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Sak 1/09
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009
FASTSETTING AV VALGDAG
Saksbehandler: Ante M. Eriksen
Arkivsaksnr.:
08/413
Saksnr.: Utvalg
1/09
Kommunestyret

Arkiv: 010
Møtedato
10.02.2009

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Valgloven § 9-2 pkt 2 vedtar Tysfjord kommunestyre at det i Kjøpsvik og
Drag valgkrets også holdes valg søndag den 13. september, i tillegg til den offisielle
valgdagen den 14. september.
Saksutredning:
I statsråd den 18.04.2008 ble valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2009 fastsatt til
mandag 14. september 2009.
Hvert enkelt kommunestyre kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen, skal
holdes valg også søndag den 13. september 2009. jfr valglovens § 9-2
Ved stortings- og sametingsvalget i 2005 og kommune- og fylkestingsvalget i 2007 ble det
ved valgkretsene Kjøpsvik og Drag, også avholdt valg dagen før den offisielle valgdagen.
For å øke tilgjengeligheten for å avgi stemme på valgdagen(e), anbefaler rådmannen at det i
valgkretsene Kjøpsvik og Drag også holdes valg søndag den 13. september, i tillegg til
valgdagen den 14. september
.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante M. Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 2/09
STORTINGS- OG SAMETINGSVALG - 2009
VALG AV VALGSTYRE
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/53
Saksnr.: Utvalg
2/09
Kommunestyret

Arkiv: 010
Møtedato
10.02.2009

Rådmannens innstilling:
Som medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges:
Medlemmer

Varamedlemmer

Som leder og nestleder velges:
Leder:
Nestleder

Saksutredning:
Ved alle valg er det kommunen som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.
Til å styre forberedelsen og gjennomføringen av valget skal det i hver kommune være et
valgstyre.
Valgstyret velges av kommunestyret selv, dvs. kommunestyret må foreta et valg. I uttrykket
”kommunestyret selv” ligger at myndigheten til å velge valgstyret ikke kan delegeres. Jfr
Valglovens
§ 4-1
Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand og kommunelovens regler om valg av
nemnder kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommunelovens §
14 gjelder, og det må påses at kravene til kjønnsmessig representasjon oppfylles. Jfr
Kommunelovens §§ 36-38.
Kommunestyret skal også velge valgstyrets leder og nestleder jfr. kommunelovens § 10 nr 3.
Rådmannen legger saken frem for kommunestyret uten innstilling.

Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 3/09
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/19
Saksnr.: Utvalg
3/09
Kommunestyret

Arkiv: 080 &16
Møtedato
10.02.2009

Rådmannens innstilling:
Ann-Aashild Hansen innvilges ikke fritak fra sine politiske verv i kommunen.
Begrunnelse: Belastningen med å inneha vervet som kommunestyrerepresentant og medlemog leder av driftsutvalget, er ikke større enn at det kan kombineres med en krevende jobb.
Saksutredning:
I brev av 17.01.2009 søker Ann-Aashild Hansen om fritak fra sine politiske verv, som
representant i kommunestyret, driftsutvalget og varamedlem til formannskapet. Hun
begrunner sin søknad med at hun har gått over i annen jobb som krever en større
arbeidsinnsats, og dermed ikke har mulighet til å bruke av sin arbeidstid til politisk
møtevirksomhet. Hun mener også at det er lite forenelig å kombinere sin nye jobb og politisk
arbeid.
Videre skriver Hansen at hun er inne i sin tredje periode som kommunestyrerepresentant samt
tidligere medlem av formannskap og naturressursutvalg. Jfr vedlagt søknad
hennes arbeidssituasjon har endret seg av en slik karakter at det ikke lar seg kombinere med
kommunale verv. Jfr vedlagt søknad.
Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens §15
Etter rådmannens vurdering kommer kommunelovens §15 pkt 2 til anvendelse ved
behandlingen av søknaden
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”
Kommunestyret skal behandle en slik søknad, og står prinsipielt fritt til å avslå eller innvilge
søknaden, men det skal gode grunner til for at et medlem skal få innvilget permanent fritak
for hele valgperioden.
Rådmannen mener at belastningen med å inneha vervet som kommunestyrerepresentant og
medlem- og leder av driftsutvalget ikke er større enn at det kan kombineres med en krevende
jobb. Dersom det i perioder er vanskelig å møte, må det heler kalles inn vararepresentant.
Vedlegg:
Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 4/09
ENDRING AV VEDERLAG FOR KORTTIDSOPPHOLD/DAG- OG
NATTOPPHOLD.
Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
08/933
Saksnr.: Utvalg
2/09
Formannskapet
4/09
Kommunestyret

Arkiv: 231 F
Møtedato
26.01.2009
10.02.2009

Formannskapets innstilling:
1. Egenandelen for korttidsopphold fastsettes til kr. 121,- pr. døgn.
2. Egenandelen for dag- og nattopphold fastsettes til kr. 61,- pr. dag/natt.
Endringene gjelder fra og med 1. mars 2009.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 2/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Egenandelen for korttidsopphold fastsettes til kr. 121,- pr. døgn.
2. Egenandelen for dag- og nattopphold fastsettes til kr. 61,- pr. dag/natt.
Endringene gjelder fra og med 1. mars 2009.
Saksutredning:
Med bakgrunn i St.prp.nr. 1 (2008-2009) for Helse-og omsorgsdepartementet og Stortingets
vedtak er det gjort følgende endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
Egenandelen for korttidsopphold er endret fra kr. 118,- til kr. 121,- pr. døgn. For dag- og
nattopphold er egenandelen endret fra kr. 59,- til kr. 61,- pr. dag/natt.
Vedlegg: Rundskriv I-1/2009
Robert Pettersen
rådmann
Lill Tove Hansen
helse- og omsorgssjef
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Sak 5/09
VEDERLAG FOR HJEMMEHJELP
Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
08/939
Saksnr.: Utvalg
3/09
Formannskapet
5/09
Kommunestyret

