HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 10.02.2009

Tid: 10.00 – 15.50

Til stede på møtet
Det Norske Arbeiderparti:
Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså, Svein-Arne Jakobsen
Forfall:
Svein Helge Nøstdal,
Varamedlemmer: Bjørnar Nøis
Fellesliste for H. KRF og V:
Medlemmer: Ingar Nikolaisen Kuoljok ( til kl 11.45), Jan Ivar Jakobsen,
Forfall:
Ann-Aashild Hansen, Stig Kåre Amundsen
Varamedlemmer: Ivar Otto Knutsen
Senterpartiet:
Medlemmer: Anders Sæter, Johanne Ellingsen, Leif Harald Olsen
Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer: Jan-Einar Pedersen
Forfall:
Guttorm Aasebøstøl
Varamedlemmer: Siv Kjersti Grunnvoll
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer: Mette Seljenes
Forfall:
Inge Olsen
Varamedlemmer: Svein Inge Eivik
Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer: Leif Kristian Klæboe
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen.
I tillegg møtte økonomileder Mari Hegge under orienteringen ”status økonomi” og oppvekstog utdanningssjef Gunnar Solstrøm under orienteringen ”status Musken skole”
Innkalling: Godkjent

Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak: 14/09, 15/09, 16/09

Behandlede saker:

01/09 – 16/09

Permisjoner: Ingar Nikolaisen Kuoljok permisjon fra kl 11.45 og for resten av møtet.
Orienteringer v/rådmannen:
-

status Musken skole.
Status økonomi

I tillegg ble det gitt en kort orientering om Drag/Helland kirke av Leif Kristian Klæboe.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 12.02.2009.

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Spørsmål fra Stig Setså:
1. Svært mange av dokumentene som legges fram for kommunestyret inneholder skrivefeil og
generelt dårlig språkføring.
Dette gjelder både saksframlegg og budsjettdokumenter.
Dialektale ord og uttrykk, som f.eks. NU, brukes hyppig.
"Nu går alt så meget bedre." Riksmål er ikke det offisielle skriftspråket i Norge.
Jeg anser det som pinlig at vi i Tysfjord kommune produserer dokumenter som er offentlig
tilgjengelige og inneholder så mange skrivefeil.
Vil ordføreren og administrasjonen gjøre seg mer flid med de dokumentene som produseres,
og kvalitetssikre disse bedre, både hva språkføring og rettskriving angår?
2. Når kan vi forvente at stillingen som samisk konsulent blir besatt?
3. Tysfjord kommune har i snart 1 år annonsert på nettsidene at det skal komme en
selvbetjeningsportal.
Denne portalen vil gjøre det enklere for publikum å forholde seg til Tysfjord kommune, og er
en viktig del av kommunens tilbud på nett.
Hva er årsaken til at dette tar så lang tid?
Vil ordføreren sørge for at dette kommer på plass snarest? Dette er en tjeneste som
kommunen betaler dyrt for, men ikke kan benytte.
Svar på spørsmål fra Stig Setså:
Spørsmål 1.
Rådmannen og ordføreren svarte.
Rådmannens svar til 2 :
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Etter at tidligere ansatt sluttet i stillingen, har det vist seg at det ikke er enkelt å få kvalifiserte
søkere til stillingen. Rådmannen har vært i kontakt med flere potensielle personer, for om
mulig å få besatt stillingen. Dette har så langt ikke lyktes.
For å få utført arbeidsoppgavene til denne stillingshjemmelen har rådmannen kjøpt/leid
konsulenttjenester, blant annet til skriftlige oversettelser. Ellers løses en del av de øvrige
oppgavene ved hjelp av kommunens interne resurser.
Rådmannens svar til 3:
Det stemmer at Tysfjord kommune har kjøpt et abonnement på skjemapakken Kommune 24:7
fra Sem & Stenersen Prokom AS, og at disse skjemaene skal legges inn på vår hjemmeside.
Grunnen til at dette ikke allerede er gjort er at det har vært mange store oppgaver innenfor
IKT og at en derfor ikke har hatt kapasitet til å få dette gjort. Arbeidet er i midlertid i gang og
vil bli sluttført så snart som mulig, forhåpentligvis innen utgangen av februar.
Spørsmål fra Jan-Einar Pedersen:
1.
Jeg er gjort kjent med at det er søkt om lokaliteter for torsk og laks rundt Haukøy, Sildpollen
og Stefjorden. Dette er områder som er spesielle blant annet fordi det drives med
hummerfiske i disse områdene. I følge media er kommunen blitt bedt om å ta vare på
bestanddelen som er unik.
Skal det bli tillatt med flere anlegg for oppdrett, frykter jeg disse fjordene blir ødelagt for
både hummerfiske og annet fiske.
Vil ordføreren ta dette opp med rette myndigheter slik at vi slipper utsett av anlegg i disse
fjordene?
2.
Over kommunestyrets talerstol er undertegnede blitt lovet at det skal gis blomster til avdøde
som har vært beboere på sykehjemmet. Denne praksisen er ikke gjeninnført. Vil ordføreren
sørge for at dette blir gjort?
3.
Ved forrige års budsjettbehandling ble det lovet at den økningen som var gjort på
omsorgsboligene i husleie skulle nedjusteres til den gamle leia i underkant av 6000 kr.
Økningen som ble gjort var uten noen hjemmel i vedtak. Vil ordføreren sørge for at dette blir
ordnet opp i?

