HOVEDUTSKRIFT
Driftsutvalget
Møtested: Margits Minne, Drag
Møtedato: 05.02.2009
Tid: 09.00 – 12.45
Til stede på møtet
Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Leif Harald Olsen, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar
Pedersen, Leif Kristian Klæboe
Forfall: Inge Olsen, Johanne Ellingsen
Varamedlemmer: Kjell Helge Ellingsen
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante
Martin Eriksen. I tillegg var landbrukskonsulent Catrine Amundsen tilstede under
behandlingen av sak 1/09 og 2/09. Oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm under
orienteringen vedr Musken skole, samt teknisk sjef under første del av møtet.
Innkalling: Godkjent

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 5/09

Behandlede saker: 01/09 – 05/09

Orienteringer:
Rådmannen orienterte ad. status Musken skole
Under denne orienteringen var ordfører Anders Sæter tilstede
Spørsmål:
Det ble stilt en del spørsmål til rådmannen, oppvekst- og utdanningssjef og teknisk sjef.
Driftsutvalget vil ha svar på om rådmannen har myndighet til å undertegne avtaler på vegne
av Tysfjord kommune (jfr. leieavtale med Nord Salten kraftlag)

Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Drittsutvalget ber om at redegjørelser ifm. oppmålingstjenesten jfr. vedtak 13/08, gjøres
skriftlig, bla. spesifikasjon over inntekter og utgifter. Dette legges frem for utvalget i neste
møte.
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 09.02. 2009.
Ann-Aashild Hansen
Leder

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/09

Arkivsaksnr.
Tittel
07/781
SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL LAGER/NAUST FRA GBNR.
33/7, STORÅ, TYSFJORD

2/09

08/912
SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GBNR 26/1,
SØRFJORDEN, TYSFJORD KOMMUNE

3/09

08/820
LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTEN VED
PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM

