HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Musken skole
Møtedato: 06.05.2009

Tid: 09.30 – 14.00

Til stede på møtet
Det Norske Arbeiderparti:
Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen
Forfall:
Svein Helge Nøstdal, Stig Setså,
Varamedlemmer: Jan Erik Ellefsen
Fellesliste for H. KRF og V:
Medlemmer: Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen, Pernille Krogh Storøy
Forfall:
Ingar Nikolaisen Kuoljok
Varamedlemmer: Ivar Otto Knutsen
Senterpartiet:
Medlemmer: Anders Sæter, Johanne Ellingsen,
Forfall: Leif Harald Olsen
Varamedlemmer: Mareno Mikkelsen
Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl
Forfall:
Jan-Einar Pedersen
Varamedlemmer: Hallstein Guldbrandsen
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer:
Forfall:
Inge Olsen, Mette Seljenes
Varamedlemmer: Jonny Langmo, Marleif Eriksen
Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer: Leif Kristian Klæboe
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen,
økonomileder Mari Hegge og teknisk sjef Pål Strøm Jensen. I tillegg møtte psyk. sykepleier
Vanja Skogvoll og ing. Odd Harald Arntzen frem til kl 11.30. Fra kl 12.00, under
behandlingen av sak 43/09 Regnskap og sak 40/09 Selvkost på VA- området var
kommunerevisor Jan-Egil Dørum tilstede

Innkalling: godkjent
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Saksliste:

godkjent

Behandlede saker:

37/09 – 46/09

Orienteringer:
Leif K. Klæboe orienterte:
- status Rørvik gård
- status utbyggingsplanene av Drag/Helland kirke
Tor Asgeir Johansen:
- status RV 827 ( Dragsarmen)
Ordfører:
- vedr. kriseplan influensavirus, henviste også til opplysninger på kommunens
hjemmeside.

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

Kjøpsvik, 07.05.2009.

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Spørsmål
Johanne Ellingsen og Leif Harald Olsen
I kommunens årsmeldingen for 2007 fremgår det at det er 263 ansatte i Tysfjord kommune.
Er antall ansatte i Tysfjord kommune det samme i 2009?
Hva er antall ansatte i
a)
Oppvekst og utdanning ?
b)
Helse og omsorg ?
c)
Teknisk ?
d)
Service ?
e)
Økonomi og personal ?
f)
Kultur ?
g)
IKT ?
h)
Evt. andre ?

Rådmannens svar: (skriftlig svar ble også delt ut)
Stillingshjemler:
1.1500
1.1400
1.1410
1.16xx
1.2
1.3/4
1.6

Service
Økonomi og personal
IKT
Kultur
Oppvekst og utdanning
Helse og omsorg
Teknisk

2007
2,85
4,8
1
4,52
74,62
95,77
15,77

2008
4,25
6,5
1
4,55
71,76
88,08
15,51

2009
4,3
7,2
0,5
3,69
71,91
84,73
11,84

200,33 191,65 (8,68) 184,17 (7,48)
1.16xx består av Kulturkontoret, Fritidsklubbene, Bygdebøker og Kulturskolen
2007
-

Service var sammen med rådmann og personal i 2007, stillinger som har med dette å
gjøre er tatt ut for å få et bedre sammenligningsgrunnlag.
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2008
2009
-

Kultur var sammen med oppvekst og utdanning i 2007(oppvekst og kultur) før det ble
flyttet til 1.1 Politikk og rådmann i 2008. Stillinger i forbindelse med dette er tatt ut
fra oppvekst og kultur for å få et bedre sammenligningsgrunnlag.
Det ble vedtatt å opprette en ny avdeling i Pæsatun barnehage. (sak 38/07).
I 2008 ble personal flyttet inn under økonomi. I forbindelse med denne omflyttingen
ble 100 % på personal og 70 % fra skolekontoret flyttet under Økonomi og personal.
Merkantile stillinger ble flyttet til Service, 100 % fra Helse og omsorg og 50 % fra
Teknisk.
Det ble vedtatt å øke stillinger i Åpen omsorg Storjord samt i skole og barnehage. (sak
53/08 og 59/08)
I 2008 ble overformynderiet overflyttet fra Service til Økonomi og personal, dette
utgjorde 20 % stilling.
I budsjettvedtak 2009 ble det bestemt at 50 % stilling på IKT skulle flyttes til
Økonomi og personal. Dette har ikke latt seg gjennomføre i praksis og bør derfor
tilbakeføres.
Når det gjelder Helse og omsorg har 1,5 stillinger blitt flyttet til NAV samt at
Barnevern har fått tilført 50 %. Dette ble gjort i budsjettvedtak 2009.
På Teknisk har feieren blitt tatt ut da han lønnes direkte fra Ofoten Brann IKS.

