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Sak 17/09
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/75
Saksnr.: Utvalg
17/09
Kommunestyret

Arkiv: 080 &16
Møtedato
17.03.2009

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15, 1.ledd, trer Svein Inge Eivik ut av sine politiske verv i
Tysfjord kommune.
Dersom han flytter tilbake innen valgperioden, plikter han å gjeninntre de kommunale
vervene.

Saksutredning:
I brev datert den 10.02.2009 søker Svein Inge Eivik om fritak som vararepresentant i
kommunestyret, han skriver i sin søknad at han flytter til en annen kommune.
Eivik er valgt inn som 3. varamedlem for Ungdomslista i Tysfjord.
Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er også hovedregelen at en trer endelig ut av
de kommunale verv. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårs
periode etter registrert utflytting, trer vedkommende inn i vervet igjen.
Etter rådmannens vurdering kommer kommunelovens § 15, 1. ledd til anvendelse ved
behandlingen av søknaden fra Eivik Det medfører at Eivik skal tre ut av sine politiske verv så
lenge han ikke er bosatt i kommunen, men dersom han flytter tilbake innen valgperioden har
han både rett og plikt å gjeninntre vervene.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 18/09
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - NY VURDERING/KLAGE
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/127
Saksnr.: Utvalg
18/09
Kommunestyret

Arkiv: 080 &16
Møtedato
17.03.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Ann-Aashild Hansen hadde i brev av 17.01, søkt om fritak fra alle sine politiske verv.
Søknaden ble behandlet i kommunestyret den 10.02.2009. jfr. Ks-sak 03/09
Følgende vedtak ble fattet:
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.
I brev av 24.02.2009 skriver Ann-Aashild Hansen at hun ikke aksepterer delvis fritak. Hun
ber om at søknaden om fritak vurderes på nytt. I motsatt fall vil hun fortsette i alle politiske
verv som før.
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 19/09
BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Emma Kristensen
Arkivsaksnr.:
09/91
Saksnr.: Utvalg
8/09
Driftsutvalget
10/09
Formannskapet
19/09
Kommunestyret

Arkiv: 056
Møtedato
02.03.2009
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune ber Telenor utføre utbygging av sentralene Musken og Botn/Korsnes slik
at abonnentene i området får tilgang til bredbånd. Kostnadene for utbyggingen forutsettes å
være slik de er gitt i tilbud via Bredbåndsprosjektet i Salten med hhv kr 420 000 og kr
400 000. Til sammen kr 820 000.
Beløpet dekkes inn på følgende måte:
Tilskudd HøyKom og KRD
Tilskudd andre
Avsatte STH-midler
Til sammen

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
02.03.2009
PS 8/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

kr
”
kr

410 000
”85 000
325 000
820 000

Behandling i utvalget:
Felles endringsforslag:
Siste setning i innstillingen utgår.
Rådmannens innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 10/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
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Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger i saken anbefaler driftsutvalget at
formannskapet fatter følgende vedtak:
Tysfjord kommune ber Telenor utføre utbygging av sentralene Musken og Botn/Korsnes slik
at abonnentene i området får tilgang til bredbånd. Kostnadene for utbyggingen forutsettes å
være slik de er gitt i tilbud via Bredbåndsprosjektet i Salten med hhv kr 420 000 og kr
400 000. Til sammen kr 820 000.
Beløpet dekkes inn på følgende måte:
Tilskudd HøyKom og KRD
Tilskudd andre
Avsatte STH-midler
Til sammen

kr
”
kr

410 000
”85 000
325 000
820 000

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger i saken anbefaler driftsutvalget at
formannskapet fatter følgende vedtak:
Tysfjord kommune ber Telenor utføre utbygging av sentralene Musken og Botn/Korsnes slik
at abonnentene i området får tilgang til bredbånd. Kostnadene for utbyggingen forutsettes å
være slik de er gitt i tilbud via Bredbåndsprosjektet i Salten med hhv kr 420 000 og kr
400 000. Til sammen kr 820 000.
Beløpet dekkes inn på følgende måte:
Tilskudd HøyKom og KRD
Tilskudd andre
Avsatte STH-midler
Til sammen

kr
”
kr

410 000
”85 000
325 000
820 000

Saksutredning:
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Status
I Tysfjord kommune er det pr i dag 6 sentraler som ikke er utbygd på en slik måte at
beboerne i området kan benytte seg av bredbånd. Disse sentralene er: Botn (102), Grunnvoll
(11), Hundholmen (13), Lossvik (11), Musken (29) og Skrovkjosen (39). Tallene i parentes
angir abonnenter i området.
Selv om disse sentralene bygges ut vil det likevel være noen i området rundt som ikke får
dekning. I følge Telenor vil det sannsynligvis være 21 av 39 i Skrovkjosenområdet som får
dekning. Skarberget og Stefjordnes vil kanskje ikke få, men kan muligens tas inn via antenne,
mens Tømmeråsen ikke vil være mulig å nå. Lysvoll og Haukøy vil derimot bli dekket. De
andre sentralene antar en vil kunne dekke de fleste omkringliggende abonnenter.
Tilskudd
I forbindelse med regjeringens satsing på bredbånd, fikk Nordland fylkeskommune 13,2 mill.
kr i HøyKom-midler og 32,4 mill.kr. i KRD-midler til fordeling. HøyKom-midlene ble utlyst
med søknadsfrist 6. august 2007. Salten Regionråd ga åpning for at Tysfjord fikk legge inn
søknad på disse midlene sammen med de andre kommunene som er med der, og det ble søkt
om 2 mill. kr til bredbåndsutbygging i Nord-Salten-kommunene. Ved tildelingen i september
ble Tysfjord tildelt 1 mill.kr. Da KRD-midlne ble utlyst med søknadsfrist 6. november ble det
fra de tre Nord-Salten-kommunene søkt om ytterligere 1.3 mill. kr. Hvor mye av disse
midlene Tysfjord kan få vil avhenge av hvor mye kommunen bestemmer seg for å bygge ut.
Utbyggingskostnader
Prosjektet for utbygging av bredbånd i Salten ble lagt ut på anbud og den som vant anbudet
fikk utbyggingen i Tysfjord som opsjon. Telenor vant anbudskonkurransen og har kommet
med følgende tilbud på utbyggingen av sentralene i Tysfjord:
Sted
Botn
Grunnvoll

