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Sak 43/09
LOKALER - KVARTZ UNGDOMSKLUBB
Saksbehandler: Rannveig K. Essarti
Arkivsaksnr.:
07/9
Saksnr.: Utvalg
18/09
Driftsutvalget
43/09
Formannskapet

Arkiv: C11
Møtedato
19.05.2009
03.06.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune viderefører eksisterende leieavtale med Magnar Eriksen for leie av lokaler
til Kvartz ungdomsklubb på Drag.
Innen utløpet av november 2009 innledes forhandlinger mellom Tysfjord kommune og
Magnar Eriksen for inngåelse av ny leieavtale for leie av lokaler for Kvartz ungdomsklubb.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
19.05.2009
PS 18/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune viderefører eksisterende leieavtale med Magnar Eriksen for leie av lokaler
til Kvartz ungdomsklubb på Drag.
Innen utløpet av november 2009 innledes forhandlinger mellom Tysfjord kommune og
Magnar Eriksen for inngåelse av ny leieavtale for leie av lokaler for Kvartz ungdomsklubb.

Saksdokumenter:
- Leieavtale mellom Tysfjord kommune og Magnar Eriksen, datert 09.01.07
Saksutredning:
Januar 2007 flyttet Kvartz ungdomsklubb på Drag inn i nye lokaler, som er tilrettelagt for
klubbdrift. Bygget eies av Magnar Eriksen og kommunen leier 111m2 for kr. 3.300,- pr mnd.
Leieforholdet opphører uten oppsigelse 31.12.09. I budsjettregulering 01/2009 ble kr 20.000,tatt ut av budsjettet. Dette må reguleres inn igjen om avtale videreføres.
Tysfjord kommunestyre vedtok 15.12.08, sak 111/08 Budsjett 2009, at administrasjonen
skulle se på alternative løsninger for lokalisering av ungdomsklubben på Drag.
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Administrasjonen har vært i kontakt med Tysfjord ASVO og det er foretatt en befaring i
bygget deres for å vurdere egnethet for klubbdrift i disse lokalene.
Vurderinger:
Administrasjonens befaringer på Tysfjord ASVO viste at disse lokalene ikke er egnet for
sambruk mellom Kvartz ungdomsklubb og byggets øvrige aktiviteter. Faktorer som var
avgjørende for denne vurderingen var utforming og innredning av lokalene. I tillegg var det
mangel på lagringsplass for ungdomsklubbens utstyr, liten mulighet for aktiviteter som
plasskrevende spill (biljard, bordtennis, air-hokey, dart m.m.), dansing, intimkonserter og
fellesarrangement med andre ungdomsklubber i kommunen eller nabokommunene.
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av dette at kommunen viderefører den eksisterende
leieavtalen med Magnar Eriksen da dette er lokaler som er velegnet for drift av
ungdomsklubb. Det bør også forsøkes å reforhandle en ny avtale for videre leie av nåværende
lokaler for ungdomsklubben på Drag etter avtalens utløp 31.12.09.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Rannveig K. Essarti
kulturleder
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TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
08/856
Saksnr.: Utvalg
27/09
Formannskapet
44/09
Formannskapet

Arkiv: U43
Møtedato
20.04.2009
03.06.2009

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.
Utvalg:
Formannskapet
Møtedato: 20.04.2009
Sak:
PS 27/09
Resultat:
Behandling i utvalget:
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.
Saksutredning:
Tysfjord Hummer AS har søkt om konsesjon for havbeite med lokaliteter i Fulgefjord, ved
Kjerrskjær og ved Eidneset i Tysfjord kommune. Søknaden har vært ute til høring i over en
måned. Konsesjonsgebyr er betalt og Fiskeridirektoratet bekrefter at de anser søknaden som
komplett.
Tysfjord Hummer beskriver i sin søknad om konsesjon for havbeite sin virksomhet. Inklusive
i dette også hvordan den planlagte drift skal skje. I dette ligger det også planer om å
produsere egen yngel. I første omgang vil de produsere yngel ved Høgskolen i Bodøs
forskningsstasjon i Mørkvedbukten. Hummer som skal benyttes er stedegen – dvs
Tysfjordhummeren. Første utsett vil kunne skje i perioden mai – august under forutsetning av
konsesjon. Det vil ta ca 7 til 8 år før det kan startes fiske etter hummeren. Det planlegges å
benytte ”Hummerhus” og fôringstau i driften. ”Hummerhusene” vil være av 5 forskjellige
størrelser. ”Hummerhusene er konstruert i betong med 1 meter grunnflate og maksimalhøyde
på 60 cm. ”Hummerhusene vil bli satt ut i en vertikal lenke fra 5 til 8 meter dybde til 40 til 50
meters dybde. Hvert hus vil bli forbundet av tau og/eller kjetting, samt tau med blåse i
overflaten. Fõringstau er begrodde tau som legges ut langs bunnen. Dette er tradisjonelle
blåskjellsamlere som etter en tid i overflaten begros.
Havbeiteforskriftens § 31 regulerer området konsesjonen gjelder – det vil eksempelvis ikke
være tillatt med fiske med garn, teiner, trål eller not som kommer i fare for å nærme seg
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bunnen. Dette gjelder også dykking. Normal båttrafikk og snørefiske vil ikke være til hinder
for konsesjonæren.
Tysfjord Hummer vil etablere klekkeri og mottak i tillegg til å drive havbeite.
Kystsoneplan for Tysfjord kommune definerer Kjerrskjær som et FFFNA område – område
for allmenn bruk. Beskrivelse av FFFNA områder i Kystsoneplan er frie områder hvor bruk
og vern ikke er regulert, dvs fritt område som reguleres av andre lover enn planen. Planens
tekstdel sier at innen for disse områdene må det påregnes konflikt med akvakultur i forhold til
fiskeri, reiseliv, samferdsel og/eller friluftsliv. Regulering må avklares i hvert tilfelle.
Eidneset ligger utenfor planområde for Kystsoneplanens arealdel. Området lokaliteten
Eidneset tenkes lagt ligger innenfor område for grense for konsekvensutredning av
verneområde av Indre Tysfjord. Det vises til tilsvarende sak jfr Norsk Hummer As sin
konsesjonssøknad om havbeite i indre deler av Hellemofjorden sak 07/986.
Fuglefjorden er definert i Kystsoneplan hvor ytre del betegnes som FFA område og indre del
betegnes som FFN område. FFA-område er ferdsel, fiske og akvakultur. FFN-område er
fiske, friluftsliv og natur. Det henvises til egen sak vedrørende dispensasjon fra planen for de
indre deler av Fuglefjord.
I følge Kystsoneplanen vil kommunen kunne tilrå konsesjon ved Kjerrskjær, Eidneset – under
forutsetning av lik behandling som gjeldende Norsk Hummer – og ytre del av Fuglefjord
under forutsetning at det politiske miljø godkjenner Rådmannens innstilling i sak om
dispensering. Dersom det politiske miljø ikke godkjenner Rådmannens innstilling i de to
nevnte saker vil kommunen kunne tilrå konsesjon ved Kjerrskjær og Fulgefjord.
Det er kommet inn merknad fra fisker Knut Jakobsen vedrørende konsesjonssøknad fra
Tysfjord Hummer. Jakobsen skriver at lokalitet ved Kjerrskjær er i bruk av flere fiskere –
hvor det fiskes etter sei, kveite og uer. Når det gjelder Eidneset mener Jakobsen at dette er et
gyteområde for sei og torsk. Dette gyteområdet strekker seg fra Mannfjordbotn til Klubben.
Jakobsen vil for øvrig nevne at fiskerne mister områder til oppdrettslokaliteter alt for ofte.
Konsesjonssøknad gjeldende Tysfjord Hummer og Norsk Hummer bør i utgangspunktet
likebehandles i områdene utenfor Kystsoneplanens virkeområde – Eidneset og Hellemofjord.
Imidlertid skiller disse to søknadene seg litt fra hverandre da Tysfjord Hummer ønsker å
benytte ”Hummerhus” som er en fysisk installasjon. I dette tilfellet kan man med begrunnelse
i fysiske installasjoner fraråde konsesjon for havbeite ved Eidneset.
Vedlegg:

Søknad om konsesjon av havbeite

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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SØKNAD FRA TYSFJORD HUMMER AS OM HAVBEITE LOKALISERT I
FUGLEFJORD
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/873
Saksnr.: Utvalg
28/09
Formannskapet
45/09
Formannskapet

Arkiv: U43
Møtedato
20.04.2009
03.06.2009

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.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
20.04.2009
PS 28/09