Leif K. Klæboe
Rullering av kystsoneplanen/evaluering: Hvorfor er ikke planen kommet opp til behandling i
k-styret. Hele sjømat-næringen i Tysfjord lider under fraværet av denne planen. Fremdriften
av planen må prioriteres.
Rådmannens svar: viser til tidligere vedtak med planlagt tidskjema, der planen forventes
ferdig i 2010
Ordførerens svar: Må vurdere å fremskynde rulleringen av planen.
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SAKSLISTE
Saksnr.
37/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/194
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

38/09

09/57
BRUK AV ØREMERKEDE MIDLER - PSYKIATRI

39/09

09/193
UTKAST TIL AVTALE MED RADIO NORD- SALTEN

40/09

09/191
SELVKOST PÅ VA-OMRÅDET

41/09

07/804
HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP

42/09

07/936
HAVNESAMARBEID I OFOTEN

43/09

07/1075
REGNSKAP 2007

44/09

09/234
ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR OFOTEN
INTERKOMMUNALE BRANN- OG REDNINGSVESEN.

45/09

09/187
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR TYSFJORD KOMMUNE
FOR PERIODEN 2008 - 2011

46/09

09/189
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLLER FOR TYSFJORD KOMMUNE
FOR PERIODEN 2008 - 2011
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37/09
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Formannskapets 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 Kommunestyret:
Formannskapets 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.
38/09
BRUK AV ØREMERKEDE MIDLER - PSYKIATRI
Formannskapets innstilling:
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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,-.
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2. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 115 000,- brukes til innkjøp av seteheis på Loftet
dagsenter.
39/09
UTKAST TIL AVTALE MED RADIO NORD- SALTEN
Formannskapets innstilling:
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling 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.
40/09
SELVKOST PÅ VA-OMRÅDET
Rådmannens innstilling:
1: Tysfjord kommune skal ha 100 prosent selvkost for 2009 og fremtidige regnskapsår.
2: Kommunen skal bygge opp et fond for vann og et for avløp som kan dekke eventuelle
fremtidige underskudd. Fondene skal renteberegnes etter satsen til 3-års statsobligasjon + 1
prosent.
3: Det leies inn ekstern kompetanse for å gjennomgå organisering og budsjettet på VAområdet.
4: Alternativ 1:
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.
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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.
Alternativ 2:
1: Kommunen subsidierer VA-området for årene 2006 – 2008.
Alternativ 3:
1: Kommunen subsidierer VA-området for årene 2006 – 2008 med X prosent.
(Kommunestyret kan fritt velge dekningsgrad)
Behandlingen i Kommunestyret:
Votering:
Innstillingens pkt 1,2,3 enstemmig vedtatt.
Pkt. 4: Alt 1 ble satt opp mot Alt. 2 – Alt 2 ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble Alt 2 satt opp mot Alt 3 – Alt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1: Tysfjord kommune skal ha 100 prosent selvkost for 2009 og fremtidige regnskapsår.
2: Kommunen skal bygge opp et fond for vann og et for avløp som kan dekke eventuelle
fremtidige underskudd. Fondene skal renteberegnes etter satsen til 3-års statsobligasjon + 1
prosent.
3: Det leies inn ekstern kompetanse for å gjennomgå organisering og budsjettet på VAområdet.
4: Kommunen subsidierer VA-området for årene 2006 – 2008.
41/09
HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP
Formannskapets innstilling:
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Endringsforslag v/ Jan Ivar Jakobsen:
Med henvisning til kommunestyrevedtak av 15.12.2008 sak 111/08 pkt. G ” Alle kommunale
etater skal effektivisere driften i 2009. Det forventes en gevinst på 1% i -09 og 2% i -10, av
den enkelte etats bruttobudsjett, jfr. Pkt A 1. Det utarbeides en oversikt over kommunale
eiendommer som skal selges. Eiendommene legges ut for salg innen 1.06.-09. Endringer i
vann/avløpsavgift foretas kun når vedtak om investeringer gjøres.
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Drift og vedlikehold av vann og avløp legges ut på anbud. De ressurser som i dag brukes
til det avsluttes.
I forslaget til hovedplan – vann og avløp er kommunale vedtak av 15.12.08 vedrørende vann
og avløp ikke hensyntatt. Forslaget til hovedplan – vann og avløp sendes derfor tilbake til
administrasjonen slik at konsekvensene av kommunestyrets vedtak blir innarbeidet i planen.
Investeringer/utbedringer av vannverk i Musken må prioriteres høyere i planen.
Jakobsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med henvisning til kommunestyrevedtak av 15.12.2008 sak 111/08 pkt. G ” Alle kommunale
etater skal effektivisere driften i 2009. Det forventes en gevinst på 1% i -09 og 2% i -10, av
den enkelte etats bruttobudsjett, jfr. Pkt A 1. Det utarbeides en oversikt over kommunale
eiendommer som skal selges. Eiendommene legges ut for salg innen 1.06.-09. Endringer i
vann/avløpsavgift foretas kun når vedtak om investeringer gjøres.
Drift og vedlikehold av vann og avløp legges ut på anbud. De ressurser som i dag brukes
til det avsluttes.
I forslaget til hovedplan – vann og avløp er kommunale vedtak av 15.12.08 vedrørende vann
og avløp ikke hensyntatt. Forslaget til hovedplan – vann og avløp sendes derfor tilbake til
administrasjonen slik at konsekvensene av kommunestyrets vedtak blir innarbeidet i planen.
Investeringer/utbedringer av vannverk i Musken må prioriteres høyere i planen.
42/09
HAVNESAMARBEID I OFOTEN
Formannskapets 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 Kommunestyret:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
Tillegg til pkt 1: Forutsatt at forespurte kommuner også gir sin tilslutning.
Votering:
Formannskapets innstiling enstemmig vedtatt.
Jakobsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tysfjord kommunestyre gir sin tilslutning til at det inngås intensjonsavtale om
interkommunalt havnesamarbeid i Ofoten. Forutsatt at forespurte kommuner også gir
sin tilslutning.
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.
43/09
REGNSKAP 2007
Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommunestyre godkjenner Tysfjord kommunes årsregnskap for 2007 med følgende
disponeringer:
Kommunens resterende beløp som er udekket i investeringsregnskapet på kr. 71.316,- dekkes.
Gjenstående på kr. 1.079.460,51 settes på fond for premieavvik.
Behandlingen i Kommunestyret:
Tillegg/endring: i 2. avs. Etter 1. setning.: og kr 35.000,- jfr. kommunestyrets vedtak i sak
39/09 dekkes. Gjenstående beløp endres til kr 1.044.460,51
Formannskapets innstilling med ovennevnte tillegg/endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre godkjenner Tysfjord kommunes årsregnskap for 2007 med følgende
disponeringer:
Kommunens resterende beløp som er udekket i investeringsregnskapet på kr. 71.316,- dekkes,
og kr 35.000,- jfr. kommunestyrets vedtak i sak 39/09 dekkes.
Gjenstående på kr. 1.044.460,51 settes på fond for premieavvik.