Kostnad (tall i 1000 kr)
400
460

Hundholmen
Lossvik

500
645

Musken

420

Skrovkjosen

475

Tilsammen

2 900

Bevilgninger
STH-utvalget bevilget i sak 12/07 - Bredbåndsutbygging – bruk av fondsmidler 1 million
kroner av felles fondsmidler til bredbåndsutbygging i Nord-Salten. Dvs at Tysfjord kommune
har ca kr 330 000 av disse midlene som kan brukes til bredbåndsutbygging.
Egenandel
Ettersom summen av HøyKom-midler og KRD-midler normalt ikke kan overstige 50 % av
kostnadene, må en ta høyde for at en ikke kan motta tilskudd over kr 1.45 mill. Det kan
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likevel gis åpning for at en slipper unna med 30 – 40 % egenandel i følge Frode Nilsen, som
er prosjektleder.
Dersom Tysfjord kommune skal bygge ut alle de 6 sentralene med en kalkulert kostnad på 2,9
mill kr, og en får kr 450.000 av KRD-midler i tillegg til den millionen en har fått av
HøyKom-midler, må kommunen ut med totalt 1.45 mill. kr i egenandel. Dersom en trekker
fra 1/3 av den millionen som ble satt av i sak 12/07, vil en i verste fall fortsatt mangle ca.
1,150 mill. kr. for å fullfinansiere prosjektet. I beste fall mellom 500 000 og 600 000 kroner.

Saksbehandlers vurdering
Som det går fram av de faktiske opplysningene i saken er det en forholdsvis stor egenandel en
må bringe til veie dersom alle de 6 sentralene skal bygges ut. Noen av stedene har også et
minimalt antall abonnenter. På den annen side kan en si at det er små investeringer dersom
det kan øke muligheten for beboerne i området til å benytte seg av bredbånd, og på den måten
ha samme mulighet til f. eks. å ha sin arbeidsplass på disse stedene som de som bor i mer
tettbyge strøk. Uansett vil de få et bedre tilbud når det gjelder data og telefoni.
Tysfjord kommune kan også velge å bygge ut noen av sentralene, f. eks. der det er flest
abonnenter, eller der det er skole og/eller næringsvirksomhet. En kan likevel ikke benytte
større andel av tilskudd enn det prosentandelen tilsier i forhold til egenandel. En kan heller
ikke utsette utbyggingen til neste år da HøyKom har bestemt at midlene må være brukt innen
sept. 09. Det er derfor nå en har muligheten til å gi innbyggerne bredbånd der det er mulig.
Dersom en velger å bygge ut alle sentralene trenger en ingen prioritert rekkefølge. Da vil
Telenor bygge ut i den rekkefølge som passer i forhold til tilgjengelige ressurser. Skal en
derimot velge ut noen sentraler framfor andre, bør en følge kriteriene som HøyKom og KRD
satte for tildeling av midler, der det framgikk at det først og fremst var steder som hadde
skole og/eller næringsvirksomhet som burde prioriteres. En bør også legge til grunn at
stedene i prinsippet bør være helårsbebodd, slik at steder som kun har fritidsbeboere blir
prioritert nederst.
Ut fra ovenfor foreslåtte kriterier vil en - i tilfelle prioritering, anbefale følgene rekkefølge:
1.
Botn/Korsnes (Skole/Næringsvirksomhet)
2.
Musken (Skole/Næringsvirksomhet)
3.
Skrovkjosen (Næringsvirksomhet)
4.
Hundholmen (Fastboende)
5.
Lossvik (Fritidsbeboere)
6.
Grunnvoll (Fritidsbeboere)
Inndekning av egenandel
Tysfjord kommune har ikke satt av midler i budsjettet for 2009 til bredbåndsutbygging. De
midlene en har til rådighet fra kommunens side vil derfor være de kr 330 000 som ble satt av
i STH-utvalget, sak 12/07. I tillegg har Brødrene Hveding gitt signaler om at de vil gå inn
med kr 50 000 i egenandel til bredbånd på Korsnes og Musken Laks har gitt tilsagn om inntil
kr 35 000 til utbygging i Musken.
Dersom en så legger til grunn 50 % dekning gjennom HøyKom og KRD vil
egenandelsbehovet se slik ut:
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Sted
Botn/Korsnes
Musken
Skrovkjosen
Hundholmen
Lossvik
Grunnvoll
Tilsammen

Kostnad
(tusen kr)
400
420
475
500
645
460

HøyKom/KRDmidler
200
210
237,5
250
322,5
230

Tilskudd fra
andre
50
35
0
0
0
0
85

Rest egenandel
150
175
237,5
250
322,5
230
1 365

Som en vil se her kan beløpet på kr 330 000 som ble satt av i STH-utvalget, sak 12/07, rekke
til kommunens egenandel for Botn og Musken dersom en vil prioritere disse. Dersom en skal
gå videre med flere sentraler må de aktuelle egenandelene bevilges særskilt. Som tidligere
nevnt, kan det tenkes at en kan oppnå en litt høyere andel tilskudd av KRD-midler enn de 50
% som her er lagt til grunn, men dette vet en ikke pr i dag.
Det som blir svært viktig her er at avgjørelse om hvor mye som skal bygges ut må være
tatt innen 4. mars d.å. Dette fordi Salten regionråd skal utstede arbeidsordre til Telenor
på sitt møte i Bodø 4. mars d.å., og de prosjektene som ikke er vedtatt utbygd til da kan
ikke regne med å komme i betraktning. Som tidligere nevnt har også HøyKom sagt at
midlene skal være brukt innen sept. 09.
Robert Pettersen
rådmann
Emma Kristensen
IKT-ansvarlig
Vedlegg:
Referat fra STH-utv. 21.02.07
Brev fra Musken Laks, datert 16.05.08
Brev fra Brødrene Hveding, datert 23.02.09
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MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE –
TYSFJORD VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
06/2294
Saksnr.: Utvalg
91/08
Formannskapet
113/08
Kommunestyret
9/09
Kommunestyret
20/09
Kommunestyret

Arkiv: U64
Møtedato
24.11.2008
15.12.2008
10.02.2009
17.03.2009

Innstilling:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for tilleggsutredning om hva et ”Natursted” v/
Stetind innebærer.