Resultat:
Behandling i utvalget:
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.
Saksutredning:
Ved brev av 25.11.2008, fra Fiskeridirektoratet Region Nordland, fikk Tysfjord kommune
oversendt søknad fra Tysfjord Hummer AS datert 26.08.2008 om havbeite av hummer.
Selskapets kontaktperson er Bård Inge Hansen.
Søknaden gjelder om tillatelse til havbeite på lokalitet Fugelfjorden og omfatter hele fjorden
fra Sørnesholmen/Fugelfjordneset til Fugelfjordbotn.
Det er tidligere gitt konsesjon på dyrking av skjell på to lokaliteter i Fugelfjorden. Disse
konsesjonene innehas av Benoni Skjell AS.
I brev til Tysfjord kommune registrert 28.11.08 påpeker Tysfjord Hummer AS at
havbeitevirksomheten ikke krever noen form for fysiske installasjoner på overflaten eller på
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land. Det opplyses videre at det lokale fiskarlaget ved Knut Jacobsen ikke har merknader til
søknaden.
Søkeren hevder også at det ikke drives hummerfiske i det aktuelle området.
Av søknaden med vedlegg framgår det at det skal utsettes hummerhus på sjøbunnen. Disse vil
være av fem forskjellig størrelse, men med en grunnflate på ca. 1 m2 og maksimum høyde er
60 cm. Husene lages av betong og skal fungere som skjulested og høstingsredskap. De henges
opp i en vertikal lenke med tau fra øverste hus til overflaten, eventuelt landtau.
I tillegg vil det legges ut begrodde synketau (lengde ca. 100 m) på sjøbunnen som skal
fungere som fôkilde. Foringstauene ledes opp mot fjæresonen, samles og henges opp i en
felles blåse i overflaten, eller eventuelt bruk av landtau.
Argus Miljø AS har, på oppdrag fra søkeren, foretatt en undersøkelse av havbeitelokaliteten.
Lokaliteten har til dels store mengder stein under laveste lavvann. Det er også områder med
sand/skjellsand, småstein tareskog, tangfjære og en del bergflåg.
Tysfjord Hummer AS planlegger å etablere eget mottak/pakkeri i Kjøpsvik for videre
distribusjon av hummer. Selskapet planlegger videre å etablere og produsere hummeryngel
for havbeite i et eget, lokalt klekkeri på Kjøpsneset industriområde, og med en årlig
produksjonskapasitet på inntil 100 000 hummeryngel. Produksjonen vil basere seg på fangst
av lokal rognhummer, Tysfjordhummer.
Overordnet plan
I Kystsoneplanen for Tysfjord er ytre del av fjorden, fra Holman og utover fjorden, disponert
for ferdsel, fiske og akvakultur (FFA), mens den indre delen, fra Holman til Fugelfjordboten,
er avsatt til fiske, friluftsliv og natur (FFN).
Søknaden dekker således et sjøareal som det i følge kystsoneplanen ikke skal foregå
havbruksaktiviteter.
Kystsoneplan har status som kommunedelplan og ble utarbeidet og behandlet i henhold til
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. I forbindelse med utarbeidelsen ble det gjennomført
en relativt omfattende prosess med medvirkning fra blant annet lokale fiskere og
fiskeriorganisasjoner. Dette skjedde ved skriftlig henvendelser og åpne møter/folkemøter.
På bakgrunn av blant annet de innspill som framkom i prosessen, ble det utarbeidet et eget
temakart tilknyttet kystsoneplanen. Temakartet viser viktige fiskeplasser,
kaste-/låssettingsplasser og gyteplasser. Opplysninger fra lokale fiskere ble vektlagt spesielt i
utarbeidelsen av temakartet og i arbeidet med plankartets arealdisponering. I avveining
mellom de ulike bruks- og verneinteresser i planområdet, ble det søkt å unngå konflikt
mellom plankartet og temakartet.
Offentlig innsyn
Søknaden har vært lagt ut til offentlig innsyn i henhold til Lov om Akvakultur m/forskrifter.
Innen merknadsfristens utløp kom det inn følgende 3 merknader:
Benoni Skjell AS, brev av 22.12.2008:
Påpeker at konsesjonene vil ligge under Mattilsynets anbefalinger om minsteavstand mellom
havbruksanleggene. Dette vil også kunne gjelde skjellkonsesjonen i Mulbukta.
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Ved et eventuelt sykdomsutbrudd vil strømforholdene kunne påvirke skjellproduksjonen og
hindre høstingen.
Jan Karlsen, brev av 12.12.2008:
Peker på at det i Fugelfjorden pågår fiske med garn, line, teiner og annen redskap, og at
fjorden er en viktig fjord for tradisjonelt heimefiske. I Fugelfjorden som i de andre fjordene
fiskes det også hummer. Havbeite vil føre til at generasjoners rettigheter til allmenn og
næringsmessig bruk av fjorden forsvinner.
Karl. G. Karlsen, brev av 16.12.2008:
Merknaden har sammenfallende innhold med merknaden fra Jan Karlsen.
Vurdering:
Kommunens kystsoneplan med tilhørende arealdisponering er en avveining mellom ulike
bruks- og verneinteresser. Endring av formål og formålsgrense bør bare skje på basis av en
rullering av planen med forutgående ny planprosess.
Dispensasjon fra planen så langt det gjelder formålsendring bør derfor unngås.

Vedlegg:
-

Søknaden
Merknadene

Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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SØKNAD OM STØTTE TIL SEMENTBLUES FESTIVAL 2009
Saksbehandler: Rannveig K. Essarti
Arkivsaksnr.:
09/120
Saksnr.: Utvalg
46/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
03.06.2009

Rådmannens innstilling:
Kjøpsvik Bluesklubb innvilges kr. 50.000,- i tilskudd til festivalen SementBlues 2009.
Beløpet belastes kommunalt kultur- og næringsfond.
Støtten utbetales når prosjektet er gjennomført og dokumenterte kostnader er forelagt
Tysfjord kommune. Tilskuddet gis i henhold til vedtekter for Tysfjord kommunes kultur- og
næringsfond og det forutsettes at Kjøpsvik Bluesklubb gjør seg kjent med disse.
Saksdokumenter:
- ”Søknad om støtte til sementblues festival 2009”, søknad fra Kjøpsvik Bluesklubb
datert 27.02.09
- Vedtekter - Tysfjord kommunes kultur- og næringsfond
Saksutredning:
Kjøpsvik Bluesklubb søker i sitt brev av 27. februar 2009 til Tysfjord kommune om støtte til
gjennomføring av arrangementet SementBlues 2009 som arrangeres i perioden 23.-26. juli.
Kjøpsvik bluesklubb ble stiftet i september 2000 og to år senere, sommeren 2002, ble
festivalen SementBlues arrangert for første gang. Årets program spenner vidt med artister fra
inn- og utland som representerer alle genrer innen bluesen. Det er også inngått et samarbeid
mellom bluesklubben, Tysfjord kulturskole og UK. Celsius med tanke på å styrke festivalens
fokus på rusfrie ungdomsarrangement og lokale utøvere.
I henhold til framlagte budsjett for arrangementet er total kostnadsramme kr. 1.040.000,-.
Bluesklubben vil selv bidra med ca. 280.000,- til arrangementet i form av egenkapital og
dugnadsarbeid. De øvrige utgiftene planlegges dekket inn gjennom salgsinntekter, billettsalg,
offentlig tilskudd og sponsorer. Et eventuelt overskudd fra festivalen skal være med på å gi et
økonomisk grunnlag for klubbarrangementer i tiden mellom festivalene.
Vurdering:
Festivalen SementBlues er et arrangement som favner om mange av kommunens innbyggere i
tillegg til en del tilreisende. Den skaper liv og røre i et tidsrom hvor en del andre kulturtilbud
har sommerferie. Det at klubben satser på arrangementer, også alkoholfrie, for ulike
aldersgrupper er positivt. Tysfjord kommune har ved tidligere anledninger støttet Kjøpsvik
bluesklubb og andre arrangementer som for eksempel Troilltampen, Naturfestival og
Kjøpsvikmartna og rådmannen vil gi positiv innstilling til å støtte arrangementet.
Arrangementet SementBlues kan være en fin mulighet til å profilere seg for kommune og
næringsliv.
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Søknaden faller innenfor retningslinjene for støtte fra kultur- og næringsfondet. Dette fondet
hadde pr. 25.05.09 en saldo på kr. 129.000,-.
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av dette at søknaden innvilges.
Vedlegg:
- ”Søknad om støtte til sementblues festival 2009”, søknad fra Kjøpsvik Bluesklubb
datert 27.02.09
- Vedtekter - Tysfjord kommunes kultur og næringsfond

Robert Pettersen
rådmann
Rannveig K. Essarti
kulturleder
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR OFOTEN INTERKOMMUNALE
BRANNOG REDNINGSVESEN.
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/234
Saksnr.: Utvalg
34/09
Formannskapet
44/09
Kommunestyret
47/09
Formannskapet

