HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Tysfjord Turistsenter, Storjord
Møtedato: 17.03.2009
Tid: 09.15 – 16.30
Til stede på møtet
Det Norske Arbeiderparti:
Medlemmer:
Tor Asgeir Johansen, Stig Setså, Ellbjørg Mathisen (fra kl 12.30)
Forfall:
Svein Helge Nøstdal, Svein-Arne Jakobsen
Varamedlemmer: Bjørnar Nøis,
Fellesliste for H. KRF og V:
Medlemmer:
Ingar Nikolaisen Kuoljok, Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen
Forfall:
Ann-Aashild Hansen,
Varamedlemmer: Pernille Krogh Storøy
Senterpartiet:
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:

Anders Sæter, Johanne Ellingsen
Leif Harald Olsen
Øyvind Johansen

Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer:
Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer:
Mette Seljenes
Forfall:
Inge Olsen
Varamedlemmer: Jonny Langmo
Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
Leif Kristian Klæboe
Fra adm. (evt. andre):
Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen, økonomileder Mari
Hegge, helse- og omsorgssjef Lill Tove Hansen, teknisk sjef Pål Strøm Jensen, oppvekst- og
utdanningssjef Gunnar Solstrøm. I tillegg møtte konsulent Per Arne Rhaka under
behandlingen av sak 21/09
Innkalling: Godkjent

Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 30/09

Behandlede saker: 17/09 – 30/09, med unntak av sak 27/09 som ble utsatt.

Referater fra dok.journalen: Kontrollrapport 2008 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
Permisjoner: Bjørnar Nøis fra kl 14.00 og for resten av møtet.
Orienteringer:
Helse- og omsorgssjefen orienterte om psykiatritjenesten i kommunen.
- Tysfjord kommunes psykiatriplan 2007 -2010, ble delt ut til representantene.
- Helsetilsynets rapport etter tilsyn med kommunens helse- og sosialtjenester til voksne
med psykiske lidelser datert 27.06.2007, ble delt ut til representantene.
Rådmannen orienterte ad. status på de planlagte kunstgressbanene

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

Kjøpsvik, 19.03.2009

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
Formannskapssekretær
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Guttorm Aasebøstøl
1. Grov avfallsplass Kjøpsvik henviser til tidligere spørsmål ang dumping uttafor porten der,
søppelet er nå brøytet i en stor dunge er det slik vi skal ha det i det viktigste turområdet for
Kjøpsvik?
2. Tillaging trimrom i kjelleren på sykehjem hvilke penger (arbeidskraft) brukes til dette
formålet, er det avsatt penger i kommunens budsjett til dette ?
3.Jeg har hørt at kommuneprammen er i svært dårlig forfatning, jeg ønsker at kommunestyret
får en status på denne
4. Vaktmesterstilling (teknisk) er det noen som er tilsatt? Er denne utlyst?
Rådmannen svarte på spørsmål 1.
Helse- og omsorgssjef svarte på spørsmål 2
Teknisk sjef svarte på spørsmål 3 og 4.
I tillegg følgende ikke skriftlige spørsmål:
Ad. Nord Salten Kraftlag
Ad. Narvik Energi
Ad. regnskap 2007
Ordføreren svarte på de to første spørsmålene.
Rådmannen svarte på spørsmål ad. status regnskap 2007.
Johanne Ellingsen
1)
I kommunestyre-sak 101/08 Unntatt offentlig ofl §5a Ofl §5a
KJØP AV BYGG
Ble følgende vedtak fattet:
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Det vedtas å ta kontakt med Narvik Energi for leie av lokaler i adm. bygget til Nordkraft på
Storjord, til de tjenester som er skissert i saksfremlegg, eks Dig-forsk, kirkeverge, Museum
Nord. Samme kontakt tas med eier av dagens trygdekontorbygg.
Er slik kontakt tatt og er det forhandlet frem forslag til leieavtale?
2)
Brøytesesongen er snart på hell. Hva er årsaken til at anbudsvinnere på vintervedlikehold av
kommunale veier ennå ikke har fått kontrakt med kommunen ?
3)
Det ble i budsjettet for 2009 avsatt kr.180.000 til organisasjonsutvikling i Tysfjord kommune.
Hvor langt er administrasjonen kommet med en plan for hvordan
organisasjonutvikliongssprosessen skal gjennomføres ?
Rådmannen svarte på spørsmål 1 og 3
Teknisk sjef svarte på spørsmål 2
Mette Seljenes
For en tid tilbake fikk vi informasjon om at kommunekaia på Drag var leid ut til NC på Drag,
og at kaia fikk internasjonal godkjenning.
Nå ser jeg at kaia er åpnet igjen, og at lokale fiskere ligger til kai.
Er dette noe kommunen har gitt tillatelse til, og må kaia godkjennes på nytt for å ta imot nye
båter?
Rådmannen svarte.
Ingar N. Kuljok
Status ad, grovavfallsplass på Drag.
Rådmannen svarte.
Jan Einar Pedersen
Ad. annonserte VAR- avgifter
Rådmannen svarte