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:
Behandling i utvalget:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
Saken utsettes.
Votering: Saken utsettes enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
10.02.2009
PS 9/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt
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Behandling i utvalget:
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.
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.
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Det ble utpekt fire delområder som skulle belyses i prosjektet:





Vannkraft og mineraler
Handel, turisme og næringsliv
De samiska næringene
Infrastruktur

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
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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:
 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.
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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”.
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:
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Arbeidsmål:
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,
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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.
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.
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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.

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

1B

40 000

85 000

2
2B
3
4
5

50 000
30 000
20 000
15 000
25 000

50 000
30 000

25 000

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

Småsamfunnsmidler felles næringsfond
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6
7
8
9
10
Sum

25 000

25 000

25 000
305 000
255 000

440 000

Småsamfunnsmidler felles næringsfond

Prioriteres i budsjettet for 2009

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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FLERÅRIGE TILTAKSSTRATEGIER FOR NORD-SALTEN, STEIGEN,HAMARØY
OG TYSFJORD KOMMUNER - 2009-2012
Saksbehandler: Per Arne Rahka
Arkivsaksnr.:
09/27
Saksnr.: Utvalg
16/09
Formannskapet
21/09
Kommunestyret

Arkiv: V18
Møtedato
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune vedtar ”Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten 2009 – 2012”.
Det forutsettes at planen gjennomgås ifm. kommunestyrets behandling av saken.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 16/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Tilleggsforslag v/Anders Sæter:
Det forutsettes at planen gjennomgås ifm. kommunestyrets behandling av saken.
Rådmannens innstilling med Sæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune vedtar ”Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten 2009 – 2012”.
Det forutsettes at planen gjennomgås ifm. kommunestyrets behandling av saken.
Saksutredning:
Bakgrunn:
I 2004 ble forvaltningen av nærings -og miljøvirkemidlene i landbruket overført til
kommunene. Grunnlaget for bruk av midlene ble nedfelt i forskrifter som ble vedtatt av
departementet i samme år, ” Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket, ”
Forskrift om tilskudd til nærings -og miljøtiltak i skogbruket”, og ”Forskrift om tilskudd til
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer”.
Kommunene skulle utarbeide en flerårig strategi med årlige handlingsplaner som anga
økonomiske rammer for ulike formål. Dette dokumentet skulle være kommunenes
hovedinformasjon til fylkesmannen.
I samme periode var det startet en prosess i Nord-Salten med tanke på å få etablert en felles
landbruksforvaltning for distriktet. Med bakgrunn i dette ble det derfor utarbeidet felles
tiltaksstrategier for forvaltningen av virkemidlene. ( ”Flerårige tiltaksstrategier for Nord-
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Salten 2005-2008 ”). I 2007 ble det inngått avtale om felles landbruksforvaltning i NordSalten.
Etter at modellen ble etablert, ble tilskuddsforvaltningen knyttet til skogbruksplanlegging,
drift i bratt og vanskelig terreng og skogsveibygging lagt til fylkesmannen i 2007.
Tiltaksstrategiene skal nå rulleres, og en ny 4-årsplan skal gjelde fra 2009.
Planen tar utgangspunkt i evaluering og innspill fra landbruksnæringen i distriktet. I tillegg
skal den ta hensyn til nye rammebetingelser og utfordringer i landbruket. Nasjonalt- og
regionalt miljøprogram for landbruket er overordna dokument i denne sammenhengen. I
tillegg er planen tilpasset de føringer som ligger i lokale plandokument.
Det vises ellers til vedlagt plan som også omfatter en oppsummering på bruken av
tilskuddsmidlene i perioden 2005 – 2008, samt handlingsplan for 2009.
Vedlegg:
” Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten 2009 – 2012”.

Robert Pettersen
rådmann
Gudmund Lacaa
Skogbrukssjef
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BRANNTILSYN 2008
Saksbehandler: Lars Eirik Helland
Arkivsaksnr.:
08/189
Saksnr.: Utvalg
12/09
Formannskapet
22/09
Kommunestyret

Arkiv: M71
Møtedato
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
Følgende tiltak iverksettes:
Tysfjord rådhus:
Dragstunet:
Drag barnehage
Kjøpsvik skole
Drag skole
Storjord skole
SUM

kr. 65.000,kr. 50.000,kr. 10.000,kr. 100.000,kr. 40.000,kr. 15.000,kr. 280.000,-

Finansiering: se sak 09/81 ”ekstraordinære midler til vedlikehold”
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 12/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende tiltak iverksettes:
Tysfjord rådhus:
Dragstunet:
Drag barnehage
Kjøpsvik skole
Drag skole
Storjord skole
SUM

kr. 65.000,kr. 50.000,kr. 10.000,kr. 100.000,kr. 40.000,kr. 15.000,kr. 280.000,-

Finansiering: se sak 09/81 ”ekstraordinære midler til vedlikehold”

Saksutredning:
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Høsten 2008 gjennomførte Ofoten brann IKS brannsyn på følgende bygg i Tysfjord
kommune: Tysfjord rådhus, Dragstunet, Prestegårdstunet omsorgssenter, Pæsatun barnehage,
Drag barnehage, Kjøpsvik skole, Drag skole, Storjord skole og Musken skole. Herav var det
bare Prestegårdstunet, Pæsatun og Musken skole som ikke hadde bygningsmessige mangler i
forhold til brannsikkerhet. Et grovt kostnadsoverslag viser at bygningsmessige mangler på de
andre bygningene fordeler seg som angitt i innstillingen.
Tysfjord kommune er pliktig til å utbedre disse manglene.
Vedlegg:
Skjema: oversikt over tilsynsrapporter etter brannsyn