Arkiv: 026
Møtedato
06.05.2009
06.05.2009
03.06.2009

Rådmannens innstilling:
Følgende endringer i selskapsavtalen for Ofoten Interkommunale Brann- og
Redningsvesen godkjennes:
Ny § 1:
Selskapets form, navn og eiere
Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen IKS er et selskap for interkommunalt
samarbeid om brannverntjenester mellom Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner (senere
kalt eiere). Den enkelte kommunes eierandel baseres på folketallet pr. 01.01 det året det
avholdes kommunevalg. Ved stiftelse fordeles eierandelene som følger: Narvik kommune 81
%, Ballangen kommune 11 % og Tysfjord kommune 8 %
Andre kommuner og fylkeskommuner kan slutte seg til selskapet.
Ny § 4, pkt.6:
Drift av selskapet skal i utgangspunktet finansieres ved at kostnadene dekkes ved årlige
tilskudd fra eierkommunene fordelt pr. innbygger. Inntil kostnadsnivået i kommunene er mer
utjevnet fordeles driftstilskuddet etter en fordelingsnøkkel hvor felleskostnader
(administrasjon, hele forebyggende avdeling, ledelse beredskapsavdeling, kommunenes andel
av drift 110-sentral og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) fordeles pr.innbygger,
mens kostnadene med drift av brannstasjoner og depot belastes den kommunen de er
lokalisert i. Basert på dette skal Narvik kommune betale 81%, Tysfjord kommune 10% og
Ballangen kommune 9% av det totale eiertilskuddet. Fordelingsnøkkelen vurderes annet hvert
år basert på regnskapstall de siste 2 år og budsjettforslag. Representantskapet fastsetter årlig
tilskudd i forbindelse med budsjettbehandlingen
Ny § 7.2
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet består av
kommunenes ordførere og rådmenn samt to medlemmer valgt av Narvik bystyre.
Ny § 15
Regnskapsføring og revisjon.
Kommunale regnskapsforskrifter legges til grunn for regnskapsføring og revisjon.
Ny § 17
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Ansvar
1. Eierne hefter i forhold til folketallet, for selskapets disposisjoner.
2. Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles på bakgrunn av folketallet i den
enkelte eierkommune 1. januar det år det holdes kommunevalg.
Ved stiftelse fordeles eierandelene som følger:
Narvik kommune 81 %, Ballangen kommune 11 % og Tysfjord kommune 8 %
Ny § 19
Låneramme
Selskapet kan oppta lån innenfor en ramme på inntil kr. 12.000.000
Nåværende §§ 19-24 under kap. 6, 7 og 8 renummereres til §§ 20 – 25.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.05.2009
PS 34/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes i påvente av signaler fra eiermøtet, berammet 18. mai
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
06.05.2009
PS 44/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av signaler fra eiermøtet, berammet 18. mai
Saksutredning:
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Representantskapet i Ofoten Brann IKS vedtok i møter 10.12.08 og 25.03.09
endringer i Selskapsavtalen. Disse legges nå frem for kommunestyrene /
bystyret for godkjenning. Endringene var nødvendige for å få selskapet
registrert i Brønnøysundregistrene og for at selskapet skal kunne oppta lån og
overta ansvaret for kommunenes investering i materiell til brannvesenet.
Låneopptak krever godkjenning fra Fylkesmannen og i den sammenheng må
eierkommunenes godkjenning av selskapsavtalen foreligge.Videre er avtalens
bestemmelser om regnskapsføring og kostnadsfordeling endret

Vedrørende §§ 1 og 17.
For å få selskapet registrert i Brønnøysundregisteret må selskapsavtalen
inneholde klart formulerte eierandeler og ansvarsfordeling enten i prosent eller
som brøk. Dette ivaretas i forslagene til endringer av paragrafene 1 og 17.
Som utgangspunkt er brukt folketallet korrigert noe i forhold til hva den enkelte
kommune overfører til selskapet av eiendeler.
Vedrørende § 4.
Fordelingen av de økonomiske kostnadene burde ideelt sett være basert på folketallet i
kommunene, men de tre eierkommunene har ikke det samme kostnadsnivået på
beredskapstjenestene. For Narvik og Tysfjord’s del gjør behovet for mer enn en
brannstasjon / depot at tjenesten blir dyrere enn det det koster å drive Ballangens ene stasjon.
Den økonomiske fordeling må ivareta dette samtidig som selskapet har en mulighet til å drive
slik at helheten ivaretas best mulig. Opprinnelig selskapsavtale sa hvordan en skulle beregne
kostnadsfordelingen, men kunne forstås slik at en skulle ”nulle” ut bevilgningen for hvert år.
Dette ville gjort det umulig å drive selskapet. Den foreslåtte endring baserer seg på samme
beregning av kostnadsfordelingen og sier at den beregnende fordeling skal gjelde for to år av
gangen og definere hvordan kommunenes tilskuddsbeløp skal beregnes.
Vedrørende § 7.
Representantskapet består av de samlede formannskap i de tre eierkommunene. Dette er en
stor og kostbar forsamling. Det er vanskelig å samle disse tre organene til ett felles møte. Det
forslås derfor en endring til et mindre antall personer samtidig som alle eierkommunene er
godt representert. Narvik Kommune med 81 % eierandel har 50% av representantskapets
medlemmer, mens Tysfjord og Ballangen hver får 25% av medlemmene.
Vedrørende § 15.
Den valgte revisor har anbefalt at regnskapet føres etter de kommunale regnskapsforskrifter.
Dette av tre årsaker:
1. Narvik kommunes regnskapsavdeling har ikke nødvendig kompetanse til uten videre å
gjennomføre regnskapsføring etter dette lovverket ( særlig i forhold til
regnskapsavslutning, avskrivninger osv.)
2. Det samme forhold gjelder også revisjonen.
3. Som en følge av punktene 1 og 2 vil både regnskapsførsel og revisjon bli dyrere ved
føring etter regnskapsloven.
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Vedrørende § 19.
I lov om Interkommunale selskap § 22 heter det: Selskapet kan ikke ta opp lån med
mindre der er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha slik adgang.
Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i selskapsavtalen være
fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak.
I gjeldende selskapsavtale er selskapet gitt adgang til å ta opp lån. Det er imidlertid
ikke fastsatt noen maksimal låneramme i avtalen. Dette må nå gjøres. Det foreslås å
sette rammen til kr. 12.000.000. Før lån kan opptas må det, uavhengig av rammen
som er satt i selskapsavtalen, gjøres et eget vedtak i representantskapet. I møte
10.12.08 fastsatte representantskapet lånerammen til kr. 12.000.000 og godkjente et
låneopptak på kr. 11.400.000. Et slikt låneopptak vil ikke påføre eierne utgifter ut
over det budsjetterte.
Vedlegg:
Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Side 15 av 38

Sak 48/09
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2009
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
07/644
Saksnr.: Utvalg
48/09
Formannskapet

Arkiv: 613
Møtedato
03.06.2009

Rådmannens innstilling:
De boliger som vises i tabell 1 boliger i saksfremlegget selges. Det foretas en ekstern takst av
boenhetene for å få frem salgstakst. Leietaker som bebor boenheten får mulighet til å kjøpe
boenheten i den stand den er leietakeren bebor til takst. Kjøper får videre mulighet til å overta
festekontrakt for boenheten. Leietaker vil kunne få startlån inntil 40 % om det er behov for
det gjennom kommunens ordning i Husbanken. Dersom leietaker ikke ønsker å benytte seg av
tilbudet, selges boenheten på det åpne markedet. Ekstern boligmegler foretar salg av
boenheter på det åpne markedet for kommunen, hvor Teknisk Etat bistår med visning av
boenheten. Overskudd fra salg av boliger settes på eget investeringsfond. Det tegnes
salgsforsikring for salgene.
Saksutredning:
Tysfjord kommunestyre har vedtatt i kommunestyremøtet den 15. desember i sak budsjett for
2009 at administrasjonen skal fremlegge en oversikt over boliger som kan selges.
Tabell 1: Boenheter som kan omsettes hver for seg:
Boligadresse
Legebolig
Lindsvei 6a
Lindsvei 6b
Lindsvei 6c
Lindsvei 6d
Lindsvei 6e
Lindsvei 6f
Lindsvei 8a
Lindsvei 8b
Varmannsvei 5a
Varmannsvei 5b
Varmannsvei 5c
Varmannsvei 5d
Lærerbolig
Johollaveien 4
2-mannsbolig 1
2-mannsbolig 2

Sted
Drag
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Musken
Kjøpsvik
Musken
Musken

Mnd leie
5 310,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00
2 470,00
2 470,00
3 785,00
3 785,00
3 785,00
3 785,00
3 660,00
3 785,00
2 575,00
2 575,00

Areal m²
137
55
55
55
55
55
55
49
49
105
105
105
105
84
100
111
111

Tomt
Eid
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Festet
Eid
Festet
Eid
Eid

Antatt verdi
924 750
412 500
412 500
412 500
412 500
412 500
412 500
330 750
330 750
504 000
504 000
504 000
504 000
472 500
750 000
624 375
624 375
8 548 500

Enkelte av boenhetene er bygd på festet grunn, mens andre er på eid grunn. Dette forholdet
må avklares i det enkelte salg.
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Kommunen har noen boenheter som ikke er omsettbare – men som betegnes som
rivningsobjekter. I tabellen under vises disse:
Tabell 2: Rivningsobjekter
byggrupp
e
Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig

boligadresse
Enebolig
Rognealeen
Prestegårdsvn 4
Prestegårdsvn 4

undernr

sted

Mnd leie

1.etg.
2.etg.

Storjord
Kjøpsvik
Kjøpsvik
Kjøpsvik

areal m²

Tomt

67
67

Eid
Festet
Festet
Festet

340,00
1 865,00
1 620,00

Kommunen har noen boenheter som ikke er seksjonert. Dette gjelder hovedveien 35 og
Varamannsvei 18A og Varamannsvei 18B som vist i tabellen under:
Tabell 3: Ikke-seksjonerte boenheter
byggruppe

boligadresse

sted

Leiebolig

Hovedveien 35a

Leiebolig

Hovedveien 35b

Leiebolig

Hovedveien 35c

Leiebolig

Hovedveien 35d

Leiebolig

Hovedveien 35e

Leiebolig

Hovedveien 35f

Leiebolig

Varmannsvei 18a

Leiebolig

Varmannsvei 18a

Leiebolig

Varmannsvei 18a

Leiebolig

Varmannsvei 18a

Leiebolig

Varmannsvei 18a

Leiebolig

Varmannsvei 18b

Leiebolig

Varmannsvei 18b

Leiebolig

Varmannsvei 18b

Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k

Mnd leie

areal m²

4 370,00

95

4 370,00

95

2 290,00

48

2 290,00

48

2 290,00

48

2 290,00

48

2 095,00

46

2 095,00

46

2 095,00

46

2 095,00

46

Felles
3 605,00

80

3 605,00

80

Felles

Det anbefales at om byggene selges – så selges hele bygningene under ett. Dette fordi det
medfører kostnader å seksjonere ut deler eller alle boenhetene. Bygningene er på festet grunn.

