Tysfjord Kommune må stille tomten til
rådighet.
Begrunnelsen er forskjellen i pris på anbud levert av Tysfjord Kommune og anbyder nr 2,
samt det utslaget det vil få på husleien. I tillegg signaliserer de at Tysfjord Kommune vil bli
holdt økonomisk ansvarlig for alle merkostnader med nytt anbud, samt forskjellen i
driftsutgifter i forsinkelsesperioden. UNN signaliserte også at det er sannsynlig at det
endelige krav vil bli ennå større.
Vedlagte dokumenter viser saksgangen fram til formannskapsmøte 19.10.09, hvor
Formannskapet sender saken tilbake til administrasjonen med krav om mer informasjon før
saken fremmes på nytt.
Ved henvendelse til seksjon for bygg ved UNN i Tromsø får vi opplyst at det er stor misnøye
med at byggingen av ambulansestasjonen ikke er kommet i gang. Hvis Tysfjord kommune
bryter inngått avtale, vil UNN måtte sette i gang prosjektet fra starten av, noe som vil få
betydelige økonomiske konsekvenser.
Vedlegg:
1. Intensjosnavtale
2. Forslag til gjennomføring - prosjektbeskrivelse
3. Utarbeidelse av forprosjekt
4. Saksprotokoll fra driftsutvalget
5. Leiekontrakt
6. Brev fra UNN, Meddelelse av valg av leverandør
7. Saksfremlegg til formannskapet vedr. igangsetting
8. Saksprotokoll fra formannskapet
9. Saksprotokoll fra driftsutvalget – oversendes til kontrollkomiteen
10. og 11. Brev fra Hålogaland Revisjon
12. Brev fra Fylkesmannen i Nordland
13. Brev fra UNN
14. Anbud for bygging av ambulansestasjon
15. Referat fra kontraktsmøte ved UNN
Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk Sjef
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