Rådmannen svarte på spørsmål fra Ivar Otto Knutsen (fra forrige ks-møte)
Ad manglende lys på fotballbanen i Bjørkvik.
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SAKSLISTE
Saksnr.
17/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/75
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET

18/09

09/127
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - NY
VURDERING/KLAGE

19/09

09/91
BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE

20/09

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

21/09

09/27
FLERÅRIGE TILTAKSSTRATEGIER FOR NORD-SALTEN,
STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD KOMMUNER - 2009-2012

22/09

08/189
BRANNTILSYN 2008

23/09

09/81
EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD

24/09

08/941
SØKNAD OM LEIE AV OMRÅDE TIL OPPSETT AV HALL

25/09

07/1018
REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE

26/09

07/363
LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK

27/09

09/123
ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET I KOMMUNEN

28/09

09/124
OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITEER - DRAG/HELLAND KIRKE
KJØPSVIK SKOLE OG DRAG SKOLE OG KUNSTGRESSBANER
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29/09

09/103
BUDSJETTREGULERING 01 - 2009

30/09

09/151
VALG AV LEDER TIL DRIFTSUTVALGET
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17/09
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
18/09
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - NY VURDERING/KLAGE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Stig Amundsen og Johanne Ellingsen:
Jmfr. Klage der også nye opplysninger er kommet fram, gis Ann-Aashild Hansen fritak fra
alle sine politiske verv i Tysfjord kommune ut gjeldende periode.
Vedtaket gjøres gjeldende fra dags dato.
Forslag v/ Tor A. Johansen:
Ann-Aashild Hansen gis ikke fritak fra sine politiske verv i Tysfjord kommune.
Votering:
Amundsen og Ellingsens forslag ble satt opp mot Johansens forslag.
Amundsen og Ellingsens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer som ble avgitt for
Johansens forslag.
Vedtak:
Jmfr. Klage der også nye opplysninger er kommet fram, gis Ann-Aashild Hansen fritak fra
alle sine politiske verv i Tysfjord kommune ut gjeldende periode.
Vedtaket gjøres gjeldende fra dags dato.
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19/09
BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
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

Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsforslag v Tor A. Johansen:
Tysfjord kommune er av den oppfatning at alle sentralene skal bygges ut på sikt. Det må
derfor ses på muligheter for at dette kan realiseres.
Formannskapets innstilling med Johansens tilleggsforslag 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
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Tysfjord kommune er av den oppfatning at alle sentralene skal bygges ut på sikt. Det må
derfor ses på muligheter for at dette kan realiseres.
20/09
MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE –
TYSFJORD VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER
Kommunestyrets innstilling:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for tilleggsutredning om hva et ”Natursted” v/
Stetind innebærer.
Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsutredning var vedlagt saken.
Forslag v/ Anders Sæter og Jan Ivar Jakobsen:
Formannskapets innstilling med endring av 1. avsnitt i pkt 1 til:
Tysfjord kommune slutter seg prinsipielt til de felles innsatsområdene for utvikling av reiseliv
og natur- og kulturbasert turisme i kommunen, slik det fremgår av forstudien ” Samverkan
för tilvekst i Gällivare – Tysfjord”
Forslag v/ Leif Kr. Klæboe:
Tillegg til siste setning i 2. avsnitt under pkt 2.:
”og kommunestyret”
Formannskapets innstilling med endringsforslagene enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommune slutter seg prinsipielt til de felles innsatsområdene for utvikling av
reiseliv og natur- og kulturbasert turisme i kommunen, slik det fremgår av forstudien ”
Samverkan för tilvekst i 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 og kommunestyret.
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Rådmannen gis i oppdrag å la utarbeide reguleringsplan for Stefjord – Storelvområdet. Planen
forutsettes lagt fram for endelig behandling i kommunestyret våren/forsommeren 2009
21/09
FLERÅRIGE TILTAKSSTRATEGIER FOR NORD-SALTEN, STEIGEN,
HAMARØY OG TYSFJORD KOMMUNER - 2009-2012
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune vedtar ”Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten 2009 – 2012”.
Det forutsettes at planen gjennomgås ifm. kommunestyrets behandling av saken.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune vedtar ”Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten 2009 – 2012”.
22/09
BRANNTILSYN 2008
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”
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets 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,-
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Finansiering: se sak 09/81 ”ekstraordinære midler til vedlikehold”
23/09
EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD
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)
Behandlingen i Kommunestyret:
Endringsforslag v/ Johanne Ellingsen og Stig Amundsen:
Endring av pkt 5.
Eks. ordinære midler til generelt vedlikehold 390 tusen disponeres av kommunestyret etter
forslag fra rådmannen.
Votering:
Pkt 1 -7 med unntak av pkt 5, enstemmig vedtatt.
Pkt 5: formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Ellingsen og Amundsen.
Endringsforslaget vedtatt med 12 stemmer mot 3 som le avgitt for formannskapets innstilling.
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- Eks. ordinære midler til generelt vedlikehold 390 tusen disponeres av kommunestyret
etter forsalg fra rådmannen.
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)
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24/09
SØKNAD OM LEIE AV OMRÅDE TIL OPPSETT AV HALL
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.

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

Behandlingen i Kommunestyret:
Tilleggsforslag v/Ingar N. Kuljok:
Det søkes samtidig tilrettelagt for etablering av fortau og annen relevant sikring for barn på
vei til og fra skole/barnehage langs veien fra Dragsarmen til skolen.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget 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

Beløp
100 000,250 000,150 000,500 000,-
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Sum
 Tallene er estimert. Ingen anbud er sendt ut.