Robert Pettersen
rådmann
Lars Eirik Helland
saksbehandler
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EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/81
Saksnr.: Utvalg
14/09
Formannskapet
23/09
Kommunestyret

Arkiv: 610
Møtedato
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
Midler beskrevet i st.prp. nr 37 disponeres som følger
1- Tilretteligging av næringsarealer på Drag kr. 250 tusen (egen sak i Formannskapet)
2- Nytt tak Musken skole kr. 200 tusen (Må gjøres i år uansett)
3- Bibliotek flyttes til Nordsalten-bygget 80 tusen
4- Gammelskolen i Kjøpsvik 20 tusen (lekasjetetting)
5- Generelt vedlikehold 390 tusen (disponeres av Teknisk etat)
6- Avsettes på bundet investeringsfond kr.250 tusen (Koreavegen og Nordnesvegen)
7- Brannsynet har påvist mange mangler på Drag skole, Kjøpsvik skole, Storjord skole,
Dragstunet, Drag barnehage og Rådhuset. Kostnad 280 tusen (kommer som egen sak
til formannskapet)

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 14/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Endringsforslag v/Jan Ivar Jakobsen:
Punkt 5 utgår.
Generelt vedlikehold økes fra 190.000,- til 390.000,Rådmannens innstilling med Jakobsens endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Midler beskrevet i st.prp. nr 37 disponeres som følger
1- Tilretteligging av næringsarealer på Drag kr. 250 tusen (egen sak i Formannskapet)
2- Nytt tak Musken skole kr. 200 tusen (Må gjøres i år uansett)
3- Bibliotek flyttes til Nordsalten-bygget 80 tusen
4- Gammelskolen i Kjøpsvik 20 tusen (lekasjetetting)
5- Generelt vedlikehold 390 tusen (disponeres av Teknisk etat)
6- Avsettes på bundet investeringsfond kr.250 tusen (Koreavegen og Nordnesvegen)
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7- Brannsynet har påvist mange mangler på Drag skole, Kjøpsvik skole, Storjord skole,
Dragstunet, Drag barnehage og Rådhuset. Kostnad 280 tusen (kommer som egen sak
til formannskapet)
Saksutredning:
Utklipp fra st.prp nr 37 - forutsetning for bruk av midler til vedlikehold

Kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering
Post 60 (Ny) Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 4 mrd. kroner til et øremerket tilskudd til
kommunesektoren til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur.
Tilskuddet fordeles med 3 200 mill. kroner på kommunene og 800 mill. kroner på
fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling) med et likt beløp per innbygger.
Tilskuddet vil relativt raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren,
og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. KS (Kommunenes
sentralforbund) har rapportert om at det er mange konkrete prosjekter som kan iverksettes i
løpet av relativt kort tid.
Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting
av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og
energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til
investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i
2009.
Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene skal brukes på prosjekter som settes i
gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens eller
fylkeskommunens budsjett for 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og
dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen. I de tilfeller der tiltak blir iverksatt,
men ikke fullført i 2009, settes
ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond,
avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om.
Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i kommunens eller
fylkeskommunens egen regi eller ved kjøp av tjenester. Ved tiltak som har høyere
kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen eller fylkeskommunen supplere med egne
midler.
Tilskuddet gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling.
Det fordeles på den enkelte kommune og fylkeskommune med et likt beløp per innbygger,
beregnet per 1. juli 2008.
Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales.
Kommunene skal i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av
tilskuddet. Revisor må attestere at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene.
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Fylkesmannen rapporterer videre til Kommunal- og regionaldepartementet.
Fylkeskommunene rapporterer direkte til Kommunal- og regionaldepartementet.
Tysfjord Kommune sin andel er kr.1.374.000,Forslag til bruk av midler:
1- Tilretteligging av næringsarealer på Drag kr. 250 tusen (egen sak i Formannskapet)
1- Nytt tak Musken skole kr. 200 tusen (Må gjøres i år uansett)
2- Bibliotek flyttes til Nordsalten-bygget 80 tusen
3- Gammelskolen i Kjøpsvik 20 tusen (lekasjetetting)
4- Ny fasade gammelskole på Drag 200 tusen
5- Generelt vedlikehold 190 tusen (disponeres av Teknisk etat)
6- Avsettes på bundet investeringsfond kr.250 tusen (Koreavegen og Nordnesvegen)
7- Brannsynet har påvist mange mangler på Drag skole, Kjøpsvik skole, Storjord skole,
Dragstunet, Drag barnehage og Rådhuset. Kostnad 280 tusen (kommer som egen sak
til formannskapet)


Dette er ca summer som teknisk etat har laget. Det er ikke utført nøye kalkyler eller
anbudsrunder.

Punktene 2, 4 og 5 er saker som bør utføres uansett, men som ikke er budsjettert i 2009.
Punkt 1 er egenandel i sak 5/09 til formannskapet.
Punkt 3 er etter ønske fra biblioteket
Punkt 7 er ment som egenandel for å søke skjønnsmidler til veg.
Punkt 6 er pga av stort etterslep på generelt vedlikehold.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk Sjef
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SØKNAD OM LEIE AV OMRÅDE TIL OPPSETT AV HALL
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
08/941
Saksnr.: Utvalg
/
Driftsutvalget
5/09
Formannskapet
17/09
Formannskapet
24/09
Kommunestyret