Arkiv: 231 F21
Møtedato
26.01.2009
10.02.2009

Formannskapets innstilling:
Satsene for hjemmehjelp til brukere med inntekt under 2G økes fra kr. 150,- til kr. 155,-.
Endringene gjelder fra og med 1. mars 2009.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 3/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Satsene for hjemmehjelp til brukere med inntekt under 2G økes fra kr. 150,- til kr. 155,-.
Endringene gjelder fra og med 1. mars 2009.
Saksutredning:
Med bakgrunn i St.prp.nr.1 (2008-2009) for Helse-og omsorgsdepartementet og Stortingets
vedtak endres forskrift til lov om sosiale tjenester. Maksimal egenandel pr. måned for
hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G endres fra kr. 150,- til kr. 155,-.
Vedlegg: Rundskriv I-1/2009

Robert Pettersen
rådmann
Lill Tove Hansen
helse- og omsorgssjef
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Sak 6/09
FINANSIERING AV NAV KONTOR I TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
09/11
Saksnr.: Utvalg
7/09
Formannskapet
6/09
Kommunestyret

Arkiv: 202
Møtedato
26.01.2009
10.02.2009

Formannskapets innstilling:
Det tas opp lån på kr. 600.000,- for å dekke kostnadene i forbindelse med å etablere NAV
kontor på rådhuset.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 7/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det tas opp lån på kr. 600.000,- for å dekke kostnadene i forbindelse med å etablere NAV
kontor på rådhuset.
Saksutredning:
Kommunestyret behandlet i møte 24.06.2008 sak 86/08 Etablering av NAV kontor i Tysfjord
kommune der følgende vedtak ble fattet:
1. Med bakgrunn i rammeavtalen og den økonomiske kompensasjonen som blir gitt går
Tysfjord kommune inn i NAV med minimumsløsningen, dvs. økonomisk sosialhjelp,
råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer. Dette utgjør inntil 1,5 årsverk.
2. Rådmannen sammen med formannskapet gis fullmakt til å pådra kommunen utgifter i
forbindelse med etablering av NAV-kontor.
Det er nødvendig å ta opp et lån på til sammen kr 600.000,- for å dekke kostnadene med å
etablere NAV kontoret på rådhuset. Dette fordeler seg med 500.000,- til selve ombyggingen
av kontorlokalene til NAV og 100.000,- til øvrig ombygging på rådhuset i forbindelse med
flytting.
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Vedlegg:
Avtale med NAV (denne er underskrevet og skal ligge i hvelvet)
KS vedtak for delegering til formannskapet

Robert Pettersen
rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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Sak 7/09
SAMARBEIDSAVTALE - OG DRIFTSAVTALE MELLOM NAV NORDLAND
OG TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Robert Pettersen
Arkivsaksnr.:
09/20
Saksnr.: Utvalg
9/09
Formannskapet
7/09
Kommunestyret

Arkiv: 053
Møtedato
26.01.2009
10.02.2009

Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland godkjennes.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 9/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Endringsforslag v/Anders Sæter:
Formannskapet tilrår kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland godkjennes.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland godkjennes.
Saksutredning:
Samarbeidsavtale mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland legges frem for politiks
behandling.
Vedlegg:
-

Samarbeidsavtale mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland
Driftsavtale mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland

Robert Pettersen
rådmann
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Sak 8/09
FORLENGELSE AV VENNSKAPS- OG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
KOMMUNENE KIRISHJI OG TYSFJORD
Saksbehandler: Robert Pettersen
Arkivsaksnr.:
09/12
Saksnr.: Utvalg
8/09
Formannskapet
8/09
Kommunestyret

Arkiv: 075
Møtedato
26.01.2009
10.02.2009

Formannskapets innstilling:
Fremlagt forslag til ny vennskaps- og samarbeidsavtale mellom kommunene Kirishi og
Tysfjord godkjennes.
Det forutsettes at samarbeidet ikke medfører kostnader for Tysfjord kommune
Formannskapet ber stiftelsen rapportere om fremdriften og utfallet av samarbeidet innen utg.
av 2010.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 8/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Anders Sæter og Jan Ivar Jakobsen fratrådt på grunn av inhabilitet.
Varamedlem Johanne Ellingsen tiltrådt.
Tor Asgeir Johansen enstemmig valgt som settemøteleder
Tilleggsforslag v/Johanne Ellingsen:
Formannskapet ber stiftelsen rapportere om fremdriften og utfallet av samarbeidet innen utg.
av 2010.
Votering:
Rådmannens innstilling med Ellingsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fremlagt forslag til ny vennskaps- og samarbeidsavtale mellom kommunene Kirishi og
Tysfjord godkjennes.
Det forutsettes at samarbeidet ikke medfører kostnader for Tysfjord kommune
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Formannskapet ber stiftelsen rapportere om fremdriften og utfallet av samarbeidet innen utg.
av 2010.