4/09

09/31
HØRING: NY RUTEFØRING FOR HURTIGBÅTRUTA I TYSFJORD

5/09

09/68
MUSKEN SKOLE - HÅNDTERING AV SAK MUSKEN SKOLE
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1/09
SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL LAGER/NAUST FRA GBNR. 33/7,
STORÅ,
TYSFJORD
Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget gir samtykke til fradeling av ei tomt på ca. 350 m 2 fra gbnr. 33/7, Storå,
Tysfjord, i tråd med Jordlovens §§ 1 og 12. Tomta skal benyttes til garasje- /naustformål. Det
gis også samtykke til omdisponering av arealer definert som tidligere innmarksbeite til
eventuell adkomst til tomt, så fremt denne knyttes til eksisterende sti og utformes på en slik
måte som er til minst mulig ulempe for landbruket og utenfor dyrka mark, jf. Jordlovens §§ 1
og 9.
Søknaden må også behandles etter Plan- og bygningsloven.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget gir samtykke til fradeling av ei tomt på ca. 350 m 2 fra gbnr. 33/7, Storå,
Tysfjord, i tråd med Jordlovens §§ 1 og 12. Tomta skal benyttes til garasje- /naustformål. Det
gis også samtykke til omdisponering av arealer definert som tidligere innmarksbeite til
eventuell adkomst til tomt, så fremt denne knyttes til eksisterende sti og utformes på en slik
måte som er til minst mulig ulempe for landbruket og utenfor dyrka mark, jf. Jordlovens §§ 1
og 9.
Søknaden må også behandles etter Plan- og bygningsloven.
2/09
SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GBNR 26/1,
SØRFJORDEN, TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune innvilger Odd-Einar Magnussen, Kjøpsvik, konsesjon for erverv av en
ideell tredjedel (1/3) av ”Låvbakken”, gbnr. 26/1, Sørfjorden, jf. Konsesjonsloven av
28.11.2003. Eiendommen består av ca. 2584 daa og er bebygd. Søkerens planer for
eiendommen er å ta ut ved til privat bruk og drive skogen. Det settes som forutsetning av
skogen drives i samråd med Skogbruksforvaltningen.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune innvilger Odd-Einar Magnussen, Kjøpsvik, konsesjon for erverv av en
ideell tredjedel (1/3) av ”Låvbakken”, gbnr. 26/1, Sørfjorden, jf. Konsesjonsloven av
28.11.2003. Eiendommen består av ca. 2584 daa og er bebygd. Søkerens planer for
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eiendommen er å ta ut ved til privat bruk og drive skogen. Det settes som forutsetning av
skogen drives i samråd med Skogbruksforvaltningen
3/09
LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTEN VED PRESTEGÅRDSTUNET
SYKEHJEM
Rådmannens innstilling:
Plan for normering av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem godkjennes.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/Leif Harald Olsen:
Plan for normering av legetjenesten ved Prestegårdstunet sykehjem godkjennes.
Det utarbeides et system for evaluering av planen jfr. planens pkt 3.8
Votering:
Olsens forslag satt opp mot rådmannens innstilling.
Olsens forslag 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
4/09
HØRING: NY RUTEFØRING FOR HURTIGBÅTRUTA I TYSFJORD
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Driftsutvalget:
Kjell Helge Ellingsen opplyste at han er eier av ds. kaia på Drag – han stilte spørsmål om
hans habilitet.
Driftsutvalget konkluderte enstemmig at han er habil for behandlingen av saken
Forslag v/Ann-Aashild Hansen:
1. Driftsutvalget ber om at høringsfristen utsettes til 20. februar, slik at
kommunedelsutvalgene får anledning til å uttale seg i saken.
2. Det påpekes overfor Nordland fylkeskommune at Tysfjord kommune ikke har
kommunikasjonsnemnd, og at vedtak ikke er fattet slik det fremgår av brev fra
Nordland fylkeskommune vedr. at Hellandsberg skal utgå som anløpssted.
Driftsutvalget i Tysfjord kommune behandler alle kommunikasjonssaker som første
instans. Saken har ikke vært sakelig behandlet i Nordland fylkeskommune.
3. Nordland fylkeskommunes ruteendringsforslag sendes ut til kommunedelsutvalgene
for høring.
4. Driftsutvalget får saken opp til behandling etter den nye høringsfristen
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Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Driftsutvalget ber om at høringsfristen utsettes til 20. februar, slik at
kommunedelsutvalgene får anledning til å uttale seg i saken.
2. Det påpekes overfor Nordland fylkeskommune at Tysfjord kommune ikke har
kommunikasjonsnemnd, og at vedtak ikke er fattet slik det fremgår av brev fra
Nordland fylkeskommune vedr. at Hellandsberg skal utgå som anløpssted.
Driftsutvalget i Tysfjord kommune behandler alle kommunikasjonssaker som første
instans. Saken har ikke vært sakelig behandlet i Nordland fylkeskommune.
3. Nordland fylkeskommunes ruteendringsforslag sendes ut til kommunedelsutvalgene
for høring.
4. Driftsutvalget får saken opp til behandling etter den nye høringsfristen

5/09
MUSKEN SKOLE - HÅNDTERING AV SAK MUSKEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Driftsutvalget:
Felles forslag:
Driftsutvalget er kritisk til den måten administrasjonen har håndtert saken Musken skole
overfor politisk fagutvalg for skole, Driftsutvalget.
Ingen dokumenter eller informasjon er sendt til driftsutvalget v/leder ifm. adm. vedtak.
Det er heller ikke lagt ut til ”kanal” delegerte vedtak, som adm. har utført i sakens anledning.
Driftsutvalget ber om at administrasjonen for ettertiden forholder seg til det politiske
fagutvalg vedr. informasjon/diskusjon i saker som vedrører fagutvalgets arbeidsområde.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget er kritisk til den måten administrasjonen har håndtert saken Musken skole
overfor politisk fagutvalg for skole, Driftsutvalget.
Ingen dokumenter eller informasjon er sendt til driftsutvalget v/leder ifm. adm. vedtak.
Det er heller ikke lagt ut til ”kanal” delegerte vedtak, som adm. har utført i sakens anledning.
Driftsutvalget ber om at administrasjonen for ettertiden forholder seg til det politiske
fagutvalg vedr. informasjon/diskusjon i saker som vedrører fagutvalgets arbeidsområde.
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