Arkiv: GN/BN 60/286
Møtedato
26.01.2009
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
Det dispenseres fra reguleringsbestemmelsene i en tidsbegrenset periode. Området blir
midlertidig regulert fra Service til Industri og Service område.
Jessen Rør får leie 1 mål av det aktuelle området. Leien vil vare fra avtalen undertegnes til og
med 1.8.2013.
Pris for å leie området settes til kr.0,- pr år men kostnader for opparbeidelse/planering av
området samt avkjørsler pålegges leietager.
Tilrettelegging av området med hensyn til drenering og regulering finansieres som vist i
tabell:
Inntekt/Tilskudd
Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån avløp/ eventuelt
finansieres over sak Ekstraordinære midler til
vedlikehold
Tysfjord kommune – forskuddsleie område 1
Nordland fylkeskommune
Sum
 Tallene er estimert. Ingen anbud er sendt ut.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 5/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Beløp
100 000,250 000,150 000,500 000,1 000 000,-

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning m.h.t. drenering mv., og
fremmes til neste møte.
Sæters forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
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Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 17/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling Alt.1, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det dispenseres fra reguleringsbestemmelsene i en tidsbegrenset periode. Området blir
midlertidig regulert fra Service til Industri og Service område.
Jessen Rør får leie 1 mål av det aktuelle området. Leien vil vare fra avtalen undertegnes til og
med 1.8.2013.
Pris for å leie området settes til kr.0,- pr år men kostnader for opparbeidelse/planering av
området samt avkjørsler pålegges leietager.
Tilrettelegging av området med hensyn til drenering og regulering finansieres som vist i
tabell:
Inntekt/Tilskudd
Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån avløp/ eventuelt
finansieres over sak Ekstraordinære midler til
vedlikehold
Tysfjord kommune – forskuddsleie område 1
Nordland fylkeskommune
Sum
 Tallene er estimert. Ingen anbud er sendt ut.

Beløp
100 000,250 000,150 000,500 000,1 000 000,-

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning m.h.t. drenering mv., og
fremmes til neste møte.
Saksutredning:
Nytt i saken:
Vedtak i formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning m.h.t. drenering mv., og
fremmes til neste møte.
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Sæters forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Ny saksutredning:
Det aktuelle området har høy grunnvannstand og bør dreneres før det taes i bruk. Dagens
drenssystem er ikke dimensjonert for å håndtere dette og må rehabiliteres innen kort tid
uansett. Dagens drenssytem går på andre siden av fylkesvegen.
Forslag til løsning:
Dagens drenssystem rehabiliteres fra pumpestasjonen ved moloen og ca 250m opp langs
fylkesvegen. Nytt drenssystem krysser fylkesvegen og legges inn i tomten som er tiltenkt som
næring og service areal.
Finansiering:
Tilrettelegging for næringsarealer er støtteberettiget hoss fylkeskommunen. Det gies inntill
50% støtte. Vi fåreslår dermed en finasieriringmodell som vist under:
Inntekt/Tilskudd
Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån avløp/ eventuelt
finansieres over sak Ekstraordinære midler til
vedlikehold
Tysfjord kommune – forskuddsleie område 1
Nordland fylkeskommune
Sum
 Tallene er estimert. Ingen anbud er sendt ut.

Beløp
100 000,250 000,150 000,500 000,1 000 000,-

Tidligere saksutredning:
Fakta:
Jessen Rør søker om å få leie et område på Drag fra Tysfjord Kommune, for å sette opp en
plasthall. Plasthallen skal brukes til lager for strøsand. Det kan på et senere tidspkt bli aktuelt
med en hall nr 2.
Området det gjelder er ved siden av forballbanen, med G/Br nr 60/286. (mellom fotballbanen
og butikken).
P.t. er området regulert til service formål, men er i Formannskapet foreslått omregulert til
friareal. (sak 22/08, av dato 28.02.08)
Området er ikke planert.
Saksbehandlers vurdering:
Vedtaket i Formannskapet er som følger: ”Det utarbeides reguleringsendring for areal
regulert til industri/ service til friareal.” Vedtaket innebærer ikke et bygge og deleforbud i
hht PBL § 33.
Det er også en feil i vedtaket fra formannskapet. Området er kun regulert til service, ikke
industri og service.
I den senere tid har det vært et stort fokus på tilrettelegging for næringslivet på Drag fra det
politiske miljø og fra næringslivet. Siden det er mangel på industri og service områder på
Drag bør det diskuteres om det ennå er aktuelt å omregulere dette området til friområde. Skal
det være friområdet må søknaden fra Jessen Rør avslåes.
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Skal Jessen Rør få leie området med det formål å sette opp plasthall(er), må området
omreguleres.
Ei omregulering kan ta tid. En tidsbegrenset omregulering fra service, til industri og service,
kan derimot ansees som ei mindre vesentlig endring. Det innebærer, at man må gi en
tidsbegrenset dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.
Skal området leies ut, må utleieperioden være tidsbegrenset. Samt at leietager får ansvaret for
planering av området inkl bygging av avkjørsel.
Vedlegg:

Robert Pettersen
Rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk Sjef
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REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
07/1018
Saksnr.: Utvalg
101/07
Formannskapet
61/07
Kommunestyret
70/08
Formannskapet
96/08
Kommunestyret
13/09
Formannskapet
25/09
Kommunestyret

Arkiv: 614
Møtedato
29.11.2007
04.12.2007
04.09.2008
04.09.2008
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
Det søkes om tilleggslån fra husbanken med rentekompensasjon på 7 millioner.
Det søkes om midler fra Enova.
Det leies inn rådgivende ingeniørfirma til detaljprosjektering og anbudsrunde.
Det forutsettes at løsningen ved Drag skole utformes slik at den gir rom for alle tiltenkte
funksjoner ved skolen, slik at gammelskolen kan avhendes eller anvendes til andre formål.
Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
29.11.2007
PS 101/07

Resultat:

Innstilling vedtatt

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

Formannskapet
04.09.2008
PS 70/08

Resultat:

Annet forslag vedtatt

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

Kommunestyret
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Møtedato:
Sak:

04.09.2008
PS 96/08

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Johanne Ellingsen og Ann-Aashild Hansen:
På grunn av prosjektets omfang engasjeres ekstern aktør til prosjektering og byggekomiteen
har overordnet byggeledelse.
Votering:
Først ble de 3 første avsnitt i formannskapets innstilling tatt opp til votering
Ovennevnte ble enstemmig vedtatt
Deretter ble forslaget fra Ellingsen og Hansen satt opp mot siste avsnitt i formannskapets
innstilling.
Forslaget fra Ellingsen og Hansen enstemmig vedtatt..
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 13/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Tilleggsforslag v/ Anders Sæter, Guttorm Aasebøstøl, Leif Kr. Klæboe, Jan Ivar Jakobsen
Det forutsettes at løsningen ved Drag skole utformes slik at den gir rom for alle tiltenkte
funksjoner ved skolen, slik at gammelskolen kan avhendes eller anvendes til andre formål.
Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det søkes om tilleggslån fra husbanken med rentekompensasjon på 7 millioner.
Det søkes om midler fra Enova.
Det leies inn rådgivende ingeniørfirma til detaljprosjektering og anbudsrunde.
Det forutsettes at løsningen ved Drag skole utformes slik at den gir rom for alle tiltenkte
funksjoner ved skolen, slik at gammelskolen kan avhendes eller anvendes til andre formål.
Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.
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Tysfjord kommune starter rehablitering av skolebygg på Drag og Kjøpsvik innenfor
Husbankens låneramme for rehabelitering av skolebygg i Tysfjord på ca 9 millioner kroner.
For å sikre en hensiktsmessig byggeteknisk og forskriftsmessig arealmessig løsning for
rehabelitering av skolebyggene, engasjeres arkitekt.
Rehabliteringen skal i utgangspunktet følge prioriterte utbedringer jf tabell for tiltak ved Drag
og Kjøpsvik skoler med forbehold om arkitektens vurderinger.
På grunn av prosjektets omfang, engasjeres ekstern aktør til prosjektering og byggeledelse.

Tysfjord kommune vedtar å søke om lån etter rentekompensasjonsordingen for oppussing og
vedlikehold av skolebygg på kr. 9.000.000,-.

Saksutredning:
Tidliger vedtak i saken:
Vedtak:
Tysfjord kommune starter rehablitering av skolebygg på Drag og Kjøpsvik innenfor
Husbankens låneramme for rehabelitering av skolebygg i Tysfjord på ca 9 millioner kroner.
For å sikre en hensiktsmessig byggeteknisk og forskriftsmessig arealmessig løsning for
rehabelitering av skolebyggene, engasjeres arkitekt.
Rehabliteringen skal i utgangspunktet følge prioriterte utbedringer jf tabell for tiltak ved
Drag og Kjøpsvik skoler med forbehold om arkitektens vurderinger.
På grunn av prosjektets omfang engasjeres ekstern aktør til prosjektering og byggekomiteen
har overordnet byggeledelse.
Generelt:
I hht tidligere vedtak er arkitekt engasjert og har nu ferdigstilt tegningene for Drag skole.
Tegningene er fremlagt en arbeidsgruppe bestående av rektor på Drag skole, skolesjefen og
teknisk sjef. Lærerne ved Drag skole har også gjennomgått tegningene.
På Kjøpsvik skole er det ikke nødvendig med arkitekt.
Tegninger:
I møte mellom skolesjef, rektor på Drag og teknisk sjef er tegningene funnet akseptable.
Tegningene vil bli vedlagt og fremvist i kommunestyret med forklaringer.
I grove trekk viser de 2 ekstra etasjer over dagens lærerfløy samt noe mindre ombygging inne
i dagens bygg. Dette resulterer i at dagens behov til undervisning, er dekt inn i et skolebygg.
Undervisning vil dermed ikke bli utført i gammelskolen på Drag. Pga at prosjektet har en
teknisk/økonomisk side og ei skoleteknisk side, vil nøyere beskrivelse bli gjort i
kommunestyret av skolesjefen og teknisk sjef.
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Kostnader:
Arkitekten har laget kostnadsoverslaget for Drag Skole og teknisk etat for Kjøpsvik skole.
Drag skole er estimert til 12 millioner.
Kjøpsvik skole er estimert til 8 millioner.
Lånefinansiering:
Tysfjord Kommune har fått innvilget et lån på 9 millioner med rentekompensasjon fra
Husbanken.
Tysfjord Kommune kan få innvilget et tilleggslån på 7 millioner med rentekompensasjon fra
Husbanken.
Samlet potensiell låneramme blir 16 millioner.
Støtte fra Enova:
Det legges opp til undervisning i et skolebygg på Drag, istedenfor 2. Dette gjør prosjektet
energibesparende. Prosjektet blir dermed støtteberettigett fra Enova. Vi kan få inntil 30%
økonomisk støtte fra Enova. Det er realistisk og beregne 30 % av 10 millioner på Drag skole.
Dette gir 3 millioner i støtte.
Kjøpsvik skole har mindre energiøkonomiserende tiltak og det er mer realistisk å beregne12,5
% støtte på det prosjektet.
Dette gir 1,0 millioner i støtte.
Samlet støtte fra Enova estimeres til 4,0 millioner.
Finasiering:
Det søkes om tilleggslån fra Husbaken med rentekompensasjon på 7 millioner.
Total låneramme blir 16 millioner.
Støtte fra Enova 4,0 millioner.
Prosjektets ramme får dermed en kostnad på 20 millioner og en finansiering på 20 millioner.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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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
26/09
Kommunestyret

Arkiv: 400
Møtedato
24.01.2008
17.04.2008
30.05.2008
13.06.2008
24.06.2008
10.02.2009
17.03.2009

Kommunestyrets behandling:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for å belyse de økonomiske konsekvensene den
medfører.

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
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Behandling i utvalget:
Saken utsatt
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
10.02.2009
PS 13/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
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.

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.
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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.
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.
Oversikt over kostnader
Robert Pettersen
Rådmann
Ingunn Foshaug
personalleder
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ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET I KOMMUNEN
Saksbehandler: Stig Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/123
Saksnr.: Utvalg
27/09
Kommunestyret

Arkiv: 034
Møtedato
17.03.2009

Utvalgets innstilling:
Næringspolitisk plan godkjennes
.