Saksutredning:
Den første avtale om vennskap- og samarbeid mellom kommunene Kirishi og Tysfjord ble
etablert i 1992 og er siden vedtatt videreført i 1998 og 2004.
Gjeldene avtale utgår i 2008.
Tysfjord kommune har siden 1992 vært en av aktørene i Kommunenes Sentralforbunds
bilaterale kommuneprosjekter i Nord Vest Russland. KS sitt prosjekt ble imidlertid avviklet
01.01. 2006 og ekstern finansiering for samarbeidstiltak falt således bort og kommunalt
engasjement ble etter dette i praksis avviklet.
Etter avtale med kommunene Kirishi og Tysfjord har Stiftelsen Tysfjord – Russland påtatt
seg å videreføre aktørenes etablerte samarbeide.
Grunnlaget for fortsatt aktivitet bør likevel være en ”basisavtale” mellom kommunene som
skal skissere målsettinger, samarbeidsform og gjennomføring. Dette er elementer som kan
”følges som en rød tråd” gjennom hele samarbeidsperioden og som da også gjøres gjeldene i
foreliggende sak.
På dette grunnlaget fremmes følgende forslag til avtale mellom kommunene :
Avtale om vennskap og samarbeid mellom kommunene Kirishi i Leningrad fylke,
Russland og Tysfjord i Nordland fylke, Norge
I FORMÅLET MED SAMARBEIDET
er å styrke og utvikle et godt vennskap og naboforhold mellom kommunene og deres
innbyggere på grunnlag av felles interesser i økonomiske, sosiale og samfunnsmessige tiltak.
Avtalen bygger på Tysfjord kommunes besøk i Kirisji 28.09 – 01.10.1992, samt
vennskapsavtalen mellom Nordland fylke og Leningrad fylke.
I henhold til gjeldene avtale mellom Stiftelsen Tysfjord – Russland og kommunene Tysfjord
og Kirishi skal Stiftelsen Tysfjord – Russland være partenes utøvende aktør for
gjennomføring av vennskaps- og samarbeidsavtalens formål, samarbeidsform og realisering.
Prioriterte samarbeidsprogrammer er : reiseliv / turisme, kultur- og idrettsutvikling og
ungdom.
II SAMARBEIDSOMRÅDER
Intensjonene i samarbeidsavtalen vil Kirisji kommune og Tysfjord kommune ivareta gjennom
samarbeid på følgende områder:
- Næringsliv, industri og handel.
- Kultur
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- Ungdommer og idrett
- Utdanning
- Helse- og sosialvesen
- Kommunale tjenester / virksomhet
- Hospitering og personellutveksling
Partene tar sikte på å videreutvikle samarbeidet på flere og andre områder, samt etablere
direkte kontakter mellom ulike grupper / institusjoner i begge kommuner.
III REALISERING AV SAMARBEIDSPROGRAMMER.
Innenfor hvert område skal samarbeidsformene konkretiseres nærmere i egne avtaler eller
programmer. Slike avtaler utarbeides i fellesskap innen vennskapsavtalens rammer. Begge
parter skal tilrettelegge for best mulig rammevilkår for utvikling av samarbeidet.
Kostnadene ved samarbeidet dekkes av stiftelsen Tysfjord - Russland. Ved tilfeller hvor
regionale og nasjonale interesser berøres tar en sikte på å løse dette i samarbeid med regionale
og nasjonale myndigheter. En tar sikte på likevekt over tid i delegasjonsstørrelser og
hyppighet
Avtalepartene skal bistå organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner innen de
respektive kommuner som ønsker kontakt med hverandre.
IV TIDSRAMME
Avtalen gjelder for perioden 2009 – 2010.
Fornyelse av avtaleperioden for en ny toårsperiode gjøres videre selvopprettende dersom
ingen av partene, i løpet av de seks siste månene av gjeldene avtaleperiode har meddelt ønske
om endringer.
V PROTOKOLL.
Begge kommuner vil gjennom denne avtalen arbeide for å øke kunnskapen om
hverandre, styrke å utvikle vennskapet mellom folket.
Denne avtalen er underskrevet i 2 – to eksemplar, på norsk og russisk.
Vedlegg:
Robert Pettersen
rådmann
Robert Pettersen
rådmann
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Sak 9/09
MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE TYSFJO
VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
06/2294
Saksnr.: Utvalg
91/08
Formannskapet
113/08
Kommunestyret
9/09
Kommunestyret

Arkiv: U64
Møtedato
24.11.2008
15.12.2008
10.02.2009

Formannskapets innstilling:
1. Tysfjord kommune slutter seg prinsipielt til de felles innsatsområdene som er foreslått
i forstudien Samverkan för tillväxt Gällivare – Tysfjord.
Kommunen ønsker å delta i en eventuell realisering av interregprosjektet Natur- og
kulturturisme fra kyst til kyst under forutsetning av at prosjektet kan fullfinansieres.
Kommunestyret skal godkjenne prosjektets økonomi og organisering før prosjektet
igangsettes.
2. Kommunestyret godkjenner videreføring av Stetindprosjektet med den målsetting,
organisering og handlingsplan som fremgår av saksutredningen.
Finansieringsplanen, kommunal egenandel, skal innarbeides i budsjett og
økonomiplan.
Før det enkelte kommunale prosjekt/tiltak igangsettes, skal tiltakets økonomi og
framdrift godkjennes av formannskapet.
Rådmannen gis i oppdrag å la utarbeide reguleringsplan for Stefjord – Storelvområdet. Planen
forutsettes lagt fram for endelig behandling i kommunestyret våren/forsommeren 2009.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
24.11.2008
PS 91/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
15.12.2008
PS 113/08

Resultat:
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Behandling i utvalget:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
Saken utsettes.
Votering: Saken utsettes enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.

1. Tysfjord kommune slutter seg prinsipielt til de felles innsatsområdene som er foreslått
i forstudien Samverkan för tillväxt Gällivare – Tysfjord.
Kommunen ønsker å delta i en eventuell realisering av interregprosjektet Natur- og
kulturturisme fra kyst til kyst under forutsetning av at prosjektet kan fullfinansieres.
Kommunestyret skal godkjenne prosjektets økonomi og organisering før prosjektet
igangsettes.
2. Kommunestyret godkjenner videreføring av Stetindprosjektet med den målsetting,
organisering og handlingsplan som fremgår av saksutredningen.
Finansieringsplanen, kommunal egenandel, skal innarbeides i budsjett og
økonomiplan.
Før det enkelte kommunale prosjekt/tiltak igangsettes, skal tiltakets økonomi og
framdrift godkjennes av formannskapet.
Rådmannen gis i oppdrag å la utarbeide reguleringsplan for Stefjord – Storelvområdet. Planen
forutsettes lagt fram for endelig behandling i kommunestyret våren/forsommeren 2009.
Saksutredning:

1.

