HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Tysfjord Asvo, Drag
Møtedato: 20.04.2009
Tid: 09.00 – 14.25
Til stede på møtet
Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes,
Forfall:
Varamedlemmer:

Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl
Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen. I tillegg møtte økonomileder Mari Hegge under behandlingen av sakslista frem tom.
Sak 21/09
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent

Behandlede saker:

18/09 – 32/09

Referater:
Brev til utdanningsforbundet ad. høringsfrist vedr. strukturendring av skolekretser.
Ds. vedtak 3/09 Skjenkebevilling Kjøpsvik Bluesklubb
I tillegg til saker på saksliste ble det også bestemt at:
- Kommunestyrets møtedato den 23.06 endres til 22.06.
- Behandling av sak strukturendring av skolekretser utsettes til kommunestyret den 22.06,
dette for å sikre en god saksbehandling etter at høringsuttalelsene er kommet inn.
Underskrifter:
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

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

Kjøpsvik, 22.04.2009.

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
18/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/194
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

19/09

09/57
BRUK AV ØREMERKEDE MIDLER - PSYKIATRI

20/09

09/193
UTKAST TIL AVTALE MED RADIO NORD- SALTEN

21/09

09/191
SELVKOST PÅ VA-OMRÅDET

22/09

07/804
HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP

23/09

08/300
ENERGI OG KLIMAPLAN FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD
KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN

24/09

08/879
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
IGANGSETTING AV PLANARBEIDET

25/09

08/721
SØKNAD OM OPPSTART AV UTARBEIDELSE AV
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR.62, BNR.1, NEVERVIK I
TYSFJORD KOMMUNE

26/09

08/788
SØKNAD OM KONSESJON OPPDRETT LAKS SALENTJÅRGGA
STEFJORD

27/09

08/856
TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE

28/09

08/873
SØKNAD FRA TYSFJORD HUMMER AS OM HAVBEITE
LOKALISERT I FUGLEFJORD

29/09

08/582
SØKNAD OM TORSKEKONSESJON HAUKØY

30/09

08/514
STEDSUTVIKLING FOR DRAGSOMRÅDET
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31/09

07/936
HAVNESAMARBEID I OFOTEN

32/09

09/195
GODKJENNING AV VAKANTE STILLINGER FOR UTLYSNING
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18/09
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet § 3 gis Roger Pedersen, 8270 Drag
serveringsbevilling i lokalene til Arran, Lulesamisk Senter på Drag.
Vilkår for bevillingen er at daglig leder må ha avlagt godkjent etablererprøve.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet § 3 gis Roger Pedersen, 8270 Drag
serveringsbevilling i lokalene til Arran, Lulesamisk Senter på Drag.
Vilkår for bevillingen er at daglig leder må ha avlagt godkjent etablererprøve.
19/09
BRUK AV ØREMERKEDE MIDLER - PSYKIATRI
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 310 832,- av overførte midler brukes til styrking av
tjenesten på personellsiden.
Alternativ 1: Midlene brukes til ansettelse av sykepleier med videreutdanning i psykisk
helsearbeid. Dette forutsetter at stillingen må innarbeides i kommende års budsjetter. For
2010 vil det utgjøre kr. 544 000,- for 2011 kr. 571 000,- og for 2012 kr. 600 000,-.
Alternativ 2: Midlene brukes til å leie inn ekstra personell opp mot enkeltbrukere.
2. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 115 000,- brukes til innkjøp av seteheis på Loftet
dagsenter.
Behandlingen i Formannskapet:
Votering:
Alt 1 ble satt opp mot Alt 2
Alt 1 vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme som ble avgitt for alt 2.
Deretter ble pkt 2 tatt opp til votering:
Innstillingens pkt 2 enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 310 832,- av overførte midler brukes til styrking av
tjenesten på personellsiden.
Midlene brukes til ansettelse av sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Dette forutsetter at stillingen må innarbeides i kommende års budsjetter. For 2010 vil det
utgjøre kr. 544 000,- for 2011 kr. 571 000,- og for 2012 kr. 600 000,-.
2. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 115 000,- brukes til innkjøp av seteheis på Loftet
dagsenter.
20/09
UTKAST TIL AVTALE MED RADIO NORD- SALTEN
Rådmannens innstilling:
Avtalen med Radio Nord-Salten gjøres gjeldende fra 01.01.2010.
Behandlingen i Formannskapet:
Tilleggsforslag v/ Anders Sæter:
Nytt pkt 2
Det forutsettes at kommunene Hamarøy og Steigen også slutter seg til avtalen, og at det tas
opp i STH-rådet om at finansieringen skjer ved STH-midler.
Tilleggsforslag v/ Jan-Einar Pedersen:
Nytt pkt 3.
Det bevilges kr 35.000,- for 2009. Beløpet tas av overskudd regnskap 2007.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Pedersens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avtalen med Radio Nord-Salten gjøres gjeldende fra 01.01.2010.
Det forutsettes at kommunene Hamarøy og Steigen også slutter seg til avtalen, og at det tas
opp i STH-rådet om at finansieringen skjer ved STH-midler.
Det bevilges kr 35.000,- for 2009. Beløpet tas av overskudd regnskap 2007.