44/09
ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR OFOTEN INTERKOMMUNALE
BRANN- OG REDNINGSVESEN.
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Formannskapets innstilling:
Saken utsettes i påvente av signaler fra eiermøtet, berammet 18. mai
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av signaler fra eiermøtet, berammet 18. mai
45/09
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR TYSFJORD KOMMUNE
FOR PERIODEN 2008 - 2011
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre tar kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon til
etterretning og vedtar å gjennomføre forvaltningsrevisjon i tråd med denne.
2. Tysfjord kommunestyre gir kontrollutvalget nødvendig frihet til å kunne fastsette
oppstartstidspunkt og endre på rekkefølgen av forvaltningsrevisjonsprosjektene slik de
ser mest formålstjenlig.
3. Eventuell gjennomføring av nye prosjekter skal fremlegges for bystyret for
behandling.
Behandlingen i Kommunestyret:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommunestyre tar kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon til
etterretning og vedtar å gjennomføre forvaltningsrevisjon i tråd med denne.
2. Tysfjord kommunestyre gir kontrollutvalget nødvendig frihet til å kunne fastsette
oppstartstidspunkt og endre på rekkefølgen av forvaltningsrevisjonsprosjektene slik de
ser mest formålstjenlig.
3. Eventuell gjennomføring av nye prosjekter skal fremlegges for bystyret for
behandling.
46/09
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLLER FOR TYSFJORD KOMMUNE
FOR PERIODEN 2008 - 2011
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Kontrollutvalgets innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre tar kontrollutvalgets plan for selskapskontroll til etterretning
og vedtar å gjennomføre selskpaskontroller i tråd med denne.
2. Tysfjord kommunestyre gir kontrollutvalget nødvendig frihet til å kunne fastsette
oppstartstidspunkt og endre på rekkefølgen av selskapskontrollene slik de ser mest
formålstjenlig.
3. Eventuell gjennomføring av selskapskontroll på nye selskap som måtte komme under
kommunens eierskap i perioden kan inntas i planen etter kontrollutvalgets nærmere
vurdering.
Behandlingen i Kommunestyret:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommunestyre tar kontrollutvalgets plan for selskapskontroll til etterretning
og vedtar å gjennomføre selskpaskontroller i tråd med denne.
2. Tysfjord kommunestyre gir kontrollutvalget nødvendig frihet til å kunne fastsette
oppstartstidspunkt og endre på rekkefølgen av selskapskontrollene slik de ser mest
formålstjenlig.
3. Eventuell gjennomføring av selskapskontroll på nye selskap som måtte komme under
kommunens eierskap i perioden kan inntas i planen etter kontrollutvalgets nærmere
vurdering.
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