Utviklingsprosjekter ferdigstilt i 2007

1.1
SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE – TYSFJORD
I 2005 besluttet vennskapskommunene Gällivare og Tysfjord sammen med Sörkaitums
sameby å gå samman i en felles utredning for å kartlegge og belyse potensialet for
næringsutvikling i området. Prosjektet var en naturlig oppfølging av de to nabokommunenes
samarbeid over mange år innenfor skole og kultur, og sist ved en grenseoverskridende
vandringsled.
Det ble utpekt fire delområder som skulle belyses i prosjektet:





Vannkraft og mineraler
Handel, turisme og næringsliv
De samiska næringene
Infrastruktur
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Den avsluttende prosjektrapporten konkluderer med følgende:
Gemensamma insatser
För att skapa kontinuitet i arbetet med den gemensamma utvecklingen är det av vikt att det
samverkan fortsätter. Det finns ett antal olika insatser som kan göras inom olika områden för
att främja kontinuiteten. I alla utvecklingsområden kan frågan om den gemensamma
infrastrukturen belysas ur olika aspekter:



Utveckling av samverkan mellan turistföretag och -organisationer över gränsen med
mål att utveckla gemensamma produkter och gemensam marknadsföring med
inriktning på hållbar natur- och kulturturism. Stetind, Laponia m fl kan vara
varumärken i den utvecklingen.



Gemensam kartläggning av den hållbara natur- och kulturturismen och möjligheter till
samverkan/målkonflikt med utbyggt vägnät och exploatering av vatten- och vindkraft



Fortsatt analys och konsekvensbeskrivning av exploatering och vägutbyggnadens
effekter på de samiska näringarna.




Fortsatt gemensam näringslivsutveckling baserad på samisk kultur och tradition



Fortsatta utvecklingsinsatser i samverkan med näringslivet i syfte att förstärka
affärskontakterna i området
Fortsatt samarbete inom energiområdet mellan samhälle, energiföretag, samebyar m fl
i syfte att samplanera kring möjligheterna att nyttja energiresurser i området

Insatser i respektive land
En insats i Sverige som har avgörande betydelse för utvecklingen i området är den fortsatta
ansträngningen för att rusta upp vägen St Sjöfallet- Ritsem och att konvertera den till allmän
väg med motsvarande standard.
Betydelsefulla insatser i Norge av vikt för en framtida utveckling av gemensam infrastruktur
är de fortsatta ansträngningarna kring en färjefri E6, innebärande en utbyggnad av
broalternativet genom Tysfjord, samt de fortsatta ansträngningarna att utveckla hamnen i
Kjöpsvik att kunna fungera som export- och importhamn. Ytterligare en viktig insats är
arbetet för att bevara Lofotentrafiken över Vestfjorden (färjan Skutvik- Svolvaer t ex) vilket
bedöms ha stor betydelse för trafiken i området. En insats inriktad på ökad turism avseende
paketering och produkter, är dessutom av stor betydelse för en fortsatt anringslivsutveckling i
området

1.2
MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE
Prosjektet er en forstudie som gir en overordnet vurdering av reiselivstiltak i Tysfjord
kommune, og av nasjonalfjellet Stetinds potensial som turistmål og markedsføringssymbol
for lokalt næringsliv. Mulighetsstudien gir anbefalinger om satsingsområder og tiltak. Den
kjente fjellklatreren og forfatteren Stein P. Aasheim har levert fagstoff om fjellklatring til
denne studien.
I sluttrapporten, kap. 7 gis en anbefaling om en videreføring av prosjektet i prosjekter/tiltak
inndelt i:
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Kortsiktige tiltak
lavkosttiltak
kostnadskrevende tiltak
Strategiske tiltak

Tiltakene som gjennomføres, både på kort og lang sikt, forutsetter å gi målbare resultater i
form av nye arbeidsplasser og/eller sikring av eksisterende arbeidsplasser.
I figuren nedenfor er det visualisert ideer og mulige tiltak som er omhandlet i rapporten, som
et innspill til det videre utviklingsarbeidet. Det er søkt å anskueliggjøre tidsaspekt og
kostnadsnivå på en mest mulig oversiktlig måte.

1.3
SAMORDNING AV PROSJEKTENE
I forstudien Samverkan för tillväxt Gällivare – Tysfjord er natur- og kulturbasert turisme pekt
på som et viktig satsingsområde både gjennom felles kartlegging, markedsføring og utvikling,
og som et eget satsingsområde for næringsutvikling i Tysfjord kommune.
I Stetindprosjektet beskrives geoturisme som et satsingsområde som kan skape aktiviteter og
arbeidsplasser. Begrepet Geoturisme er definert som: ”Turisme som ivaretar, forsterker og
fremhever et steds lokale egenart – geologi, natur, miljø, estetikk, kultur/kulturarv – og som
kommer lokalsamfunnet til gode”.
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I begge prosjektene er begrepene reiseliv, geologi, natur og kultur pekt på som viktige
elementer i utvikling av turistnæringer i kommunene. Natur- og kulturbasert turisme –
geoturisme vil være et samlebegrep som omfatter helheten i den aktuelle turistdestinasjonen,
og som inkluderer historie, lokal kultur, natur, lokal mat, arkitektur og spesielle opplevelser.
Det er planer om et interreg-prosjekt som er betegnet Natur- og kulturturisme fra kyst til kyst,
hvor Tysfjord sammen med nabokommunene er invitert til å delta.
Gällivare kommune har tatt initiativet til dette prosjektet som har som formål å sette fokus på
de unike og sammenhengende natur- og kulturopplevelser som befinner seg i hele området fra
Botenviken i Sverige (Luleå kommune) til Vestfjorden i Norge (Hamarøy kommune).
Prosjektet Natur- og kulturturisme fra kyst til kyst forutsetter et samarbeid mellom de berørte
kommunene på svensk og norsk side.
Prosjektet kan betraktes som en felles videreføring av prosjektet Samverkan för tillväxt
Gällivare – Tysfjord.
Stetindprosjektet og en videreføring av dette i underprosjekter/tiltak må likedan kunne
betraktes som lokale delprosjekt under fellesprosjektet.
Grenseleden, den ferdig opparbeidede vandringsleden mellom Áhkájávrre/Ritsem og
Sørfjord/Stetind, kan også betraktes som et delprosjekt under det overordnede
samarbeidsprosjektet.