21/09
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SELVKOST PÅ VA-OMRÅDET
Rådmannens innstilling:
1: Underskudd på område for vann og avløp i 2006 og 2007 dekkes av abonnentene i form av
høyere avgifter. Inndekningen vil skje over en periode på 5 år. Dette innebærer en
avgiftsøkning på ca. kr 620,- per abonnent per år.
2: Underskudd på område for vann og avløp i 2008 dekkes av abonnentene i form av høyere
avgifter. Inndekningen vil skje over en periode på 5 år.
3: Kommunen skal bygge opp et fond for vann og et for avløp som kan dekke eventuelle
fremtidige underskudd.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Mette Seljenes, Jan-Einar Pedersen og Jan Ivar Jakobsen:
 Saken sendes tilbake til administrasjonen for å se på mulighetene til å finansiere
underskudd på VA- område for 2006, 2007 og 2008.
 Synliggjør tilskudd fra Nordland fylke i beregningen av vannavgift 2009. Sum av
tilskudd som reduserer vannavgiften trekkes fra regningene til abonnentene i 2. termin
-09 Administrasjonen skal se på de øvrige kostnadselementene (lønn og lignende) som
ligger under VA- området, og synliggjøre muligheter på disse kostnadene.
Votering:
Ovennevnte forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:





Saken sendes tilbake til administrasjonen for å se på mulighetene til å finansiere
underskudd på VA- område for 2006, 2007 og 2008.
Synliggjør tilskudd fra Nordland fylke i beregningen av vannavgift 2009. Sum av
tilskudd som reduserer vannavgiften trekkes fra regningene til abonnentene i 2. termin
-09Administrasjonen skal se på de øvrige kostnadselementene (lønn og lignende) som
ligger under VA- området, og synliggjøre muligheter på disse kostnadene.