1 000 000,-

Det søkes samtidig tilrettelagt for etablering av fortau og annen relevant sikring for barn på
vei til og fra skole/barnehage langs veien fra Dragsarmen til skolen.
25/09
REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Johanne Ellingsen, Jan Ivar Jakobsen og Mette Seljenes:
Det utarbeides tilstandsrapporter inkl. fremtidig vedlikeholdsbilde for begge svømmehallene
før det besluttes rehabilitering av disse.
Nødvendig kompetanse innhentes v/behov.
Forslag v/ Jan Ivar Jakobsen og Mette Seljenes:
Det utredes fjernvarme fra Norcem og varmepumpealternativ før det besluttes eventuell
utskifting av oljefyr ved Kjøpsvik skole, jfr. vedtatt energiplan.
Forslag v/Leif Kr. Klæboe og Guttorm Aasebøstøl:
1,1 mill. settes av til utredning av fjernvarme/vannbåren varme er ferdig utredet.
Votering;
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Ellingsen, Jakobsen og Seljenes enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Jakobsen og Seljenes enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Klæboe og Aasebøstøl 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.
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Administrasjonen bes synliggjøre en totalløsning både for Drag og Kjøpsvik skole.
Det utarbeides tilstandsrapporter inkl. fremtidig vedlikeholdsbilde for begge svømmehallene
før det besluttes rehabilitering av disse.
Nødvendig kompetanse innhentes v/behov.
Det utredes fjernvarme fra Norcem og varmepumpealternativ før det besluttes eventuell
utskifting av oljefyr ved Kjøpsvik skole, jfr. vedtatt energiplan.
1,1 mill. settes av til utredning av fjernvarme/vannbåren varme er ferdig utredet.
26/09
LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Kommunestyrets innstilling:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for å belyse de økonomiske konsekvensene den
medfører.
Behandlingen i Kommunestyret:
Beregning av kostnadene var vedlagt saken til denne behandlingen.
Forslag v/Johanne Ellingsen:
Planen innarbeides i budsjett for 2010
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Planen innarbeides i budsjett for 2010
27/09
ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET I KOMMUNEN
Utvalgets innstilling:
Næringspolitisk plan godkjennes.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Leif Kr. Klæboe:
Saken utsettes
Votering: saken utsettes enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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28/09
OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITEER - DRAG/HELLAND KIRKE
KJØPSVIK SKOLE OG DRAG SKOLE OG KUNSTGRESSBANER
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
Politisk valgt byggekomité i Tysfjord kommune avvikles.
Forslag v/Johanne Ellingsen og Jan Ivar Jakobsen:
I stedet for politisk valgt byggekomité kan det for hvert enkelt byggeprosjekt oppnevnes en
fagkomité som samarbeider med administrasjonen.
Votering:
Forsalget fra Jakobsen enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Ellingsen og Jakobsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Politisk valgt byggekomité i Tysfjord kommune avvikles.
2. I stedet for politisk valgt byggekomité kan det for hvert enkelt byggeprosjekt oppnevnes en
fagkomité som samarbeider med administrasjonen
29/09
BUDSJETTREGULERING 01 - 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.
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Behandlingen i Kommunestyret:
Endringsforslag v/ Jan Einar Pedersen og Leif Kr. Klæboe:
Økning av gebyrer SFO strykes på kr 20.000,Inndekning: økning bruk av pensjonsfond.
Endringsforslag v/Tor A. Johansen
Stillingen som folkehelsekoordinator tas inn.
Inndekning tas med økt bruk av pensjonsfond.
Votering:
Endringsforslaget fra Pedersen og Klæboe ble satt opp mot formannskapets innstilling
Endringsforslaget vedtatt med 13 mot 2 stemmer.
Endringsforslaget fra Johansen ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer som ble avgitt for
Johansens forslag.
Vedtak:
Manglende inndekning i forhold til rådmannens saksfremlegg dekkes inn som følger:
Manglende inndekning:
Strukturendring, fritidsklubbene
Endring av skolestruktur
Folkehelsekoordinator, ut
Ped.kons. hos utd.sjef fra 1. aug.
Bruk av pensjonsfond
Kulturskolene
Sum

2 830 000
55 000
500 000
440 000
185 000
2 235 000
3 230 000

215 000
3 230 000

Det tilligger administrasjonen å velge innsparing ved skolene eller å avstå fra å ansette
ped.kons.
30/09
VALG AV LEDER TIL DRIFTSUTVALGET
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Guttorm Aasebøstøl:
Tor Asgeir Johansen velges som leder.
Forslag v/ Jan Ivar Jakobsen:
Leif Harald Olsen velges som leder.
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Votering:
Leif Harald Olsen ble valgt som leder med 9 stemmer mot 6 stemmer som ble avgitt for
Johansen.
Vedtak:
Leif Harald Olsen ble valgt som leder av driftsutvalget.
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