2.

Overordnet målsetting og strategi

En forutsetning for å lykkes i det videre arbeidet med utviklingsprosjekter og tiltak, er at
arbeidet blir solid politisk fundamentert. Dette krever at prosjektene er basert på politiske
vedtak, og at politikerne får nødvendig tilhørighet gjennom medvirkning og tilbakemeldinger.
En god politisk plattform gir også administrasjonen legitimitet til å bruke tid og ressurser på
dette arbeidet
For å lykkes i utviklingsarbeidet, er det viktig at det lokale næringslivet deltar og legger
premisser for arbeidet. Alle aktører i utvikling, prosjektering og gjennomføring av tiltak må
komme tidligst mulig inn i prosessen. Dette for sikre at aktuelle tiltak er målrettet, realistiske
og gjennomførbare.
Det er viktig at arbeidet med prosjekter og tiltak rettes inn mot den samme overordnede
målsetting og strategi for næringsutvikling i kommunen og i samarbeid med
nabokommunene:

Arbeidsmål:
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Gjennom utarbeidelse av en masterplan for reiseliv skal Tysfjord kommune fastlegge mål og
strategier for utvikling og tilrettelegging av turistbaserte næringer og reiseliv i kommunen. En
slik masterplan skal fortrinnsvis utarbeides i et samarbeid med Gällivare kommune og i et
samspill med nabokommunene.
Masterplanen skal gis status som kommunedelplan og vil gi føringer til arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Det lokale næringslivet, frivillige organisasjoner og andre aktuelle lokale og eksterne aktører
skal sikres god og tilrettlagt medvirkning i planarbeidet og i de ulike utviklingsprosjekter.

3.

Generell organisering av kommunale utviklingsprosjekter

Politisk styring og medvirkning i tillegg til strukturert og sterk medvirkning fra næringslivets
side vil være retningsgivende for organisering av utviklingsprosjekter og delprosjekter.
Prosjektstyre:

Formannskapet

Prosjektansvarlig:

Rådmannen

Prosjektledelse:

Plansjef/prosjektadministrasjon, konsulent

Prosjektgruppe:

Prosjektleder, prosjektadministrasjon, evt. konsulent, representanter fra
det lokale næringslivet og representant fra de frivillige
organisasjonene.

Referansegruppe:

Andre aktuelle aktører (eiendom, finans, saksbehandling, ekstern
godkjenning m.fl.)

Private tiltak:

Eventuell deltakelse fra kommunal prosjektledelse for å ivareta
kommunens rolle i private prosjekter, og for å avklare behovet for
samordning mellom private og kommunale prosjekter.

4.

Videre arbeid med Stetindprosjektet – delprosjekter/tiltak

Det er viktig at Stetindprosjektet føres videre med prioriterte tiltak for raskest mulig å kunne
gi tilbud til besøkende og reiselivsaktører. Den markedsføringen som er gitt gjennom media
med fokus på Stetind og Tysfjord, har entydig avdekket et behov for strategisk tenking,
planlegging og tilrettelegging. Etterspørselen øker stadig, men vil raskt kunne avta dersom
ikke kommunen og næringslivet kan svare på de tilbud som etterlyses.
Det er derfor viktig å få vedtatt en handlingsplan med realistisk prosjekter/tiltak som kan
gjennomføres på kort sikt. Handlingsplanen bør deretter videreutvikles for å ta opp i seg de
viktige tiltakene som fremgår av sluttrapporten fra Mulighetsstudie Stetind.
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De tiltakene som krever investeringer må søkes innarbeidet i kommunens budsjett og
økonomiplan. Finansiering kan søkes løst gjennom egenkapital og søknad om tilskudd fra
aktuelle instanser.

4.1
ØKOFILOSOFISK SENTER VED STETIND
Amanuensis Børge Dahle ved Norges idrettshøgskole har, gjennom sitt arbeid med prosjektet
”Naturvennlig friluftsliv sett i et globalt miljø- og utdanningsperspektiv”, tatt initiativet til å
utvikle Stetind som et ”symbol for naturvennlig tenke- og levemåte”. Det vil si å gjøre
Stetind til reisemål for naturvennlige reiser og opplevelser.
Bakgrunnen for dette prosjektet og valget av Stetind er at fjellet var stedet der
sammenføyning av filosofi og økologi skjedde sommeren 1966. Nils Farlund, Stetindkjenneren Arne Ness og Sigmund Kvaløy Setereng opphold seg i teltet under Stetind mens de
ventet på klatrevær. Gjennom samtalen mellom de tre kom det fram et omriss av en økologisk
filosofi som senere skulle bli kjent som økofilosofi og økosofi.
Prosjektet vil naturlig kunne integreres i de satsingsområdene som er utredet i sluttrapporten
Mulighetsstudie Stetind. Det vil i tillegg kunne gi merkevaren Stetind enda en dimensjon med
gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt.
Prosjektet innebærer blant annet å utvikle en Stetind-deklarasjon, gjennomføre et Stetindseminar i 2009 og å få etablert et ”Natursted” ved foten av Stetind. Et sted – et rom for
refleksjon og ettertanke.
Også i denne sammenheng er det gunstig at Stetind er kåret til Norges nasjonalfjell.
Administrasjonen har deltatt i to møter med Børge Dahle for informasjon og utdyping av
prosjektet, og for søke å avklare kommunens medvirkning, blant annet hvilke forventninger
som stilles til kommunen. Gjennom denne dialogen framkom tanken om etablering av et
natursted som en del av et planlagt natursenter i Kjøpsvik.
Etablering av et ”Natursted” vil kreve en avklaring om disponering av arealene ved Stetind
sett i forhold til overordnet plan, behov tilknyttet infrastruktur m.m. Det vil av denne grunn,
men også generelt når det gjelder tiltak som har arealmessige konsekvenser, være behov for å
utarbeide en reguleringsplan for Stefjord/Storelvområdet.
Det vil være viktig å utvikle et planverktøy som setter kommunen i stand til å styre
arealbruken i Storelvområdet, og til å sikre at prosjekter/tiltak er i overensstemmelse med
kommunens overordnede målsetting for utviklingen i området.
I første omgang bør derfor kommunen igangsette arbeidet med reguleringsplan. I tillegg bør
kommunen vurdere hvordan bekjentgjøring og tilrettelegging av dette prosjektet kan
gjennomføres og integreres i den øvrige tilrettelegging og markedsføring av Stetind.