ANDRE KOMMUNALE BYGG
Andre kommunale bygg som Rådhus, Prestegårdstunet syke og omsorgssenter, Dragstunet
omsorgssenter, Kjøpsvik skole, Drag barneskole, Storjord oppvekstsenter, Margits Minne,
Dragstunet 21 (Fysioterapaut) Musken skole, Gammelskolen i Kjøpsvik og to andre
kommunale bygg er ikke foreslått lagt ut for salg.
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Tysfjord folkebilbiotek’s bygning, Tysfjord Alder- og Sykehjem og Drag ungdomsskole bør
vurderes solgt. Tysfjord folkebibliotek tenkes flyttet til Hovedveien 25 AB til høsten.
Tysfjord Alders- og Sykehjem står per dags dato tom og er tidligere forsøkt solgt. Dersom
Tysfjord kommunestyre foreslår å samlokalisere elevene på Drag i ett skolebygg etter om- og
utbyggingen, vil Drag ungdomsskole (gammelskolen) stå tom og vil da kunne selges.
Tabellen under viser øvrige boliger/boenheter som Tysfjord kommune eier, men som per nå
ikke foreslås solgt. Dette er boenheter som kommunen har behov for til ulike formål –
vanskeligstilte, ansatteboliger, PU-boliger, åpen omsorg, mv.
Byggruppe

Boligadresse

Sted

Disp

Leiebolig
Leiebolig

3-mannsbolig 2a
3-mannsbolig 2b

Drag
Drag

TE
TE

Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Sosialbolig

3-mannsbolig 2c
Vikarlegebolig
3-mannsbolig 1b
3-mannsbolig 1c
3-mannsbolig 1a
Åpen omsorg 1
Åpen omsorg 2
Åpen omsorg 3
Liveien 4a

Sosialbolig

Liveien 4b

Sosialbolig

Liveien 4c

Sosialbolig

Liveien 4d

Sosialbolig

Liveien 4e

Sosialbolig

Liveien 4f

Sosialbolig

Liveien 12a

Sosialbolig

Liveien 12a

Sosialbolig

Liveien 12b

Sosialbolig

Liveien 12c

Sosialbolig

Liveien 12d

Sosialbolig

Liveien 12e

Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig
Leiebolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig

Minibolig
3-m.bolig 1 Østvikvn.1a
3-m.bolig 2 Østvikvn.1a
3-m.bolig 3 Østvikvn.1a
Omsorgsbolig 1
Omsorgsbolig 2
Omsorgsbolig 3

Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Kjøpsvi
k
Musken
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord

Leie
4 300,00
3 530,00

Areal
m²
100
63

%

HS
HS
HS
TE
TE
PSY
PSY
PSY
HS

2 775,00
3 080,00
1 480,00
1 345,00
3 730,00
3 845,00
3 070,00
3 845,00
3 055,00

55
61
33
30
83
75
60
75
68

90
10
0
90
90
80
80
80
100
100
100
80

HS

2 390,00

50

HS

3 055,00

HS

Utleie
pris
46 440
42 360

Verdi
675 000
472 500

29 970
33 264
14 208
12 912
35 808
46 140
36 840
46 140
29 328

371 250
411 750
198 000
180 000
498 000
562 500
450 000
562 500
408 000

85

24 378

318 750

68

80

29 328

408 000

3 080,00

61

90

33 264

411 750

HS

2 290,00

48

85

23 358

306 000

HS

2 990,00

61

90

32 292

411 750

HS

875,00

26

60

6 300

117 000

HS

875,00

25

65

6 825

121 875

HS

3 260,00

83

70

27 384

435 750

HS

1 925,00

53

65

15 015

258 375

HS

2 475,00

52

85

25 245

331 500

HS

940,00

26

65

7 332

126 750

TE
TE
TE
TE
PO
PO
PO

3 540,00
3 245,00
3 000,00
2 625,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00

60
100
63
55
56
56
56

100
80
85
85
100
100
100

42 480
31 152
30 600
26 775
56 280
56 280
56 280

450 000
600 000
401 625
350 625
420 000
420 000
420 000
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Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig

Omsorgsbolig 4
Omsorgsbolig 5
Omsorgsbolig 6
Omsorgsbolig 7
Omsorgsbolig 8
PU-bolig 1
PU-bolig 2
PU-bolig 3

Storjord
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord
Storjord

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

4 690,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00
4 690,00
3 845,00
3 845,00
3 845,00

56
56
56
56
72
75
60
75

100
100
100
100
100
100
100
100

56 280
56 280
56 280
56 280
56 280
46 140
46 140
46 140

420 000
420 000
420 000
420 000
540 000
562 500
450 000
562 500

MOMENTER TIL SALG
Kommunen kan i prinsippet selge alle boliger/boenheter/kommunale bygg som den eier og
leier ut. Det være seg omsorgsboliger, eldreboliger, sosialboliger, utleieboliger, Rådhus,
sykehjem, mv. Kommunen har imidlertid behov for:






boenheter for lege
boenheter for særskilt trengende/vanskelighetsstilte
boenheter for avlastning
boenheter for ansatte (midlertidig bolig inntil 3 år)
krisebolig

Om kommunen velger å selge alle sine boenheter, må kommunen på en eller annen måte
kunne tilby gjennom en eventuell avtale med private at kommunen har tilgang til slike
boenheter.

LÅNEPAKKE
Tysfjord kommune kan gjennom Husbanken yte inntil 40 % i startlån til den/de som erverver
boenheten – og det vil da være annen prioritetslån. Førsteprioritetslån vil erververen kunne få
lån hos sin bank. Gjennom en slik ordning vil erverver kunne låne inntil 100 % av taksten på
boenheten. Dette fordrer at Tysfjord kommune tar opp lån gjennom Husbanken. I møte med
Husbanken den 12. Februar 2009 sa Husbanken at det siste kravet som gjelder startlån bør
sees svært stort på og kan tolkes slik at det kan inkludere alle.
Det må imidlertid gjennomføres en takst av boliger/boenheter som tenkes solgt. Dette er ikke
gjort. Det leies inn eksternt takstpersonell som foretar takst av boenhetene. Det verdigrunnlag
som vil være gjeldende prisfastsetting er salgstakst.
Det anbefales i første omgang å undersøke om de som bebor boenheten per i dag ønsker å
overta boenheten til takst. Prisen på boenheten vil være salgstakst. Dersom beboer ønsker det,
vil Tysfjord kommune gi en pakkeløsning hvor kommunen yter gjennom Husbanken Startlån
inntil 40 % til vedkommende. Dette vil dog ikke gjelde Hovedveien 35, Varamannsvei 18A
og Varamannsvei 18B.
Dersom vedkommende beboer/leietaker ikke ønsker å erverve boenheten, må denne
boenheten selges på det åpne marked – da i hovedsak uten tilbud om Startlån-pakke. Dersom
boenheten må selges på det åpne markedet, vil boenheten gjennomgå en budrunde hvor det
høyeste budet får tilslaget.
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Det vises til kommunestyremøtet den 31.03.09 i sak 33/09 hvor kommunestyret behandlet
organisering av næringsarbeidet i kommunen. Kommunestyret vedtok i denne sak
”Næringspolitisk plan” hvor det i denne næringspolitiske plan står at det skal etableres et eget
boligstiftelse – jamfør VI Mål: ”Det skal være attraktivt å komme til Tysfjord og bo i Tysfjord
kommune” side 5 VI.2.1.1 Tiltak. Det bør vurderes om kommunen skal selge sine boenheter
til en slik boligstiftelse og fase ut den kommunale bygningsmasse til stiftelsen. Man bør
videre vurdere om organisasjonens form skal være stiftelse eller en annen type foretak.
Inntekter av salg av boliger er heftet med noen begrensninger i bruk. Disse begrensningene er
at midlene ikke kan benyttes til drift, men må enten benyttes til å nedbetale gjeld eller til
investering. Det bør opprettes et fond/konto i regnskapet hvor overskuddet av salg av boliger
plasseres.
Det anbefales at en ekstern boligmegler foretar salg av boliger som skal på det åpne
markedet. I den sammenheng vil Teknisk Etat kunne bistå i visning av boliger. Det anbefales
videre at det tegnes salgsforsikring for avhendelse av boligene slik at kommunen sikrer seg på
den måten.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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KOMMUNALE FOND 2008
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
08/477
Saksnr.: Utvalg
49/09
Formannskapet