Ordførerens svar til spørsmål 1:
Når søknad om oppdrettsanlegg/konsesjoner kommer, vil ordføreren påse at vanlige
prosedyrer vil bli fulgt før saken legges frem for kommunestyret til uttalelse. Sentralt i
behandlingen vil kystsoneplanen stå,. Kystsoneplanen blir nå tatt opp til rullering. Det vises i
denne forbindelse til formannskapets vedtak i sak 06/09: REVIDERING AV
KOMMUNEPLAN – TYSFJORD KOMMUNE PLANPROSESS.
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Spørsmål 2:
Svaret som ble avgitt av ordføreren er utarbeidet av pleie- og omsorgssjefen.
Har forsøkt å finne eksakt når det var, men klarer ikke finne nøyaktig tidspunkt. Dette var
gjort før jeg overtok plo, men det ble antakelig tatt bort i forbindelse med fase 1 med
prosessen for økonomisk og administrative tilpasninger. Denne prosessen foregikk i
2005/2006 og budsjett 2006 bygger på denne. Her ble alle tjenester og ikke lovpålagte
oppgaver stort sett fjerna.
Årsaken til at blomstene ble tatt bort var nok i første omgang økonomi, men også forhold
som er beskrevet under.
Dersom kommunestyret ønsker å gjeninnføre ordningene er det flere forhold som må
avklares.
1. Budsjettene må tilføres midler.
2 Det må vurderes beløpsstørrelse pr. blomst.
3. Er det bare de som er på langtidsopphold som skal få blomster? Hva med de som er på
korttidsopphold?(noen har vedtak på korttidsopphold i flere måneder)
4. Hva med de som er inne på avlastning og har fått rom på sykehjemmet kontra de som har
fått rom på omsorgsboligene?
5. Noen på korttidsopphold har rom på omsorgsboligene - andre på sykehjemmet.
6. Skal de som leier omsorgsboliger og brukerne av hjemmetjenesten også få blomster?
7. Hva med de beboerne på Drag som har vedtak på langtids- og korttidsopphold, skal de få
blomster?
I tillegg er det nok flere hensyn som må vurderes, men dersom det er ønskelig fra
kommunestyret kan vi selvsagt forsøke å utarbeide et forslag til et slags "reglement" også for
dette. I tillegg må de som sagt finne penger til tiltaket.