4.2
STETINDVANN
Det arbeides for tiden med et privat prosjekt for å utnytte kildevann fra Stetind til
kommersielt formål. En realisering av dette prosjektet vil også her kreve en avklaring i
forhold til areal- og anleggsbehov.
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4.3
EIENDOMSAVKLARINGER
Tiltak på eiendommer i området forutsettes i utgangspunktet å skje på bakgrunn av inngått
avtale med grunneier, uavhengig av reguleringsplan.

5.0

Handlingsplan

Prioritet
Prosjekt/tiltak
1
Masterplan for reiseliv

Kostnad
300 000

1B
2

Reguleringsplan for Storelva
Markedsføring

125 000
100 000

2B
3

Patentering
Oppgradering av Stetindbrosjyren
Egen Stetind-side på
hjemmesiden
Turistguide - Info
Guidetjeneste
Merkevarelogo, skilting v/Stetind
Pakkeløsning – fjellvandring, mat
Politisk godkj. båttransport i hele
fjorden–fjell-/grottevandring, mat
Etabler Stetindselskap

60 000
20 000

4
5
6
7
8
9
10
Sum

5.1

Framdrift
Ansvarlige aktører
2009
Tysfjord kommune
(TK) Aktuell konsulent
2009
TK, aktuell konsulent
2009 Hamsuns Rike, TK
Destinasjon Narvik
2009
2009
TK - Service

15 000

2009

TK - Service

50 000
0
50 000
0
0

2009
2009
2010
2010
2010

25 000
745 000

2011

TK – Service, Konsulent
Privat aktør, TK
Konsulent, TK-teknisk
Næringslivet; TK
Næringslivet, TK
Privat aktør
Næringslivet, TK

Finansieringsplan

Prioritet Kommunal
egenandel
1
75 000

Ekstern
finansiering
225 000

Aktuell finansieringsinstans
Fylkeskommunen (kap. 551, post 51)
Sametinget, Interreg.
Fylkeskommunen (kap. 551, post 51)
Småsamfunnsmidler, felles næingsfond
Småsamfunnsmidler felles næringsfond

1B

40 000

85 000

2
2B
3
4
5
6
7
8
9
10
Sum

50 000
30 000
20 000
15 000
25 000

50 000
30 000

25 000

Småsamfunnsmidler felles næringsfond

25 000

25 000

Småsamfunnsmidler felles næringsfond

25 000
305 000
255 000

440 000
Prioriteres i budsjettet for 2009
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Vedlegg til saksmappen:
- Sluttrapport Mulighetsstudie Stetind
- Samverkan för tillväxt Gällivare – Tysfjord - Sammenfatning og sluttsatser
- Skisseprosjekt Økofilosofisk Senter
Utsnitt av prosjektdokumentet ”Stetind – Arnested for sammenføyning av
filosofi og økologi”

Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTEN VED PRESTEGÅRDSTUNET
SYKEHJEM
Saksbehandler: Lill Tove Hansen
Arkivsaksnr.:
08/820
Saksnr.: Utvalg
3/09
Driftsutvalget
10/09
Kommunestyret

Arkiv: G21
Møtedato
05.02.2009
10.02.2009

Rådmannens innstilling:
Plan for normering av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem godkjennes.

Saksutredning:
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i mars 2007 ut rundskriv I-4/2007 Nasjonal standard
for legetjenester i sykehjem til alle landets kommuner. Rundskrivet presiserer de krav som
ligger til kommunen om å fastsette en lokal norm for legetjenester i sykehjem med bakgrunn i
dagens regelverk. Det forutsettes i rundskrivet at kommunen fatter et konkret vedtak om
legedekningen i kommunens sykehjem og at det kan dokumenteres hvordan planprosessen for
legetjenesten er gjennomført.
Bakgrunnen for at departementet ønsker å kartlegge den lokale normen for legetjenester i
sykehjem i alle landets kommuner, er det faktum at beboerne ved sykehjem i dag er
annerledes enn beboerne for noen år siden. Pasienter skrives raskere ut fra sykehusene, og
sykehjemmene har derfor blitt mini-sykehus. Det resulterer i behov for bredere kompetanse
hos personalet og tettere oppfølging av sykehjemslege.
I planen for normering av legetjenesten i sykehjem i Tysfjord kommune har det i løpet av året
2007 blitt foretatt en kartlegging av legetjenesten i sykehjemmet. Kommunelege,
sykehjemslege, avdelingssykepleier og leder for sykehjemmet har kartlagt legetjenesten.
I ”utregningen” av lokal normering av antall legetimer i sykehjem er det benyttet
legeforeningens ”hurtigformel” som beregningsmodell. Beregningsmodellen belyser antatt
legebehov pr. uke i sykehjemmet sett opp mot antall inneliggende pasienter (s. 13 i vedlagte
plan).
Ut fra planarbeidet og beregningsmodellen foreslås det at legetjenesten ved Prestegårdstunet
sykehjem trappes opp fra 7,5 legetimer pr. uke i år 2007 og 2008 til 9,0 timer pr. uke innen
2010.
Opptrappingen av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem organiseres av kommunelege,
sykehjemslege og leder ved Prestegårdstunet sykehjem.
Kostnader
Legene i kommunen er fastlønnet slik at en økning av normen med 1,5 timer ikke vil utgjøre
økt direkte kostnad for kommunen.
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Vedlegg:
o Forslag til plan for normering av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem.
o Rundskriv I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem.
o Sosial og helsedirektoratet: Følgebrev fra sosial- og helsedirektoratet til
innrapporteringsskjema for lokal normering av legetjenester i sykehjem.