Arkiv: 233
Møtedato
03.06.2009

Rådmannens innstilling:
Det opprettes egne bankkonti for hvert av fondene Kraftfond, Næringsfond og Lokalt Kulturog Næringsfond. Kraftfondet tilføres de nødvendige midlene slik at saldo er kr 0,- fra
Driftskonto. De øvrige fondene tilføres midler tilsvarende saldo per 1. januar 2010 hvor saldo
for Næringsfondet er kr 17 794,- og Lokalt Kultur- og Næringsfond kr 366 545,-. Eventuelle
fremtidige tilbakeføringer på inntil kr 388 924,- tilbakeføres Driftskonto.
Saksutredning:
Bruk av fondene i 2008 har vært minimal på grunn av overforbruk tidligere år.
Saldo (beregnet) for de ulike fondene per 01.01.2008 var som følgende:
Kraftfondet (KF)
kr -827 643
Næringsfondet (NF)
kr -659 206
Kultur- og næringsfondet (LKF)
kr -256 455
Sum totalt
kr -1 743 304
I tillegg kommer avsetninger gjort i budsjett for 2008 og tilskudd gjort i 2008.
Følgende bevilgninger har vært gjort i 2008:
Kjøpsvik skole – Gällivare besøk (LKF)
Næringskonsulent (NF – avsetning budsjett)
STH-utvalget (KF – avsetning budsjett)
Sum

kr

2 000,kr 240 000,kr 500 000,kr 742 000,-

Drag Aktivitetspark fordelt på årene 2009, 2010 og 2011 kr 850 000,Følgende inntekter har tilkommet fondene i 2008:
Kraftinntekter Nordkraft
Kraftinntekter Nord-Salten Kraftlag
Tilskudd til næringsfond fra Nordland fylke
Tilskudd til lokalt kultur- og næringsfond
Overført fra STH-Fondet
Tilskudd til kultur-/næringsfond fra Nordland fylke

kr
kr
kr
kr
kr

980 668,132 042,100 000,300 000,250 000,kr 1 762 710,-

Innkomne søknader om tilskudd i 2008:
Det har kommet inn totalt 5 søknader i 2008 om tilskudd fra de kommunale fond. Disse er
Walters kro, Kjøpsvik Eiendom, Flame Spray As, Maiken Westgård og Zareptas. Det har
videre vært telefoner og møter med personer/firmaer som hadde i utgangspunktet tenkt å søke
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midler fra de kommunale fond. Disse er det gjort administrative vedtak på avslag pga at det
ikke var midler til rådighet i 2008.
Det foreslås sendt følgende meldinger om bortfall av tilskudd:
Sjøsamisk Studieforbund (KF 2007)
kr 25 000,- (ikke utbet)
Stefan Eriksen(NF 2006)
kr 50 000,- (utbet ½)
Laponia Seafarm As (NF 2007)
kr 80 000,- (ikke utbet)
Br. Hveding As (NF 2007)
kr 50 000,- (ikke utbet)
J. Grønnbech (NF 2007)
kr 69 000,- (ikke utbet)
Sum
kr 274 000,Disse tilsagnene tilbakeføres de respektive fond hvor de ble i utgangspunktet tildelt av.
Tekst\fond

Kraftfond

Saldo 1/1-08
Inntekter
Avsetninger kraftfond
Avsetninger andre
Tilbakeføringer 2008
Tilbakeføringer 2009
Saldo per 31/12/08

-827 643
1 112 710
-400 000
-500 000
260 288
0
-354 645

Næringsfond Kulturfon
Sum
d
-659 206 -256 455 -1 743 304
350 000
300 000 1 762 710
100 000
300 000
0
-240 000
-2 000
-742 000
8 000
268 288
249 000
25 000
274 000
-192 206
366 545
-180 306

Kommentarer til tabellen
Inntektene til Kraftfondet ble kr 112 000,- høyere enn forventet. Vedrørende inntektene til
kulturfondet på kr 300 000,- og dette må verifiseres for 2009. Inntektene til Næringsfondet
var beregnet til kr 250 000,- fra Nordland fylke, men det virkelige tilskuddet ble kr 100 000,-.
Tilbakeføringer i 2008 er det som virkelig er tilbakeført til fondet. Fondene kan bli tilført
ytterligere kr 309 940,- dersom Tysfjord Vertshus tilbakebetaler kr 200 000,-, samt MS Kaar
må tilbakebetale det for mye utbetalte på kr 59 940,- og kr 50 000,- tilbakeføres.
Andre momenter vedrørende fond:
Destinasjonsselskapet ”Reiseliv i Hamsun’s rike” har gjennom årene 2005 til 2007 fått
bevilgning på totalt kr 270 000,- uten at Tysfjord kommune har mottatt regnskap eller
utbetalingsanmodninger mv. Det bør vurderes hvilke reaksjoner som skal ytes opp mot
destinasjonsselskapet.
Formannskapet gav MS Kaar frist til å komme med ny revidert fremdriftsplan. Dette har ikke
skjedd. Det har vært kontakt mellom eier og kommunen om hvordan man videre skal gå frem
for å løse saken. Kommunen har ikke utbetalt de siste kr 50 000,- av tilskuddet og vil avvente
en videre eventuell utbetaling inntil kommunen får dokumentasjon på investeringen.
Tilbakebetalingskrav
Det er oversendt til økonomiavdelingen for innkreving av kr 200 000,- som gjelder Tysfjord
Vertshus.
Utbetalinger tidligere vedtak gjort i 2008
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Terje Ellingsen har fått utbetalt kr 112 000,- av bevilgningen på kr 120 000,-. Saken regnes
som avsluttet og kr 8 000,- tilbakeføres fondet. Nye Drag Kiosk har fått utbetalt sin
bevilgning på kr 50 000,- og saken regnes som avsluttet. Det er utbetalt kr 100 000,- til
Hamsuns Rike – det er imidlertid ikke innkommet noe rapport om virksomheten. Det er
utbetalt kr 2 000,- til Kjøpsvik skole, saken regnes som avsluttet. Ugland Group har fått
utbetalt kr 37 500,- hvor av kr 18 750,- er utbetalt fra Næringsfondet og resterende kr
18 750,- er utbetalt fra tospråklighetsmidlene. Dette gjelder kart over Grenseleden.
Utbetalingen til Ugland Group er knyttet opp mot bevilgning gjort til Grenseleden på kr
65 000,-. Resterende beløp er tilført Prosjektadministrasjonen for prosjektet Grenseleden. Det
utbetalt kr 30 000,- til Drag/Helland Samfunnshus og kr 40 000,- til Ofoten turlag. I tillegg er
det utbetalt samlet til Kjøpsvik Il, Helland båtforening og Kjøpsvik bluesklubb kr 145 000,-.
Samt kr 48 810 totalt sett til Karl August Gulliksen og til Varpavassdraget Grunneierlag
v/Stig Tangen. Det er også foretatt utbetaling til Kjøpsvik Handel AS på kr 90 000,- og til
Nordland Betongelement på kr 900 000,-.
Aktiviteter i 2008
Selv om det ikke har vært tilgjengelige midler har ikke administrasjonen v/Tysfjord
kommune latt være å gjøre noe for å skape ny næringsvirksomhet. I samarbeid med Vattenfall
AB har Tysfjord kommune arrangert et 2-dagers Gründerseminar i juni 2008 hvor 7
etablerere deltok. Grunderseminaret hadde et oppfølgingsmøte i oktober 2008. Disse vil bli
fortløpende fulgt opp i 2009. Det har videre vært arrangert et næringsseminar for foretak i
Tysfjord om Nordområdesatsningen. På dette seminaret var Høgskolen i Bodø –
Nordområdesenteret – invitert til å foredra om deres satsning, og vise hvilke tjenester de kan
tilby bedrifter som ønsker å satse mot Russland.
Grenseleden II ble utviklet og søkt finansiert i 2008. Prosjektet er et samarbeid mellom
Tysfjord og Gällivare kommuner. Norsk totalramme er på 2,2 millioner kroner. Prosjektets
hovedoppgaver er å utvikle nye produkter langs og i endene av leden. Videre skal leden
forlenges i begge sider – på norsk side både til Grunnvold og til Storå. Det skal utvikles en
guideutdanning for leden og en stiftelse skal på plass når leden er ferdigstilt.
Det arbeides med en større satsning rundt og om Stetind. Det var per 1. januar 2009 ikke søkt
finansiering av prosjektet, da dette prosjektet er til politisk behandling i Tysfjord kommune.
Det er kommet inn 5 søknader på konsesjon av oppdrett i 2008. Tysfjord Marin Holding As
har søkt om 3 torskekonsesjoner, Laponia Seafarm AS/Norsk Hummer AS har søkt om 1
havbeitekonsesjon på Hummer, Tysfjord Hummer har søkt om 1 havbeitekonsesjon på
Hummer og Musken laks har søkt om en laksekonsesjon – samt en endring av eksisterende
konsesjon på laks. Disse er under behandling og vil bli sluttført i løpet av første del av 2009.
Planer 2009
Kommunestyret nedsatte en komité for å se på hvordan næringsutviklingsarbeidet i
kommunen skulle organiseres. Resultatet av komiteens innstilling, formannskapet vedtak og
kommunestyrets endelige beslutning vil ha innvirkning på hvordan arbeidet med næring skal
foregå i Tysfjord kommune.
Fondsutvikling 2009
Fondene vil bli tilført ca kr 1,65 million kroner i løpet av 2009 under forutsetning av at:
Nordland fylkeskommune tilfører

kr

300 000,- til Kulturfondet
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Nordland fylkeskommune tilfører
STH-utvalget tilfører
Kraftinntekter 2009

kr 100 000,- til Næringsfondet.
kr 250 000,- til Næringsfondet.
kr 1 000 000,- til Kraftfondet

