HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Tysfjord rådhus
Møtedato: 19.10.2009
Tid: 08.00 – 13.55
Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:

Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl
Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen

Varamedlemmer:
Jonny Langmo, Tor A. Johansen
Fra adm. (evt. andre): kst rådmann Lill Tove Hansen og formannskapssekretær Ante
Martin Eriksen. I tillegg møtte økonomileder Mari Hegge under
behandlingen av sak 74/09 og 75/09 og teknisk sjef Pål Strøm
Jensen under behandlingen av sak 79, 81, 82, 83, 84, 85
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 86/09

Behandlede saker:

74/09 – 86/09

Orientering:
Kommunestyres møte ihht. møteplanen den 17.12.2009 endres til 16.12.2009

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

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Kjøpsvik, 20.10.2009

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
74/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/449
BUDSJETTREGULERING 02/2009

75/09

07/1044
DRAG/HELLAND KIRKE

76/09

08/461
TILTAKSPLAN FOR SAMISKE BRUKERE AV HELSE OG
OMSORGSTJENESTER

77/09

09/376
REGNSKAP 2009

78/09

09/567
SØRFJORD VINDPARK UTTALELSE TIL UTREDNINGSPROGRAM

79/09

09/613
BYGGING AV AMBULANSESTASJON I KJØPSVIK

80/09

09/592
VAKANT STILLING - HELSE OG OMSORG

81/09

09/602
SØKNAD OM TILSKUDD RE-ETABLERING

82/09

09/601
BOLIGFELT NORDNES - DRAG

83/09

09/471
SØKNAD OM Å FÅ KJØPE TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT

84/09

08/851
FRADELING AV HYTTETOMT I TØMMERÅSFJORDEN SØKNAD
OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN

85/09

09/185
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

86/09

08/157
NÆRINGSUTVIKLING - ORGANISERING OG STYRING SKISSE FRA
NORDKRAFT
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74/09
BUDSJETTREGULERING 02/2009
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bes vurdere forslag til inndekning og bringe budsjettreguleringen i balanse.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Anders Sæter:
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.
Forslaget 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.
75/09
DRAG/HELLAND KIRKE
Rådmannens 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. Byggekomiteen suppleres med 2 medlemmer fra Tysfjord kirkelige fellesråd.
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 Formannskapet:
Endringsforslag v/Anders Sæter:
Pkt 3 endres til:
Byggekomité for prosjektet velges av kommunestyret i møte den 29. oktober.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1, 2, 4 og 5 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling pkt 3 ble satt opp mot Sæters forslag.
Sæters endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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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..
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.

76/09
TILTAKSPLAN FOR SAMISKE BRUKERE AV HELSE OG
OMSORGSTJENESTER
Driftsutvalgets innstilling:
Den foreslåtte tiltaksplan for samiske brukere av helse- og omsorgstjenester i Divtasvuona
suohkan - Tysfjord kommune godkjennes.
Behandlingen i Formannskapet:
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Den foreslåtte tiltaksplan for samiske brukere av helse- og omsorgstjenester i Divtasvuona
suohkan - Tysfjord kommune godkjennes.
77/09
REGNSKAP 2009
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kirkelige fellesråd får øket sine overføringer med kr 368.000,- i 2009. Beløpet
dekkes inn i budsjettregulering.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kirkelige fellesråd får øket sine overføringer med kr 368.000,- i 2009. Beløpet
dekkes inn i budsjettregulering.
78/09
SØRFJORD VINDPARK
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UTTALELSE TIL UTREDNINGSPROGRAM
Rådmannens 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 Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
79/09
BYGGING AV AMBULANSESTASJON I KJØPSVIK
Rådmannens innstilling:
I forbindelse med bygging av ambulansestasjon i Kjøpsvik godkjenner formannskapet følgende:
1. Anbude fra Bygg-Konsult Ballangen AS med kr 3.900.000,-.
2. Låneopptak på kr 4.400.000,- med løpetd 10 år.
3. Leiekontrakt med Universitetssykehuset Nord-Norge HF med løpetd 10 år og opsjon på 2
ganger 5 år i tllegg.