Robert Pettersen
rådmann
Lill Tove Hansen
helse- og omsorgssjef
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HØRING - FORSLAG TIL PLANPROGRAM - FYLKESPLAN SMÅ
VANNKRAFTVERK
I NORDLAND - HØRINGSUTTALELSE
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/921
Saksnr.: Utvalg
11/09
Kommunestyret

Arkiv: S10
Møtedato
10.02.2009

Rådmannens innstilling:
Det er meget positivt at Nordland fylkeskommune nå har igangsatt arbeidet med en
fylkesdelplan for små kraftverk. Dette er i tråd med kommunens uttrykte ønske, og vil kunne
bli et nyttig verktøy også for kommunen i sin behandling av eventuelle framtidige søknader
om bygging av denne typen vannkraftverk.
Spesielt gledelig er det at fylkeskommunen i sitt planarbeid vil følge prosessen for
konsekvensutredninger slik det framgår av gjeldende forskrift. Kommunen slutter seg til de
utredningstema som er foreslått.
Tysfjord kommune har for øvrig ingen merknader til det forslåtte planprogrammet.

Saksutredning:
I brev av 17.12.2008 fra Nordland fylkeskommune fikk Tysfjord kommune oversendt forslag
til planprogram – Fylkesdelplan – små vannkraftverk i Nordland til høring.
I forbindelse med kommunens behandling av søknad om bygging av Storå kraftverk, sak
07/456, gjorde Driftsutvalget følgende vedtak:
”Det må foreligge en fylkesplan for småkraftverk før eventuell behandling av nye
konsesjonssøknader om småkraftverk i kommunen blir realitetsbehandlet.”
Arbeidet med fylkesplanen er satt i gang på bakgrunn av Soria Moria- erklæringen og
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007), hvor fylkeskommunene oppfordres til å utarbeide
fylkesvise planer for små kraftverk.
Arbeidet vil følge Olje og energidepartementets ”Retningslinjer for små vannkraftverk”.
Arbeidet bygger videre på ”Fylkesdelplan – klimautfordringer i Nordland og de strategier
som ligger i Fylkesplanen for Nordland. I planens arealpolitiske retningslinjer heter det:
”Arealbruk for små-, mini og mikrokraftverk, vindkraftverk og andre energiformer må være
avklart i kommuneplanen.”
Fellesbetegnelsen småkraftverk innbefatter installert effekt fra 1 til 10 000 kW.
Av planprogrammet 1.5 Målsetting, framgår følgende: ” Målet med arbeidet er å utarbeide
noen generelle kriterier/retningslinjer for vurdering av konfliktnivået ved små
vannkraftprosjekter.”
”Planen skal identifisere og synliggjøre områder med viktige miljøinteresser/verdier og
omtale hvordan disse interessene, ut fra regionale prioriteringer, bør ivaretas ved
behandlingen av enkeltprosjekter.”
Videre heter det: ”Retningslinjene vil legges til grunn ved enkeltsaksbehandling av omsøkte
tiltak.”

Side 25 av 31

Sak 11/09
Selv om fylkesdelplanen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, vil
fylkeskommunen følge samme prosess som for en konsekvensutredning. Følgende
utredningstema vil inngå i planen:











Landskap
- Verdifulle landskapselementer
- Sårbare høyfjellsområder
- Fjordlandskaper
Biologisk mangfold
- Rødlistede arter
- Naturtyper
- Truede vegetasjonstyper
Inngrepsfrie naturområder
Fisk og fiske
Kulturminner og kulturmiljø
Friluftsliv
Reiseliv hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen
Reindrift

Vurdering:
Det er meget positivt at Nordland fylkeskommune nå er i gang med en fylkesdelplan for små
kraftverk. Dette er i tråd med kommunens uttrykte ønske og vil kunne ble et nyttig verktøy
også for kommunen i sin behandling av eventuelle framtidige søknader om bygging av denne
typen vannkraftverk.
Spesielt gledelig er det at fylkeskommunen vil følge prosessen for konsekvensutredninger slik
det framgår av gjeldende forskrift.
I utarbeidelse av kommunens strategi for reiseliv og økoturisme basert på en natur- og
kulturvennlig bruk, vil en slik plan kunne bli et nyttig verktøy i en lokal konfliktvurdering
mellom ulik bruk av arealer og naturressurser.
Vedlegg:

Brev fra Nordland fylkeskommune av 17.12.08 med vedlagt planprogram

Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER
Saksbehandler: Ingunn Foshaug
Arkivsaksnr.:
08/762
Saksnr.: Utvalg
/
Partsammensatt utvalg
12/09
Kommunestyret