Kommunen har forpliktet seg til å avsette 500 000,- til STH-utvalget og kr 240 000,- til
Næringsavdelingen (NA) i budsjett for 2009. Videre har kommunen forpliktet seg til å avsette
fra Kraftfondet kr 300 000,- til Lokalt Kultur- og næringsfond.
Det totale beløp for mulig fri bruk er:
Saldo fond per 1/1-09kr -180 306,Inntekter fond
kr 1 650 000,Avsetning STH
kr 500 000,Avsetning LKN
kr 300 000,Avsetning NA
kr 240 000,Avsetning DAP
kr 300 000,Sum
kr 128 984,Fondenes utvikling for året 2009
Saldo per 1/1-09
Inntekt per 31.12.09
Avsetninger kraftfond
Avsetninger andre
Drag Aktivitetspark avsetning
2009
Saldo til fri benyttelse pr 31.12.09

Kraftfond

Næringsfond
-192 206
350 000
100 000
-240 000
0

Kulturfon
d
366 545
300 000
300 000
-300 000
-300 000

-354 645
1 000 000
-400 000
-500 000
0
-254 645

Totalt
-180 306
1 650 000
0
-1 090 000
-300 000

17 794

366 545

129 694

Det forventes at de utestående beløp som tidligere skissert skal tilbakeføres fondet. Dette vil i
så fall øke beløpet til fri bruk med maksimalt kr 309 940,-, minimalt kr 50 000,-. Dersom
Tysfjord kommune får tilbakebetalt maksimalt beløp på kr 309 940 vil det Saldo til fri
benyttelse være kr 388 924,-. Dersom det viser seg ikke å bli tilbakebetalt, vil Saldo til fri
benyttelse være kr 179 694,- under forutsetning av at tilbakeføringen på kr 50 000,- skjer.
Disse tilbakeføringene/tilbakebetalingene er meget usikre og tas ikke med i grunnlaget for
Saldo til fri benyttelse for året 2010.
Det er ikke tillatt å ha fond med underskudd. Det er undersøkt med revisor om lovligheten av
å bevilge eksempelvis fra Lokalt Kultur- og Næringsfond til Kraftfondet. Revisors
kommentar var: ”Dette er vel bundne fond og det kan da ikke brukes til andre formål - og da kan
man heller ikke låne av disse midlene. Det er kommunestyret som må vedta annen inndekking - de
skal for så vidt også vedta bruk og avsetning til fond.” På spørsmål om ”vi da kan med andre ord
gjøre det, dersom politikerne vedtar denne saken?” – svarte revisor ”Ja, en annen inndekking, men
som jeg skrev er det ikke tillatt å låne fra andre bundne driftsfond. Midlene er låst til et bestemt
formål.” Dette tilsier at om det hadde vært underskudd i Næringsfondet og/eller Lokalt Kultur-

og Næringsfond kunne man bevilget fra Kraftfondet til å dekke underskuddet. Dette på grunn
av at Lokalt Kultur- og Næringsfond og Næringsfondet er bundne fond – Kraftfondet er ikke
bundet og det er opp til Formannskap/kommunestyre å bevilge på fritt grunnlag til et hvert
formål. Med bundet fond menes at det er bestemte kriterier som skal legges til grunn for
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bevilgning. Lokalt Kultur- og Næringsfond og Næringsfond har egne vedtekter som gir disse
kriteriene.
Det er tatt med i beregningen utbetaling av kr 300 000,- til Drag Aktivitetspark for året 2009.
Dette medfører at det vil være en pott på kr 129 694,- ved utgangen av året 2009 til fri
disposisjon totalt sett.
Det må videre foretas avsetninger i fondene på kr 550 000,- for 2010 og 2011 tilhørende Drag
Aktivitetspark – henholdsvis kr 300 000,- i 2010 og 250 000,- i 2011.
Det vil være anledning til å foreta bevilgninger i 2009 på totalt kr 128 984,- under
forutsetning av utbetaling skjer i 2010. Imidlertid vil det være formålstjenlig å avvente med å
foreta vedtak om bevilgninger til 2010 – utover korreksjon av saldo til Kraftfond og
Næringsfond.
Det vil videre være anledning til å foreta bevilgninger i 2010 på totalt kr 1 350 000,- under
forutsetning av utbetaling skjer i 2011. Grunnen til at utbetaling ikke kan skje før 2011 er at
inntekter til Kraftfond skjer først ved slutten av år 2010 og for å ikke komme i mangel på
likvide midler på de forskjellige fondene.
Det bør opprettes egne bankkontoer for Kraftfond, Næringsfond og Kulturfond. Videre bør
det overføres midler tilsvarende det som de fattede vedtak tilsier til disse respektive kontoene,
slik som skissert ovenfor.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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SKOLESTRUKTUR TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
09/181
Saksnr.: Utvalg
20/09
Driftsutvalget
50/09
Formannskapet

Arkiv: 034 A
Møtedato
19.05.2009
03.06.2009

Driftsutvalgets innstilling:
1. Musken skole opprettholdes
2. Det opprettholdes 4 skolekretser i Tysfjord.
3. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes
4. Dersom elevtallet ved Musken skole synker til under 5 elever, vil elever ved Musken
skole måtte pendle til Drag skole.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
19.05.2009
PS 20/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/ Leif K. Klæboe:
1. Musken skole opprettholdes
2. Det opprettholdes 4 skolekretser i Tysfjord.
3. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes.
Forslag v/ Jan-Einar Pedersen:
Musken skole legges ned.
Forslag v/ Johanne Ellingsen:
Dersom elevtallet ved Musken skole synker til under 5 elever, vil elever ved Musken skole
måtte pendle til Drag skole.
Votering:
Rådmannens innstilling satt opp mot Klæboes forslag:
Klæboes forslag enstemmig vedtatt.
Pedersens forslag fikk 3 stemmer mot 4 stemmer. Pedersens forslag ikke vedtatt.
Ellingsens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
5. Musken skole opprettholdes
6. Det opprettholdes 4 skolekretser i Tysfjord.
7. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes
Side 26 av 38