Behandlingen i Formannskapet:
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:
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Saken sendes tilbake til administrasjonen for mer informasjon, og fremmes på nytt.
80/09
VAKANT STILLING - HELSE OG OMSORG
Rådmannens innstilling:
Stilling konsulent for funksjonshemmede st.kode 6559 endres til miløterapeut st.kode 6675
og kunngjøres ledig snarest.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stilling konsulent for funksjonshemmede st.kode 6559 endres til miløterapeut st.kode 6675
og kunngjøres ledig snarest.
81/09
SØKNAD OM TILSKUDD RE-ETABLERING
Rådmannens innstilling:
Det innvilges støtte i 3 år til Taste of North AS. Støtten begrenset oppad tilsvarende 7
promille av verdifastsettingen. Verdifastsettingen som brukes skal være identisk med
eiendomskattetaksten.
Beløpet fordeles likt over 3 år og skal ikke overstige kr. 300 tusen pr år.
Bedriften kan søke om utvidelse av støtten med 2 år, med begrunnelse i revisorgodkjent
regnskap. Beløpet utbetales over næringsfondet, jfr. vedtekter for Tysfjord kommunes
næringsfond §46.
Vilkår:
Støtten utbetales kun ved helårlig drift.
Bedriften skal sende anmoding om utbetaling hvert år.
Anmodningen skal være Tysfjord Kommune i hende senest 1.desember i det året støtten
gjelder.
Utbetaling skjer tidligst 1.november i det omsøkte år.
Ved endringer i eierforhold kan kommunestyret stoppe støtten.
Støtten opphører hvis andre kommunale gebyrer ikke betales.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen og Tor A. Johansen:
Det innvilges støtte på kr 300.000,- i 2010 til Taste of North AS for helårig drift på Korsnes.
Bedriften oppfordres å søke om tilsvarende støtte hvert år i inntil 4 år.
Beløpet utbetales over næringsfondet, jfr. vedtekter for Tysfjord kommunes næringsfond §46.
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Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot ovennevnte forslag.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det innvilges støtte på kr 300.000,- i 2010 til Taste of North AS for helårig drift på Korsnes.
Bedriften oppfordres å søke om tilsvarende støtte hvert år i inntil 4 år.
Beløpet utbetales over næringsfondet, jfr. vedtekter for Tysfjord kommunes næringsfond §46.
82/09
BOLIGFELT NORDNES - DRAG
Rådmannens innstilling:
1- Tysfjord Kommune innleder samtaler med Bernt I Langås ved Bodø Bygg og Innredning
AS
Formålet er å avklare forholdene rundt byggeprosjektet og alle kostnader for Tysfjord
Kommune.
2- Tysfjord Kommune ser på tilsvarende prosjekt tilhørende Elbjørg Klingan.
3- Tysfjord Kommune ser på kostnader på egne tomter, foreløpig reservert til Lars Th. Kintel
m/fler.
Kort rapport legges frem for formannskapet, med kostnadsoverslag og finansieringsmodell
for alternativ 1, 2, og 3.
Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag v/Tor A. Johansen:
1- Tysfjord Kommune prioriterer at det innledes samtaler med Bernt I Langås ved Bodø
Bygg og Innredning AS
Formålet er å avklare forholdene rundt byggeprosjektet og alle kostnader for Tysfjord
Kommune.
2- Tysfjord Kommune ser på tilsvarende prosjekt tilhørende Elbjørg Klingan.
3- Tysfjord Kommune ser på kostnader på egne tomter, foreløpig reservert til Lars Th. Kintel
m/fler.
Kort rapport legges frem for formannskapet, med kostnadsoverslag og finansieringsmodell
for alternativ 1. Alternativene 2 og 3 ses på ved et senere tidspunkt.
Johansens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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1- Tysfjord Kommune prioriterer at det innledes samtaler med Bernt I Langås ved Bodø