Arkiv: 143
Møtedato
10.02.2009

Rådmannens innstilling:
Forslag til lønnspolitiske retningslinjer for Tysfjord kommune godkjennes.
Saksutredning:
I henhold til Hovedtariffavtalen(HA)kap. 3 forutsettes det at kommunen skal ha en lokal
lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Det er arbeidsgiver som tar initiativ til
regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer utformes etter
drøftinger med de ansattes organisasjoner.
Tysfjord kommune har hatt lønnspolitisk plan fra juni 2006. Den gang ble planen utarbeidet
gjennom et samarbeid mellom Hamarøy, Steigen, Ballangen og Tysfjord. Av planen gikk det
fram at den skulle revideres i hver tariffperiode.
Planen har dermed nå vært gjenstand for revidering. Revideringen er ikke et produkt av
samarbeid mellom STH kommunene og Ballangen kommune, men det framgår av vedlagte
forslag at det skal tilstrebes et samarbeid med nabokommunene for å unngå et utilsiktet
lønnspress.
Det framlagte forslaget til lønnspolitiske retningslinjer er bygd opp annerledes en tidligere
plan. Det er mest fokus på lønnspolitiske prinsipper og strategier(punkt 6), kriterier for lokal
lønnsfastsetting (punkt 7) og virkeområde for lønnspolitikken (punkt 8). I stedet for at HA’s
bestemmelser tas inn i retningslinjene er det vist til gjeldende bestemmelser. Dette bidrar til å
gjøre retningslinjene kortere. Fra å ha en plan på 19 sider foreligger det nå et forslag på 7
sider.
Lønnspolitikken er et viktig element i kommunens arbeidsgiverpolitikk og ett av flere
personalpolitiske virkemidler for å bidra til at kommunen framstår som en attraktiv
arbeidsgiver. I tillegg er det viktig å synliggjøre goder som pensjon og forsikring for å styrke
bildet av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver.
Utviklingen går i retning av mer lokal lønnsdannelse. Dette er med på å gi den enkelte
kommune større handlingsrom, men samtidig en utfordring i forhold til å bruke denne
friheten og de mulighetene som finnes mest mulig aktivt. Lønnspolitikken er et
styringsverktøy. Den skal konkretisere og utfylle sentralt gitte rammer med utgangspunkt i
kommunens utfordringer og behov. Videre skal den tydeliggjøre arbeidsgivers prioriteringer
innen lønnsområdet, og klargjøre rutiner og rammer for den lokale lønnsfastsettelsen.
Kommunenes Sentralforbund(KS) har i B-rundskriv 12/2008, tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 –
det anbefalte forslaget er vedtatt - pekt på at arbeidsgiver bør være særlig oppmerksom på
arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse. Det vil si arbeidstakere innplassert i HTA kap. 3
og 5 som ikke har sentral lønnsregulering.
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Rådmannen anser det som viktig å synliggjøre og forankre lønnspolitikken både blant de
ansatte og politikerne. Dette for å bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kommunens
lønnspolitikk.
Forslaget til lønnspolitiske retningslinjer ble drøftet med organisasjonene i lønnspolitisk
drøftingsmøte 25.09.08. Organisasjonene fikk frist til 03.10.08 med å komme med
tilbakemeldinger/innspill.
Ut fra foranstående anbefaler rådmannen at lønnspolitiske retningslinjer for Tysfjord
kommune vedtas.
Vedlegg:
Forslag til lønnspolitiske retningslinjer.
Høringsuttalelser fra Delta og NSF
Referat fra drøftingsmøte 04.11.08

Robert Pettersen
rådmann
Ingunn Foshaug
personalleder
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LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Saksbehandler: Ingunn Foshaug
Arkivsaksnr.:
07/363
Saksnr.: Utvalg
1/08
Partsammensatt utvalg
2/08
Partsammensatt utvalg
3/08
Partsammensatt utvalg
57/08
Kommunestyret
85/08
Kommunestyret
13/09
Kommunestyret

Arkiv: 400
Møtedato
24.01.2008
17.04.2008
30.05.2008
13.06.2008
24.06.2008
10.02.2009

Innstilling:
Framlagte forslag til livsfaseplan for Tysfjord kommune vedtas med virkning fra
1. januar 2009.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Partsammensatt utvalg
24.01.2008
PS 1/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Partsammensatt utvalg
30.05.2008
PS 3/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
13.06.2008
PS 57/08

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
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Saken utsatt
Vedtak:
Framlagte forslag til livsfaseplan for Tysfjord kommune vedtas med virkning fra
1. januar 2009.
Partssammensatt utvalg ber om at arbeidet med livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitisk plan
starter opp i tråd med de anbefalinger som fremkommer i notat fra arbeidsgruppen av
21.11.07. I arbeidet med planen skal tiltak som bidra til at seniorene står lenger i arbeid ha
prioritet. Planperioden følger valgperioden og forslag til plan legges fram til behandling i
partssammensatt utvalg slik at den kan behandles av kommunestyret før ferien 2008. Det
anbefales at planen dimensjoneres ut fra avgang ihht prognose alt. B.

Saksutredning:
For å avklare behovet for tiltak knyttet til ulike livsfaser ble det gjennomført et forprosjekt i
STH kommunene. Arbeidet resulterte i et notat som ble framlagt for politisk behandling i
PSU. Notatet belyste utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, holdninger, rekrutteringsbehov og
framtidige pensjonskostnader. Konklusjonen ble en bestilling fra PSU om å utarbeide en plan
for kommunens livsfasepolitikk med størst fokus på utfordringer knyttet til seniorer.
I tråd med notatet av 21.11.07 ble det opprettet en prosjektgruppe på seks medlemmer.
Styringsgruppe rådmennene i de tre kommunene. PSU har vært referansegruppe.
Planen ble sendt ut på høring til organisasjonene med høringsfrist 5. mai 2007. NSF,
Utdanningsforbundet, Norsk Skolelederforbund og Fagforbundet har gitt uttalelse.
Administrasjonen i STH kommunene legger fram felles saksframlegg og innstilling til plan.
Innstillingen bygger på arbeidet vi har gjennomført samt høringsuttalelser.
Arbeidstakerorganisasjonene gir i høringsuttalelsene positiv tilbakemelding på prosessen og
resultatet. Det er stort sett de samme hovedmomenter som organisasjonene er opptatt av
uavhengig av kommune:




Tiltak knyttet til nyansatte bør tas inn i planen.
Redusert arbeidstid har stor betydning.
Større beløp på bonusordning.

Administrasjonen har på bakgrunn av høringene tatt inn tiltak knyttet til nyansatte i punkt 2.1,
nytt kulepunkt 4.
I tillegg er følgende korrigeringer gjort:
 Presisering i punkt 2.1 kulepunkt 2 – fri med lønn.
 Overskrift pensjonistskole i punkt 2.3.2 er endret til seniorutviklingskurs.
Leverandør av kurset er tatt ut.
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Finansieringer av tiltakene i planen må ta utgangspunkt i de faktiske forhold på den enkelte
arbeidsplass og budsjetteres ut fra dette.
Vedlegg:
Forslag til livsfaseplan – Tysfjord kommune
Høringsuttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene i Tysfjord, Hamarøy og Steigen kommuner.

Lill-Tove Hansen
Konst. rådmann
Ingunn Foshaug
personalleder
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