Sak 50/09
8. Dersom elevtallet ved Musken skole synker til under 5 elever, vil elever ved Musken
skole måtte pendle til Drag skole.
Saksutredning:
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til ny fremtidig skolestruktur med tilhørende
forslag til forskrift for Tysfjord kommune. Bakgrunnen for utarbeidelse er Kommunestyrets
sitt vedtak av 15. desember 2008.
Forslagets anbefaling er å endre dagens skolestruktur fra 4 skolekretser til 2 skolekretser – en
øst og en vest – hvor Musken skole og ungdomstrinnet ved Storjord skole legges ned og
elevene overføres til Drag skole.
Forslaget ble sendt ut til høring jfr. Forvaltningslovens § 37 den 28. mars 2009 med
høringsfrist 27. april 2009. Høringen er i tråd med forvaltningslovens § 37.
Oppvekst- og utdanningsjef har muntlig informert nestleder av Utdanningsforbundet i uke 12
der temaet var arbeidet med utredningen og forslag til forskrift, samt hva man til da hadde
kommet frem til. Videre har det vært berammet møter med Utdanningsforbundet den 5. mars
hvor saken skulle orienteres om – det ble utsatt og ny dato ble satt til den 5. mai. Møtet den 5.
mai ble etter Utdanningsforbundets ønske utsatt til den 25. mai 2009. Ref sak 09/133.
Varsel om oppstart av arbeid med Forskrift og utredning har vært annonsert i media
(Fremover, Nord-Salten Avis, Avisa Nordland og Norsk lysningsblad). Forslag til forskrift
med utredning har vært lagt ut på kommunens hjemmeside. Videre har
kommunedelsutvalgene, alle eleverådene, alle foreldreutvalgene, skolene, barnehagene og
utdanningsforbundet fått tilsendt eksemplarer av forslag til forskrift med utredning.
Det er innkommet 16 merknader til forslag til forskrift med utredningen. Disse 16 er:
Foreldreutvalget v/Kjøpsvik skole
Elevrådet v/Kjøpsvik skole
Kommunedelsutvalget for Kjøpsvik og Omegn
Kommunedelsutvalget for Storjord og Omegn
Referat fra Folkemøte på Storjord 23.04.09
Elevrådet ved Storjord oppvekstsenter
Samarbeidsutvalget ved Storjord skole
Foreldrerådet ved Storjord oppvekstsenter
Lærerkollegiet ved Storjord oppvekstsenter
Rektor ved Storjord oppvekstsenter
Foreldrerådet ved Drag skole
Drag Skole
Kommunedelsutvalget for Hellemofjorden
Elevrådet ved Musken skole
Foreldreutvalget ved Musken skole
Utdanningsforbundet i Tysfjord
Merknadene er vedlagt saksfremlegget.
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Foreldreutvalget v/Kjøpsvik skole påpeker at en to-krets-løsning er en bra løsning.
Foreldreutvalget mener videre at skolen drives på en tilfredstillende måte. Foreldreutvalget
ønsker ikke flere sammenslåinger av klassetrinn.
Elevrådet ved Kjøpsvik skole har i møte den 17. april 2009 hatt saken oppe til behandling og
saken tas til orientering.
Kommunedelsutvalget for Kjøpsvik og Omegn mener en to-kretsløsning er en god løsning,
men ønsker ikke sammenslåing av flere klassetrinn.
Kommunedelsutvalget for Storjord og Omegn ber kommunestyret forkaste administrasjonens
utredning og forslag til skolestruktur.
Folkemøtet på Storjord den 23.04.09 stiller seg bak Kommunedelsutvalget for Storjords
merknad.
Elevrådet ved Storjord oppvekstsenter skriver i sin merknad at de ikke ønsker å flytte til Drag
skole.
Samarbeidsutvalget ved Storjord oppvekstsenter er i mot forslaget og kan ikke akseptere
nedleggelse av ungdomstrinnet ved Storjord oppvekstsenter.
Foreldreutvalget ved Storjord oppvekstsenter går i sitt skriv i mot en endring av
skolestrukturen som foreslått.
Lærerkollegiet ved Storjord oppvekstsenter forkaster løsning med nedleggelse av
ungdomstrinnet ved Storjord oppvekstsenter med overføring av ungdomselene til Drag skole.
De begrunner dette med at de mener det pedagogiske perspektivet ikke er spesielt vektlagt.
Rektor ved Storjord oppvekstsenter skriver i sin merknad til utredningen og forslag til
forskrift noen kommentarer til utredningen. Rektor mener at Tysfjord kommune bør beholde
skolen slik den er i dag.
Foreldrerådet ved Drag skole har hatt saken opp til behandling den 21. april 2009 og har
ingen merknader til denne.
Drag skole sier i sin merknad at de ber om at ulempene med å skulle pendle elever vurderes
nøye før et vedtak gjøres. Drag skole skriver videre at de ikke kan se en slik omfattende
endring i tjenestetilbudet innenfor skoleetaten er et signal om å satse på barn og unge i
kommunen.
Kommunedelsutvalget for Hellemofjorden foreslår endring av høringsutkaste’s § 1.1
Kretsinndeling til ”Tysfjord kommune består av 4 skolekretser – Kjøpsvik skolekrets, Drag
skolekrets, Storjord skolekrets og Musken skolekrets. Skolekretsene har 10-årig skole”.
Elevrådet ved Musken skole har i sitt møte den 20.04.09 gitt den enkelte elev mulighet til å
fremføre hvorfor de mener skolen skal bestå. Elevrådet går imot nedleggelse av Musken
skole.
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Foreldreutvalget ved Musken skole foreslår tilsvarende endring som Kommunedelsutvalget
for Hellemofjord.
Utdanningsforbundet i Tysfjord mener utredningen fokuserer for mye på økonomi og ikke på
det pedagogiske. Utdanningsforbundet kan ikke se at en slik endring gir et signal om å satse
på barn og unge i kommunen.
Flere av de merknadene som er kommet inn omhandler transport. Det henvises til at
Rundskriv N-4/85 fra Samferdselsdepartementet (om anbefalt transporttid) og til Rundskriv
N-1/90 (om midtskyss) ikke er lengre gjeldende, men at det er opplæringslovens § 7-1 som
skal benyttes.
Opplæringslovens § 7-1 sier:
§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
”Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda.
Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under skoleskyssen.
Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal
det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder,
funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til ekstraordinære
kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal skyssast
eller innlosjerast.
Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte”.
Det vises videre i merknadene til Utdanningsdirektoratets Rundskriv Udir-3-2009 av
28.01.09:
”Opplæringslova § 7-1 regulerer skyss og innlosjering for elevar i grunnskolen. Det går ikkje
fram av lova korleis skoleskyssen skal organiserast. Heller ikkje lova sine forarbeid inneheld
konkrete vurderingar om forsvarleg reisetid. I Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) s. 85 heter det
likevel:
”Departementet understrekar at skoleskyss må organiserast slik at elevar får ei
akseptabel reisetid. Særleg er det viktig å organisere skyssen for 6-åringane slik at
reisetida blir så kort som mogleg. I vurderinga av akseptabel reisetid må gangtid og
tid med til transportmidel sjåast i samanheng”.
Vurderinga av kor lang ventetid som kan aksepterast, må såleis vere knytt til den totale
lengda på reisetida.
Utdanningsdirektoratet meinar på denne bakgrunn at det er den totale tida som eleven nyttar
frå eleven går/reiser heimanfrå og til opplæringa tek til, og frå opplæringa er slutt til eleven
er heime om ettermiddagen, som utgjer den samla reisetida.
Det er fleire omsyn å ta når ein skal vurdere kva som er forsvarleg reisetid. Eit relevant
omsyn er at barn får tilstrekkeleg fritid og tilstrekkeleg tid i heimen. Dette talar for å
avgrense reisetida. Eit anna omsyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Kva som
er akseptabel reisetil må derfor avgjeraset etter ei konkret vudering.”
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I dette går det frem at det ikke er lovfestet eller forskriftsmessig forankret maksimumsgrense
for samlet gang-, reise- og ventetid. I dette rundskrivet sies det at reisetiden må gjøres så kort
som mulig for 6-åringer. Rundskrivet sier at det er opp til kommunen å foreta et kvalifisert
skjønn.
Et kvalifisert skjønn betyr at det er opp til kommunen å bestemme hva som er akseptert
reisetid ut fra en faglig begrunnelse og at det ikke er noe maksumumsgrense for slik reisetid.
Administrasjonen har valgt å benytte Kirke- og undervisningsdepartementes /
Samferdselsdepartementets anbefaling i hefte N-4/85 som grunnlag for sitt skjønn – selv om
dette rundskrivet ikke er gjeldende. N-4/85 gir anbefalt tidsbruk for transport av elever.
Det henvises i flere merknader at utredningen ikke hensynstar barnets beste og at utredningen
fokuserer på økonomi – Eksempelvis fra Utdanningsforbundet i Tysfjord/Divtasjuodna,
Foreldreutvalget ved Musken skole mfl.
Utredningen foretar en gjennomgang av dagens struktur og en mulig fremtidig struktur basert
på:
1)
økonomi,
2)
lovgrunnlag,
3)
pedagogisk grunnlag og
4)
skolens betydning i samfunnet
som styringssredskaper der kommunen har utredet en fremtidig skolestruktur opp mot hva
som er forsvarlig i henhold til barnets beste og på de forhold som kommunen selv rår over.
Utredningen har også med forskning som grunnlag i sin vurdering. Utredningen tar videre
opp problemstillingen med i fremtiden å få tilknyttet seg kvalifisert personell i
utdanningssektoren.
I utredningen vises det til regnskapstall for 2006 og 2007. I denne oversikten kommer det
frem at Storjord skole har økt sine lønnsutgifter med kr 185 000,- fra 2006 til 2007. Rektor
ved Storjord oppvekstsenter har i sine kommentarer gitt en forklaring på denne økningen.
Økningen skyldes at dette er et lovpålagt behov for å gi tilfredstillende mengde undervisning
til elevene. Dette forholdet kommer ikke klart nok frem i utredningen.
I merknaden til Kommunedelsutvalget for Hellemobotn og i merknad fra Foreldreutvalget for
Musken skole skrives det at administrasjonen ikke har lagt opp til at barna over hode skal få
mulighet til å delta i prosessen. Det henvises til barnekonvensjonen fra disse to utvalgene. Fra
Administrasjonen er det sendt ut til alle elevrådene slik at man sikret barnas representasjon i
prosessen. Elevrådene er barnas talerør i saker som vedkommer skole. Det vises til
elevrådenes uttalelser og merknader i saken.
I høringsuttalelsene fra Storjord tas det opp tamaet oppvekstsentre og hvor det spørres om
hvorfor det tenkes redusert til ikke å medta ungdomstrinnet. Tidligere har Musken skole vært
oppvekstsenter med barnehage, SFO og skole – når barnehagen ble lagt ned, ble Musken
oppvekstsenter også nedlagt. Storjord er per skoleåret 2008/2009 et oppvekstsenter som
inneholder barnehage, SFO og 10-årig skole. Utredningen foreslår å bevare Storjord som et
oppvekstsenter, men da med noe endret innhold. Utredningen foreslår å flytte ungdomstrinnet
til Drag skole. I utredningens kapittel 13 er det foreslått ved et senere tidspunkt å utarbeide
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strategier for å omdanne Drag og Kjøpsvik skoler til oppvekstsentre. Oppvekstsentre er en
noe dyrere form å drive skole på, men oppvekstsentre gir den fordelen at man følger barnet
fra barnehage til avsluttet grunnskole. En slik oppfølging gir en bedre oversikt over elevens
behov og læringsutvikling. Utredningen foreslår videre at skolestrukturen endres slik at Drag
Skole og Storjord oppvekstsenter vil være i en skolekrets. Begrunnelsen for å slå nåværende
Drag og Storjord skolekrets sammen – og flytte ungdomstrinnet fra Storjord til Drag er basert
på barnets beste med hensyn til videre utdanning. Det fordrer et godt samarbeid mellom Drag
og Storjord med oppfølging av eleven – under forutsetning av at skolestrukturen endres og
forskrift vedtas slik som rådmannen foreslår – når eleven overføres til Drag skole. Når det
gjelder barnets beste i å flytte ungdomstrinnet til Drag skole består dette blant annet i at det er
få elever ved Storjord oppvekstsenter. Elevene vil ved overføring til Drag skole få et større
nettverk, økt sosialisering med andre, lettere kunne måle seg med andre medelever på det
faglige og være bedre rustet til å møte videregående skole. I den videregående skole er det
normalt sett flere elever per klasse enn ved dagens klassestørrelse i Tysfjordskolene.
Overgangen fra eksempelvis 4 elever til eksempelvis 15 elever per klasse i ungdomstrinnet vil
kunne gi eleven en enklere overgang, enn fra eksempelvis 4 til 30 per klasse. Samtidig vil det
være lettere å få kvalifiserte lærere til en større skole, enn til en mindre skole – da særlig i
distriktene. Dette medfører at eleven sikres bedre kvalifiserte lærere og bedre skolegang.
Fordelene er veid opp mot ulempene som medfølger en flytting. Fordelene for eleven
pedagogisk og sosialt sett viser seg å være større ved flytting av ungdomstrinnet fra Storjord
oppvekstsenter til Drag skole enn ulempene.
Når man ser på utviklingen fremover når det gjelder klassestørrelser, viser tabellene under
denne utviklingen for hver av skolene Kjøpsvik, Drag og Storjord ut fra dagens skolestruktur.
Tallene er basert på dagens barnefødsler i perioden 2003 til 2008 – og er ment som en
prognose. De samiske og norske klassene ved Drag skole er for enkelhets skyld slått sammen
– samt at det er usikkerhet på størrelsesforholdet mellom dem for fremtiden:

Kjøpsvik skole 2008 til 2014:

Drag skole 2008 til 2014:
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Storjord skole 2008 til 2014:

Musken 2008 til 2014:

Tabellene nedenfor viser den totale skolestørrelse per skoleår for skolene Kjøpsvik, Drag og
Storjord ut fra dagens skolestruktur:
Kjøpsvik 2008 til 2014:
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Drag 2008 til 2014:

Storjord 2008 til 2014:

Musken 2008 til 2014:

Det økonomiske utviklingen fra 2006 til 2008 ved de enkelte skolene vises i tabellene under:

Kjøpsvik Skole
Lønnsutgifter inkl sos kost
Kontorhold
Læremidler
Mat/bevertning
Investeringer/vedlikehold
Reiseutgifter
Andre driftskostnader
Sum
Kostnad per elev

2008
8 316 964,22
125 538,95
377 530,78
2,24
149 282,80
28 344,89
1 858 446,36
10 856 110,24
98 691,91
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2007
7 836 974,26
101 774,64
125 167,78
105,54
119 168,71
18 510,18
1 729 101,36
9 930 802,47
101 334,72

2006
8 003 898,32
177 836,94
171 987,00
128 732,23
20 894,40
1 783 981,81
10 287 330,70
101 854,76
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Drag skole
Lønnsutgifter inkl sos kost
Kontorhold
Læremidler
Mat/bevertning
Investeringer/vedlikehold
Reiseutgifter
Andre driftskostnader
Sum
Kostnad per elev

2 008
9 307 942,00
90 305,64
338 246,86
0,00
207 209,81
103 185,13
1 869 667,21
11 916 556,65
126 771,88

2 007
8 865 166,19
76 537,66
164 483,92
0,00
191 814,29
40 492,65
1 957 912,39
11 296 407,10
108 619,30

2 006
8 930 131,68
125 998,15
119 628,04
0,00
142 009,88
23 199,43
1 671 640,80
11 012 607,98
107 966,74

Storjord skole
Lønnsutgifter inkl sos kost
Kontorhold
Læremidler
Mat/bevertning
Investeringer/vedlikehold
Reiseutgifter
Andre driftskostnader
Sum
Kostnad per elev

2008
3 305 367,32
90 372,60
132 653,33
18 630,26
31 266,66
39 563,06
598 125,68
4 215 978,91
162 153,04

2007
3 320 852,18
79 762,84
57 752,90
11 862,42
26 714,24
11 653,03
642 693,43
4 151 291,04
153 751,52

2006
3 162 816,51
72 037,68
100 339,00
2 438,75
20 522,80
9 958,10
639 473,42
4 007 586,26
143 128,08

Når det gjelder Storjord Oppvekstsenter er kr 611 446,80 trukket ut av regnskapet for å vise
driftskostnadene til skolen. Tallet gjelder ballbingen som ble bygget i 2008.
Musken skole
Lønnsutgifter inkl sos kost
Kontorhold
Læremidler
Mat/bevertning
Investeringer/vedlikehold
Reiseutgifter
Andre driftskostnader
Sum
Kostnad per elev

2008
1 096 163,79
37 172,49
33 473,08
0,00
24 644,83
5 620,75
184 816,16
1 381 891,10
276 378,22

2007
1 400 655,20
44 809,88
29 111,01
0,00
27 323,20
10 759,82
295 433,34
1 808 092,45
258 298,92

2006
1 873 779,21
42 993,54
21 400,32
0,00
31 483,60
7 590,18
246 097,65
2 223 344,50
277 918,06

Tallene er noe forskjellig fra utredningen, da andre driftskostnader (renhold, strøm, olje,
kommunale avgifter mv) er medtatt i denne oversikten.
Tallene viser kostnadene per elev per år ut fra det antall elever som på i det skoleåret var elev
ved den skole tabellen viser.
Tabellen under viser KOSTRA-tallene for årene 2005 til 2008 for skole:
Brutto driftskost per elev
2005
2006
2007
2008
1850 Tysfjord
113465 119880 121509 132 252
AK Gj.snitt alle kommuner
65021
68743
72933
77997
KA18 Gj.snitt Nordland
72163
77406
79284
82759
Ved Kjøpsvik skole viser utviklingen at kostnad per elev vil gå noe opp i årene som kommer.
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Kostnadene ved Drag skole har gått opp det siste året fra ca 99 000 per elev til 115 000,- per
elev. Dette skyldes at det er to klasser per trinn – samisk og norsk – samt at det var en
nedgang i elevtallet fra 2007 til 2008. De fremskrevne elevtallene viser at Drag vil ha en
tilsvarende kostnad per elev i årene fremover. Utgangspunkt for denne beregning er gjeldende
skolestruktur.
Ved Storjord skole vil elevtallet etter hvert synke og kostnad per elev vil gå til dels meget
opp. Dette forholdet vil inntreffe fra skoleåret 2010/2011 og fremover. Det tas her forbehold
om at skolen følger dagens skolestruktur.
Musken skole vil ha en stor økning i kostnad per elev de neste årene og vil ligge på et høyt
nivå kostnadsmessig sett. Det tas også her forbehold om ingen endring i skolestruktur.
Sammenligner man gjennomsnittlig per 2008 for Tysfjordskolene opp mot KOSTRA-tallene,
viser de at kostnadene ved å drive Tysfjordskolene ligger 69,56 % over landsgjennomsnittet
og 59,8 % over fylkesgjennomsnittet. Skulle man ved dagens elevtall på 235 elever ligget på
landsgjennomsnittet ville kostnaden totalt sett vært kr 18 329 295,-. Dersom Tysfjordskolene
brukte gjennomsnittet for Nordland Fylke, ville kostnadene vært på kr 19 448 365,-. Totalt
sett for Tysfjordskolene inklusive etatsledelse for 2008 er kostnaden kr 31 079 203,-. Dette er
en forskjell på mellom 11,6 til 12,7 millioner kroner. Det tas forbehold om at regnskapet for
2008 er under revidering og at det vil kunne komme endringer.
Merknadene til saken er tatt til orientering. Merknadene har vært nyttige. Saksopplysninger
som er kommet inn som følge av merknadene er blitt vurdert opp mot sakens innhold. De
innkomne merknadene er vedlagt saken.
Vedlegg:

Høringsuttalelse Elevrådet ved Kjøpsvik skole
Høringsuttalelse Foreldrearbeidsutvalget v/Kjøspvik skole
Høringsuttalelse Kommunedelsutvalget for Kjøpsvik og Omegn
Høringsuttalelse Kommunedelsutvalget for Storjord og Omegn
Uttalelse fra folkemøte på Storjord 23.04.09
Høringsuttalelse Elevrådet ved Storjord Oppvekstsenter
Utdanningsdirektoratet – rundskriv Udir-3-2009
Utdanningsdirektoratet – Tolking av skoleskyss
Barneombudet – Nedleggelse av nærskole
Høringsuttalelse Samarbeidsutvalget v/Storjord oppvekstsenter
Høringsuttalelse Foreldreutvalget v/Storjord oppvekstsenter
Høringsuttalelse Lærerkolliegiet ved Storjord oppvekstsenter
Kommentarer til utredningen ved Rektor ved Storjord oppvekstsenter
Høringsuttalelse fra Foreldrerådet ved Drag skole
Høringsuttalelse Drag Skole
Høringsuttalelse Kommunedelsutvalget for Hellemofjord
Høringsuttalelse Foreldreutvalget ved Musken skole
Høringsuttalelse Elevrådet ved Musken skole
Høringsuttalelse Utdanningsforbundet i Tysfjord
Forslag til Forskrift Skolestruktur i Tysfjord kommune
Utredning ”Strukturendring i utdanningssektoren i Tysfjord kommune”

Robert Pettersen
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rådmann
Gunnar Solstrøm
Oppvekst- og utdanningsjef

Side 36 av 38

Sak 51/09
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER SKOLEÅRET 2009/10
Saksbehandler: Gunnar Solstrøm
Arkivsaksnr.:
08/448
§13
Saksnr.: Utvalg
21/09
Driftsutvalget
51/09
Formannskapet

Arkiv: A24
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl
Møtedato
19.05.2009
03.06.2009

Side 37 av 38

Sak 52/09
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER BARNEHAGEÅRET
2009/10
Saksbehandler: Gunnar Solstrøm
Arkivsaksnr.:
09/273
§13
Saksnr.: Utvalg
22/09
Driftsutvalget
52/09
Formannskapet

Arkiv: A24
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl
Møtedato
19.05.2009
03.06.2009

Side 38 av 38