22/09
HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP
Rådmannens innstilling:
Hovedplan vannforsyning 2008 – 2012 godkjennes og får status som kommunedelsplan.
Behandlingen i Formannskapet:
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Tilleggsforslag v/ Anders Sæter:
Det synliggjøres for kommunestyret den 06.05. hvilke tiltak i planen for 2007 og 2008 som er
gjennomført.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget v/Anders Sæter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedplan vannforsyning 2008 – 2012 godkjennes og får status som kommunedelsplan.
Det synliggjøres for kommunestyret den 06.05. hvilke tiltak i planen for 2007 og 2008 som er
gjennomført.
23/09
ENERGI OG KLIMAPLAN FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD
KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN
Rådmannens innstilling:
Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med
tilhørende tiltakssdel som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut
til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 20-1.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med
tilhørende tiltakssdel som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut
til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 20-1.
24/09
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
IGANGSETTING AV PLANARBEIDET
Rådmannens innstilling:
I tråd med delegasjonsreglementet, kap. 5 og med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 23.1
nr. 1 vedtas igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for Kjøpsvik sentrum.
Det vises her til vedtatte bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplan – Sentrumsplan
for Kjøpsvik kap. 7.1.1.
Den økonomiske rammen for arbeidet settes til kr. 160 000,-.
Reguleringsplanarbeidet skal legge til grunn og inkludere en oppdatert/revidert
formingsplanen for Kjøpsvik sentrum/torvområdet.
Behandlingen i Formannskapet:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I tråd med delegasjonsreglementet, kap. 5 og med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 23.1
nr. 1 vedtas igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for Kjøpsvik sentrum.
Det vises her til vedtatte bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplan – Sentrumsplan
for Kjøpsvik kap. 7.1.1.
Den økonomiske rammen for arbeidet settes til kr. 160 000,-.
Reguleringsplanarbeidet skal legge til grunn og inkludere en oppdatert/revidert
formingsplanen for Kjøpsvik sentrum/torvområdet.
25/09
SØKNAD OM OPPSTART AV UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR
DEL AV GNR.62, BNR.1, NEVERVIK I TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har ingen prinsipielle innvendinger mot at det utarbeides privat
reguleringsplanforslag for eiendommen, del av gnr 62 bnr 1, Nevervik.
Planen bør også innbefatte tidligere godkjent fradelte eiendommer fra gnr. 62 bnr 1 i
Nevervik.
Formannskapet vil imidlertid påpeke den rettsvirkning kystsoneplanen (kommunedelplanen)
har for arealbruk og nye tiltak/utvidelse av eksisterende tiltak i området. Et privat forslag til
reguleringsplan må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kystsoneplanen, jf.
Plan- og bygningsloven - PBL (plandelen) av 27.06.2008, §§ 12-3 og 12- 11.
Planforslaget må framstilles på det kartgrunnlag som er nødvendig for å ta stilling til
forslaget. Plankart, planbeskrivelse og bestemmelser må leveres i digital form.
Oppstart av planarbeide må kunngjøres iht. PBL (plandelen) § 12-8, og planarbeidet må for
øvrig utføres i henhold til bestemmelsene i PBL (plandelen).
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune har ingen prinsipielle innvendinger mot at det utarbeides privat
reguleringsplanforslag for eiendommen, del av gnr 62 bnr 1, Nevervik.
Planen bør også innbefatte tidligere godkjent fradelte eiendommer fra gnr. 62 bnr 1 i
Nevervik.
Formannskapet vil imidlertid påpeke den rettsvirkning kystsoneplanen (kommunedelplanen)
har for arealbruk og nye tiltak/utvidelse av eksisterende tiltak i området. Et privat forslag til
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reguleringsplan må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kystsoneplanen, jf.
Plan- og bygningsloven - PBL (plandelen) av 27.06.2008, §§ 12-3 og 12- 11.
Planforslaget må framstilles på det kartgrunnlag som er nødvendig for å ta stilling til
forslaget. Plankart, planbeskrivelse og bestemmelser må leveres i digital form.
Oppstart av planarbeide må kunngjøres iht. PBL (plandelen) § 12-8, og planarbeidet må for
øvrig utføres i henhold til bestemmelsene i PBL (plandelen).
26/09
SØKNAD OM KONSESJON OPPDRETT LAKS SALENTJÅRGGA STEFJORD
Rådmannens innstilling:
Det tilrådes ikke å gi konsesjon for oppdrett i Salentjårgga/Stefjord.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Tor A. Johansen:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