Ordførerens svar til 3:
Ordføreren viser til budsjettvedtakets pkt 5.

Spørsmål fra Ivar Otto Knutsen:
Ad. lys på fotballbanen i Bjørkvik.
Ordfører: skal gi svar på dette når ordfører har sjekket saken.
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/09

Arkivsaksnr.
Tittel
08/413
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 FASTSETTING
AV VALGDAG

2/09

09/53
STORTINGS- OG SAMETINGSVALG - 2009 VALG AV VALGSTYRE

3/09

09/19
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

4/09

08/933
ENDRING AV VEDERLAG FOR KORTTIDSOPPHOLD/DAG- OG
NATTOPPHOLD.

5/09

08/939
VEDERLAG FOR HJEMMEHJELP

6/09

09/11
FINANSIERING AV NAV KONTOR I TYSFJORD KOMMUNE

7/09

09/20
SAMARBEIDSAVTALE - OG DRIFTSAVTALE MELLOM NAV
NORDLAND OG TYSFJORD KOMMUNE

8/09

09/12
FORLENGELSE AV VENNSKAPS- OG SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM KOMMUNENE KIRISHJI OG TYSFJORD

9/09

06/2294
MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT
GÄLLIVARE - TYSFJO VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV
TILTAK/PROSJEKTER
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10/09

08/820
LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTEN VED
PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM

11/09

08/921
HØRING - FORSLAG TIL PLANPROGRAM - FYLKESPLAN SMÅ
VANNKRAFTVERK I NORDLAND - HØRINGSUTTALELSE

12/09

08/762
LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

13/09

07/363
LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK

14/09

09/78
SAK MUSKEN SKOLE

15/09

09/77
PROSJEKT KUNSTGRESSBANER I TYSFJORD KOMMUNE

16/09

09/76
OPPRETTELSE AV UTVALG FOR GJENNOMGANG AV
DELEGASJONS- REGLEMENTET
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1/09
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009
FASTSETTING AV VALGDAG
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
2/09
STORTINGS- OG SAMETINGSVALG - 2009
VALG AV VALGSTYRE
Rådmannens innstilling:
Som medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges:
Medlemmer

Varamedlemmer

Som leder og nestleder velges:
Leder:
Nestleder
Behandlingen i Kommunestyret:
Felles forslag:
Som medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges:
Medlemmer
Anders Sæter
Jan Ivar Jakobsen
Mette Seljenes

Varamedlemmer
Inge Olsen
Ann.Aashild Hansen
Johanne Ellingsen
Stig Kåre Amundsen

Ellbjørg Mathisen
Guttorm Aasebøstøl

Tor Asgeir Johansen
Jan Einar Pedsersen
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Leif Kristian Klæboe
Nelly Beate Molvik
Stig Setså
Som leder og nestleder velges:
Leder:
Nestleder:

Anders Sæter
Jan Ivar Jakobsen

Enstemmig valgt.
Vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges:
Medlemmer
Anders Sæter
Jan Ivar Jakobsen
Mette Seljenes

Varamedlemmer
Inge Olsen
Ann.Aashild Hansen
Johanne Ellingsen
Stig Kåre Amundsen

Ellbjørg Mathisen
Guttorm Aasebøstøl

Tor Asgeir Johansen
Jan Einar Pedsersen
Leif Kristian Klæboe
Nelly Beate Molvik
Stig Setså

Som leder og nestleder velges:
Leder:
Nestleder:

Anders Sæter
Jan Ivar Jakobsen

3/09
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Anders Sæter:
Ann-Aashild Hansen fritas fra sine verv i formannskapet og driftsutvalget med virkning fra
01.03.2009.
Ann-Aashild Hansen fritas ikke fra sitt verv i kommunestyret.
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Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ann-Aashild Hansen fritas fra sine verv i formannskapet og driftsutvalget med virkning fra
01.03.2009.
Ann-Aashild Hansen fritas ikke fra sitt verv i kommunestyret.
4/09
ENDRING AV VEDERLAG FOR KORTTIDSOPPHOLD/DAG- OG
NATTOPPHOLD.
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets 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.
5/09
VEDERLAG FOR HJEMMEHJELP
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Satsene for hjemmehjelp til brukere med inntekt under 2G økes fra kr. 150,- til kr. 155,-.
Endringene gjelder fra og med 1. mars 2009.
6/09
FINANSIERING AV NAV KONTOR I TYSFJORD KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
Det tas opp lån på kr. 600.000,- for å dekke kostnadene i forbindelse med å etablere NAV
kontor på rådhuset.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets 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.
7/09
SAMARBEIDSAVTALE - OG DRIFTSAVTALE MELLOM NAV NORDLAND
OG TYSFJORD KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland godkjennes.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og NAV Nordland godkjennes.

8/09
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FORLENGELSE AV VENNSKAPS- OG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
KOMMUNENE KIRISHJI OG TYSFJORD
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen og Leif Kr. Klæboe fratrådt pga. inhabilitet.
Tor Asgeir Johansen ble valgt som settemøteleder og Mette Seljenes som sette vara
møteleder.
Formannskapets innstilling 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
Formannskapet ber stiftelsen rapportere om fremdriften og utfallet av samarbeidet innen utg.
av 2010.
9/09
MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE –
TYSFJORD VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER
Rådmannens 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.