Bygg og Innredning AS
Formålet er å avklare forholdene rundt byggeprosjektet og alle kostnader for Tysfjord
Kommune.
2- Tysfjord Kommune ser på tilsvarende prosjekt tilhørende Elbjørg Klingan.
3- Tysfjord Kommune ser på kostnader på egne tomter, foreløpig reservert til Lars Th. Kintel
m/fler.
Kort rapport legges frem for formannskapet, med kostnadsoverslag og finansieringsmodell
for alternativ 1. Alternativene 2 og 3 ses på ved et senere tidspunkt.
83/09
SØKNAD OM Å FÅ KJØPE TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT
Rådmannens innstilling:
Søknad fra Bjarne Langmo, Drag om kjøp av et areal på ca 320m2 fra Hamnbakken
tilhørende Tysfjord kommune godkjennes. Arealet skal brukes som tilleggsareal til
eksisterende boligtomt.
Behandlingen i Formannskapet:
Tilleggsforslag v/ Anders Sæter:
Prisen settes til kr 25/m2
Votering:
Rådmannens innstilling med Sæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Bjarne Langmo, Drag om kjøp av et areal på ca 320m2 fra Hamnbakken
tilhørende Tysfjord kommune godkjennes. Arealet skal brukes som tilleggsareal til
eksisterende boligtomt.
Prisen settes til kr 25/m2
84/09
FRADELING AV HYTTETOMT I TØMMERÅSFJORDEN
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN
Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i søknaden og saksutredningen nedenfor innvilges dispensasjon for fradeling
av den omsøkte hyttetomta på gnr 12 bnr 1 og 16 i Tømmersfjorden.
Fradelingen og plassering av hytta må for øvrig skje i henhold til kystsoneplanens
bestemmelser og retningslinjer.
Arbeider i marken må ikke igangsettes før uttalelse fra Sametinget foreligger.
Det vil heretter ikke bli innvilget dispensasjon for ytterligere bygningsmessige tiltak i
området.
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Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i søknaden og saksutredningen nedenfor innvilges dispensasjon for fradeling
av den omsøkte hyttetomta på gnr 12 bnr 1 og 16 i Tømmeråsfjorden.
Fradelingen og plassering av hytta må for øvrig skje i henhold til kystsoneplanens
bestemmelser og retningslinjer.
Arbeider i marken må ikke igangsettes før uttalelse fra Sametinget foreligger.
Det vil heretter ikke bli innvilget dispensasjon for ytterligere bygningsmessige tiltak i
området.
85/09
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM
Rådmannens innstilling:
Per Johan Hansen innvilges dispensasjon fra kommunedelplan for Drag/Helland for fradeling
av tomt samt oppføring av bolig på gnr. 59, bnr. 1 som omsøkt.
Behandlingen i Formannskapet:
Jonny Langmo fratrådt på grunn av inhabilitet.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Per Johan Hansen innvilges dispensasjon fra kommunedelplan for Drag/Helland for fradeling
av tomt samt oppføring av bolig på gnr. 59, bnr. 1 som omsøkt.
86/09
NÆRINGSUTVIKLING - ORGANISERING OG STYRING
SKISSE FRA NORDKRAFT
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Behandlingen i Formannskapet:
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Forslag v/Anders Sæter:
Tysfjord formannskap ser positivt på innspillet fra Nordkraft AS datert 30. September 2009,
og inviterer bedriften til en nærmere presentasjon i kommunestyret 29. oktober.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord formannskap ser positivt på innspillet fra Nordkraft AS datert 30. September 2009,
og inviterer bedriften til en nærmere presentasjon i kommunestyret 29. Oktober.
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