Votering:
Johansens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
27/09
TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE
Rådmannens innstilling:
Det kan tilrådes konsesjon ved Kjerrskjær og ytre del av Fuglefjord. Det tilrådes ikke
konsesjon ved Eidneset pga det er ikke ønskelig med fysiske installasjoner i dette området og
det tilrådes ikke konsesjon i de indre deler av Fuglefjord da dette er et FFN område.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Tor A. Johansen:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
Votering:
Johansens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
28/09
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SØKNAD FRA TYSFJORD HUMMER AS OM HAVBEITE LOKALISERT I
FUGLEFJORD
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har ingen prinsipielle innvendinger til søknaden om havbeite på
lokaliteten Fugelfjorden under forutsetning av at havbrukevirksomheten skjer innenfor det
området som er avsatt til dette formålet i kommunens kystsoneplan.
Det forutsettes videre at de ulike havbruksaktiviteter ikke kommer i konflikt med hverandre.
Kommunen viser til den at den innerste del av Fugelfjorden er avsatt til område for fiske,
friluft og natur, og at dette området er pekt på som et viktig gyteområde i planens temakart.
Dispensasjon fra kystsoneplanen vil derfor ikke bli innvilget.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Tor A. Johansen:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
Votering:
Johansens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
29/09
SØKNAD OM TORSKEKONSESJON HAUKØY
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune tilrår at det gis konsesjon for oppdrett av torsk med lokalitet Haukøy
under forutsetning av at anlegget plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med Benoni
Skjell AS sin konsesjon og at anlegget plasseres slik at det er innenfor FFA området iht
Kystsoneplan.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Tor A. Johansen:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
Votering:
Johansens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av revidering av kystsoneplanen.
30/09
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STEDSUTVIKLING FOR DRAGSOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
Vedlagte notat danner et godt grunnlag for utarbeidelse av en prosjektplan for stedsutvikling
for Dragsområdet.
Kommunen går i dialog med Nordland fylkeskommune og øvrige aktører med sikte på å
etablere prosjektgruppe og igangsetting av arbeidet snarest mulig.
Prosjektet utføres innenfor rammene av næringspolitiske plan vedtatt i kommunestyret den
30. mars 2009.
Behandlingen i Formannskapet:
Tilleggsforslag v/ Mette Seljenes og Jan-Einar Pedersen:
 Skissen sendes også til administrasjonen for administrativ behandling.
 Det forutsettes at det skal være en ungdomsrepresentant i en eventuell prosjektgruppe.
Votering:
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Seljenes og Pedersen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte notat danner et godt grunnlag for utarbeidelse av en prosjektplan for stedsutvikling
for Dragsområdet.
Kommunen går i dialog med Nordland fylkeskommune og øvrige aktører med sikte på å
etablere prosjektgruppe og igangsetting av arbeidet snarest mulig.
Prosjektet utføres innenfor rammene av næringspolitiske plan vedtatt i kommunestyret den 30. mars
2009.
Skissen sendes også til administrasjonen for administrativ behandling.
Det forutsettes at det skal være en ungdomsrepresentant i en eventuell prosjektgruppe.

31/09
HAVNESAMARBEID I OFOTEN
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre gir sin tilslutning til at det inngås intensjonsavtale om
interkommunalt havnesamarbeid i Ofoten..
2. Tysfjord kommunestyre anbefaler at forprosjektet også omfatter utredning om
organisering av samarbeidet.
3. Tysfjord kommunes kostnader til forprosjektet forutsettes inndekt i budsjettregulering
nr. 2 i 2009.
Behandlingen i Formannskapet:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommunestyre gir sin tilslutning til at det inngås intensjonsavtale om
interkommunalt havnesamarbeid i Ofoten..
2. Tysfjord kommunestyre anbefaler at forprosjektet også omfatter utredning om
organisering av samarbeidet.
3. Tysfjord kommunes kostnader til forprosjektet forutsettes inndekt i budsjettregulering
nr. 2 i 2009.

32/09
GODKJENNING AV VAKANTE STILLINGER FOR UTLYSNING
Rådmannens innstilling:
Stillinger som oppført godkjennes for utlysning og tilsetting.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stillinger som oppført godkjennes for utlysning og tilsetting.
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