Side 12 av 17

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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Leif Harald Olsen og Johanne Ellingsen:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for tilleggsutredning om hva et ”Natursted” v/
Stetind innebærer.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for tilleggsutredning om hva et ”Natursted” v/
Stetind innebærer.
10/09
LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTEN VED PRESTEGÅRDSTUNET
SYKEHJEM
Driftsutvalgets innstilling:
Plan for normering av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem godkjennes.
Det utarbeides et system for evaluering av planen jfr. planens pkt 3.8
Behandlingen i Kommunestyret:
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for normering av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem godkjennes.
Det utarbeides et system for evaluering av planen jfr. planens pkt 3.8
11/09
HØRING - FORSLAG TIL PLANPROGRAM - FYLKESPLAN SMÅ
VANNKRAFTVERK I NORDLAND - HØRINGSUTTALELSE
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.
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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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
12/09
LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER
PSUs innstilling:
Forslag til lønnspolitiske retningslinjer for Tysfjord kommune godkjennes med følgende
endring i pkt 5:
Forhandlinger for øvrige ansatte gjennomføres av rådmannen, som skal utpeke 2 personer i
ledelsen som deltar i arbeidsgivers forhandlingsutvalg.
Behandlingen i Kommunestyret:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til lønnspolitiske retningslinjer for Tysfjord kommune godkjennes med følgende
endring i pkt 5:
Forhandlinger for øvrige ansatte gjennomføres av rådmannen, som skal utpeke 2 personer i
ledelsen som deltar i arbeidsgivers forhandlingsutvalg.
13/09
LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Rådmannens innstilling:
Framlagte forslag til livsfaseplan for Tysfjord kommune vedtas med virkning fra
1. januar 2009.
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Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Tor Asgeir Johansen og Leif Harald Olsen:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for å belyse de økonomiske konsekvensene den
medfører.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for å belyse de økonomiske konsekvensene den
medfører.
14/09
SAK MUSKEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Mette Seljenes, Johanne Ellingsen, Jan Ivar Jakobsen, Jan Einar Pedersen:
Tysfjord Kommune synes det er uklokt og historieløst å bruke påtalemyndighet og barnevern
i denne saken, slik som det fremgår av brev til elever og foresatte, datert 4. februar 2009.
Vi ber om at brevet av 04.02.-09 til elever og foresatte i Musken skal trekkes tilbake av
rådmannen.
Kommunestyret vil beklage denne tilspissingen av en fra før vanskelig sak, og anmoder
ordføreren, med bistand fra varaordføreren, om å gå i dialog med foreldre, elever og
lærerorganisasjonene med sikte på å bidra til å finne en løsning av den fastlåste situasjonen,
på en for alle berørte parter akseptabel måte.
Forslag v/ Tor Asgeir Johansen, Leif Kristian Klæboe:
Samme tekst som ovennevnte forslag med følgende endring i 2. avsnitt:
” Vi ber om at brevet av 04.02.-09 til elever og foresatte i Musken trekkes tilbake av
kommunestyret.”
Votering:
Forslaget fra Mette Seljense med flere ble satt opp mot forslaget fra Tor Asgeir Johansen og
Leif Kr. Klæboe.
Forslaget fra Mette Seljenes, Johanne Ellingsen, Jan Ivar Jakobsen, Jan Einar Pedersen
ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Tor Asgeir Johansen og Leif
Kr. Klæboe.
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Vedtak:
Tysfjord Kommune synes det er uklokt og historieløst å bruke påtalemyndighet og barnevern
i denne saken, slik som det fremgår av brev til elever og foresatte, datert 4. februar 2009.
Vi ber om at brevet av 04.02.-09 til elever og foresatte i Musken skal trekkes tilbake av
rådmannen.
Kommunestyret vil beklage denne tilspissingen av en fra før vanskelig sak, og anmoder
ordføreren, med bistand fra varaordføreren, om å gå i dialog med foreldre, elever og
lærerorganisasjonene med sikte på å bidra til å finne en løsning av den fastlåste situasjonen,
på en for alle berørte parter akseptabel måte.
15/09
PROSJEKT KUNSTGRESSBANER I TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Jan Einar Pedersen, Leif Harald Olsen, Mette Seljenes:
Det ble i budsjettet for 2009 avsatt kr. 50.000,- til prosjektering av kunstgressbaner i
Tysfjord. Kommunestyret bestemmer herved at det videre arbeidet med Prosjekt
Kunstgressbaner i Tysfjord organiseres av rådmannen i Tysfjord Kommune. Arbeidet startes
umiddelbart.
Prosjektavdelingen utarbeider prosjektplan med fremtidsplaner, arbeidsplaner,
ansvarsfordeling m.m. Prosjektavdelingen skal også gå i dialog med Drag IL, for å overta det
videre arbeidet med spillemiddelsøknaden fra Drag IL ang. Kunstgressbane på Drag.
Prosjektavdelingen rapporterer direkte til Formannskapet i dette prosjektet.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det ble i budsjettet for 2009 avsatt kr. 50.000,- til prosjektering av kunstgressbaner i
Tysfjord. Kommunestyret bestemmer herved at det videre arbeidet med Prosjekt
Kunstgressbaner i Tysfjord organiseres av rådmannen i Tysfjord Kommune. Arbeidet startes
umiddelbart.
Prosjektavdelingen utarbeider prosjektplan med fremtidsplaner, arbeidsplaner,
ansvarsfordeling m.m. Prosjektavdelingen skal også gå i dialog med Drag IL, for å overta det
videre arbeidet med spillemiddelsøknaden fra Drag IL ang. Kunstgressbane på Drag.
Prosjektavdelingen rapporterer direkte til Formannskapet i dette prosjektet.
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16/09
OPPRETTELSE AV UTVALG FOR GJENNOMGANG AV DELEGASJONSREGLEMENTET
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Mette Seljenes, Leif Kr. Klæboe, Johanne Ellingsen:
Følgende personer foreslås:
Medlemmer av utvalget:
Ellbjørg Mathisen, Leif Kristian Klæboe, Jan Einar Pedersen, Mette Seljenes.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlemmer av utvalget:
Ellbjørg Mathisen, Leif Kristian Klæboe, Jan Einar Pedersen, Mette Seljenes.
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