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 25/08- Organisering av næringsarbeidet i
kommunen. ( 06.05. 2008) :
Kommunestyret slutter opp om formannskapets innstilling med at det settes ned et utvalg
bestående av politikere og representant fra administrasjonen for å jobbe med organisering av
næringsarbeidet i kommunen.
Utvalget skal være sammensatt av 2 politikere fra posisjonen og 1 fra opposisjonen.
Administrasjonen peker ut sin representant til utvalget. Utvalget skal i nært samarbeid med
næringslivsaktører i kommunen utarbeide et forslag til næringspolitisk plan som skal danne
grunnlag for den videre organisering av næringsarbeidet i kommunen. Ordfører og rådmann
inviteres til å delta i utvalgets møter med næringslivsaktører i kommunen.
Utvalget får følgende mandat:
1. Kommunens rolle i næringsutvikling.
2. Organisering av næringsarbeidet
3. Fremtidige strategier, herunder samarbeid med andre kommuner.
Utvalgets arbeid skal være ferdig innen 1.12.2008
Valg av medlemmer til utvalget:
Leif Harald Olsen
Ann-Aashild Hansen
Tor Asgeir Johansen
Leif Harald Olsen innkaller til konstituerende møte.
Saken ble behandlet i formannskapet 28.02.2008 – sak 19/08:
Forslag v/Anders Sæter:
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Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen som en endring av
organisasjonsplan vedtatt i juni 2006. Organisering og finansiering av næringsarbeidet
synliggjøres i saksfremlegget.
Votering: Sæters forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling
Sæters forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.
Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen som en endring av
organisasjonsplan vedtatt i juni 2006. Organisering og finansiering av næringsarbeidet
synliggjøres i saksfremlegget.
Vedlegg:
- Næringspolitisk plan

Stig Eriksen
Prosjektleder
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OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITEER - DRAG/HELLAND KIRKE
KJØPSVIK SKOLE OG DRAG SKOLE OG KUNSTGRESSBANER
Saksbehandler: Anders Sæter
Arkivsaksnr.:
09/124
Saksnr.: Utvalg
28/09
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
17.03.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Ordføreren vil i møte den 17.03 orientere om saken.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Anders Sæter
ordfører
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BUDSJETTREGULERING 01 - 2009
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
09/103
Saksnr.: Utvalg
15/09
Formannskapet
29/09
Kommunestyret

Arkiv: 151
Møtedato
04.03.2009
17.03.2009

Formannskapets innstilling:
.
Manglende inndekning i forhold til rådmannens saksfremlegg dekkes inn som følger:
Manglende inndekning:
Økning av gebyrer SFO:
Strukturendring, fritidsklubbene
Endring av skolestruktur
Folkehelsekoordinator, ut
Ped.kons. hos utd.sjef fra 1. aug.
Bruk av pensjonsfond
Kulturskolene
Sum

2 830 000
20 000
55 000
500 000
440 000
185 000
2 215 000
3 230 000

215 000
3 230 000

Det tilligger administrasjonen å velge innsparing ved skolene eller å avstå fra å ansette
ped.kons..
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 15/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/ Leif Kr. Klæboe, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl:
Manglende inndekning i forhold til rådmannens saksfremlegg dekkes inn som følger:
Manglende inndekning:
Økning av gebyrer SFO:
Strukturendring, fritidsklubbene
Endring av skolestruktur
Folkehelsekoordinator, ut
Ped.kons. hos utd.sjef fra 1. aug
Bruk av pensjonsfond
Kulturskolene
Sum

2 830 000
20 000
55 000
500 000
440 000
185 000
2 215 000
3 230 000

215 000
3 230 000
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Det tilligger administrasjonen å velge innsparing ved skolene eller å avstå fra å ansette
ped.kons.
Rådmannens forslag med ovennevnte endringer/tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
.
Manglende inndekning i forhold til rådmannens saksfremlegg dekkes inn som følger:
Manglende inndekning:
Økning av gebyrer SFO:
Strukturendring, fritidsklubbene
Endring av skolestruktur
Folkehelsekoordinator, ut
Ped.kons. hos utd.sjef fra 1. aug.
Bruk av pensjonsfond
Kulturskolene
Sum

2 830 000
20 000
55 000
500 000
440 000
185 000
2 215 000
3 230 000

215 000
3 230 000

Det tilligger administrasjonen å velge innsparing ved skolene eller å avstå fra å ansette
ped.kons..
Saksutredning:

Budsjettregulering 01 2009
BEHOV:
1.1180 Juridisk bistand
Det er nødvendig å budsjettere med juridisk bistand på kr 300.000,- da kommunen en
involvert i flere saker hvor det en nødvendig med hjelp fra jurister.
1.1180 Lønnsøkning
Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2009 konkluderer med at budsjettert
lønnsøkning er for lav og må økes med minst kr 1.520.000,-. Dette vil gi en budsjettert
lønnsøkning på 5 prosent fra 01. mai. Fylkesmannen anbefaler en lønnsøkning på 5 prosent
fra 01. januar.
1.1180 Effektiviseringsgevinst
Det ble i budsjettet vedtatt av administrasjonen skulle klare å få til en effektiviseringsgevinst
på kr 867.000,- i 2009. Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2009 konkluderer med
at dette må konkretiseres tallmessig i budsjettet.
1.8000 Frie inntekter
Da statsbudsjettet ble lagt høsten 2008 ble det lagt opp til en lønns- og prisstigning vektet til
4,5 prosent. I ettertid er denne regulert ned til 4,1 prosent på grunn av finanskrisen. Dette gjør
at rammeoverføringen til kommunene går ned. For å motvirke dette lanserte regjeringen en
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tiltakspakke i januar, denne gav Tysfjord kommune kr 576.000,- i økte frie inntekter og kr
603.000,- i skattekompensasjon. På grunn av disse endringene må det gjøres en regulering av
både frie inntekter og av skatteinngangen.
Skatteanslaget ble også øket med kr 2.000.000,- i budsjettbehandlingen, dette er kommentert i
Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2009 og må tas med i reguleringen.
Reguleringen skjer opp mot siste prognosemodell(per 19.02.09) som viser en
rammeoverføring på kr 60.109.000,- og en skatteinngang på kr 38.395.000,-. Dette er
inkludert overføringene som følge av tiltakspakken. Samlet sett gir dette en økning på kr
440.000,- på rammeoverføringen og en reduksjon på kr 2.000.000,- på skatteanslaget.
FINANSIERING:
1.1180 Effektiviseringsgevinst
Det er foreslått inndekning av kr 817.000,- på følgende måte:
- Service sparer inn kr 12.000,- Kulturmidler kuttes, innsparing kr 80.000,- Drag UK flytter til nye lokaler, innsparing husleie kr 20.000,- Det blir ikke ansatt ped.konsulent, innsparing kr 115.000,- Økt overføring i budsjettet til skole på kr 50.000,- kuttes.
- Inntekt ressurskrevende brukere økes med kr 200.000,- Inntekt legetjenesten økes med kr 200.000,- Vedlikehold boliger reduseres med kr 100.000,- Kommunale bygg reduseres med kr 40.000,1.9000 Finanstransaksjoner
Styringsrenten har gått ned siden budsjettet ble vedtatt i desember. Det er derfor mulig å
redusere denne posten med kr 600.000,-. Budsjettert rente vil da være 4,7 prosent.
ØVRIGE FORSLAG TIL FINANSIERING
(jf. formannskapets budsjettvedtak 24.11.08)
1.15 Bibliotek
Se på muligheten for å legge ned bibliotekene på Drag, Storjord og Musken fra 15.07.09.
Dette kan gi en innsparing på kr 200.000,- i 2009.
1.1601 Fritidsklubbene
Endre strukturen på fritidsklubbene. Dette kan gi en innsparing på kr 80.000 i 2009.
1.2 SFO
Øke gebyret på SFO Kjøpsvik og Drag. Dette vil gi en økt inntekt på kr 20.000,- i 2009.
1.2 Barnehage
Innføre kostpenger for inndekning av mat i barnehagene, dette vil gi en innsparing på kr
40.000,- i 2009.
1.3015 Psykiatritjenesten
En reduksjon på dette området må tas opp i forbindelse med rullering av vedtatt psykiatriplan
2007-2010.
1.3030 Drag legekontor, Innhavet
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Legge ned Drag legekontor Innhavet, dette vil kunne gi en innsparing på ca. 500.000,- i 2009.
1.3040 Fysioterapitjenesten
Fysioterapitjenesten er en lovpålagt oppgave men det er ikke lovfestet hvor stort omfanget
skal være.
1.4223 Åpen omsorg Storjord
Ta bort bakvakt, dette vil gi en innsparing på kr 50.000,- i 2009.
1.6171 Brøyting
Ikke brøyte private veier, dette vil gi en innsparing på ca 50.000,- i 2009 da mye av årets
brøyting allerede er gjort.
Det nevnes også at det er satt av kr 180.000,- til skolefrukt. Det er godkjent av fylkesmannen
i andre kommuner at disse pengene brukes på annet enn skolefrukt da de ikke er øremerket.
Om dette gjøres fra høsthalvåret 2009 kan man spare ca 90.000,-.
INTERNE OVERFØRINGER:
1.6 Selvkostregnskap
Ifølge lovverket for selvkostregnskap skal til kostra-avskrivningene gå i null på områdene for
vann og avløp. Frem til i dag har avskrivningene blitt utgiftsført på områdene for vann og
avløp mens inntektsposten har blitt ført samlet på ansvarsområde 8999 motpost
avskrivninger. På bakgrunn av dette må motposten flyttes fra fellesposten og fordeles på
områdene for vann og avløp.
I tillegg må følgende punkter i budsjettet vurderes politisk:
1.1700 Kulturskolen
1.2014 Musken skole
Kontostreng

D

BEHOV
1.1180 Juridisk bistand
1.1180.2701.120.000

D
D
D

1.1180 Budsjettert lønnsøkning
1.1180.0100.120.000
1.1180.0900.120.000
1.1180.0990.120.000

D

1.1180 Effektiviseringsgevinst
1.1180.7700.120.000

D
D

1.8000 Prognosemodell
1.8000.8000.840.000 Frie inntekter
1.8000.8700.800.000 Skatteinngang

Red innt/økt
utg

Økt innt/red
utg

300 000,00
300 000,00

1 178 200,96
268 040,72
73 758,33
1 520 000,00

867 000,00
867 000,00

440 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
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K
K
K

1.1180 Effektiviseringsgevinst
1.1150.1602.120.000 Service
1.1150.2001.120.000 Service
1.1600.4700.385.000 Kulturmidler
1.1601.1901.231.000 Husleie drag uk
1.2000.0100.120.000 ped.kons
1.2000.0900.120.000 ped.kons
1.2000.0990.120.000 ped.kons
1.2000.1200.120.000 økt overføring skole
1.3000.7000.254.000 ress.kr. brukere
1.3030.6007.241.000 økt innt
legetjeneste
1.3030.7000.241.000 økt innt
legetjeneste
1.6410.2301.265.000 vedlikehold boliger
1.6420.2501.130.000 kommunale bygg

K

1.9 Renteutgifter
1.9000.5000.870.000

D
K
K

INTERN OVERFLYTTING
Flytting avskrivninger
1.8999.9900.860.000
1.6200.9900.860.000
1.6220.9900.860.000

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Sum

2 000,00
10 000,00
80 000,00
20 000,00
89 140,21
20 279,39
5 580,40
50 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
40 000,00
817 000,00

600 000,00
600 000,00

1 225 468,31

1 225 468,31

1 015 039,79
210 428,52
1 225 468,31

5 912 468,31

3 082 468,31

Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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