HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 03.06.2009
Til stede på møtet
Medlemmer:

Tid: 13.10 – 17.10

Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen,
Guttorm Aasebøstøl

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen. I tillegg møtte Tor Svein Skogstad under behandlingen av sak 44/09 og 45/09. Trond
Åmo under behandlingen av sak 44/09, 45/09, 50/09. Før behandlingen av sak 53/09 ble det
gitt en orientering om saken av prosjektleder Odd Svein Hjertø fra Steigen kommune.
Innkalling: Godkjent

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 53/09 og 54/09

Behandlede saker: 43/09 – 54/09

Orienteringer
Rådmannen orienterte om:
- Fylkesmannen har gått gjennom kommunens regnskap for 2007, som viser at
regnskapsmessig merforbruk oppstått i 2002 eller tidligere år, er inndekt i regnskapet
for 2007. Tysfjord kommune er således utregistrert fra ROBEK jfr brev fra
Fylkesmannen datert 28.05.2009.
- Regnskap 2008 er overlevert revisjonen for ca 1 uke siden.
- Interkommunalt samarbeid på kultur, felles stillingsutlysning.
- Formelt åpning av NAV den 5. juni. Ordfører overrekker gave fra Tysfjord kommune,
i anledning åpningen.
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 3. juni 2009
Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Side 2 av 12

SAKSLISTE
Saksnr.
43/09

Arkivsaksnr.
Tittel
07/9
LOKALER - KVARTZ UNGDOMSKLUBB

44/09

08/856
TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE

45/09

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

46/09

09/120
SØKNAD OM STØTTE TIL SEMENTBLUES FESTIVAL 2009

47/09

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

48/09

07/644
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2009

49/09

08/477
KOMMUNALE FOND 2008

50/09

09/181
SKOLESTRUKTUR TYSFJORD KOMMUNE

51/09

08/448
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER
SKOLEÅRET 2009/10

52/09

09/273
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER
BARNEHAGEÅRET 2009/10

53/09

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

54/09

07/457
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
TYSFJORD OVERFORMYNDERI
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43/09
LOKALER - KVARTZ UNGDOMSKLUBB
Driftsutvalgets 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.
Behandlingen i Formannskapet:
Driftsutvalgets 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.
44/09
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/ Guttorm Aasebøstøl:
Formannskapet fraråder at det gis konsesjon til Tysfjord Hummer ved Kjerrskjær, ytre del av
Fugelfjord og Eidneset. Dette i påvente av revidering av kystsoneplanen da havbeite er nye
momenter som er innkommet etter at kystsoneplanen ble laget.
Votering:
Rådmannens innstiling ble satt opp mot forslaget fra Aasebøstøl.
Aasebøstøls forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet fraråder at det gis konsesjon til Tysfjord Hummer ved Kjerrskjær, ytre del av
Fuglefjord og Eidneset. Dette i påvente av revidering av kystsoneplanen da havbeite er nye
momenter som er innkommet etter at kystsoneplanen ble laget.
45/09
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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/Guttorm Aasebøstøl:
Formannskapet fraråder at det gis konsesjon til Tysfjord Hummer på havbeite av hummer i
Fugelfjorden. Dette i påvente av revidering av kystsoneplanen, da havbeite er nye momenter
som er innkommet etter at kystsoneplanen ble laget.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Aasebøstøl.
Aasebøstøls forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Formannskapet fraråder at det gis konsesjon til Tysfjord Hummer på havbeite av hummer i
Fugelfjorden. Dette i påvente av revidering av kystsoneplanen da havbeite er nye momenter
som er innkommet etter at kystsoneplanen ble laget.
46/09
SØKNAD OM STØTTE TIL SEMENTBLUES FESTIVAL 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.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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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.
47/09
ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR OFOTEN INTERKOMMUNALE
BRANN- OG REDNINGSVESEN.
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.
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Ny § 17
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.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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
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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
Ansvar
3. Eierne hefter i forhold til folketallet, for selskapets disposisjoner.
4. 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.
48/09
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 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.

Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Mette Seljenes:
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Det innhentes takst for legebolig Drag, Varmannsvei 5a – 5d i Kjøpsvik, 2 mannsbolig 1-2 i
Musken. Boligene annonseres på det åpne markedet, nåværende leietakere gis rett til å tre inn
i høyeste bud. Tomteforholdene må avklares før salg gjennomføres.
Forslag v/ Ellbjørg Mathisen:
Det opprettes et kommunalt boligselskap for ivaretakelse og evt. salg av resterende
boligmasse i tråd med vedtak i Næringspolitisk plan.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Seljenes.
Forslaget fra Mette Seljenes ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble tilleggsforslaget fra Mathisen tatt opp til votering.
Tileggsforslaget fra Mathisen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det innhentes takst for legebolig Drag, Varmannsvei 5a – 5d i Kjøpsvik, 2 mannsbolig 1-2 i
Musken. Boligene annonseres på det åpne markedet, nåværende leietakere gis rett til å tre inn
i høyeste bud. Tomteforholdene må avklares før salg gjennomføres.
Det opprettes et kommunalt boligselskap for ivaretakelse og evt. salg av resterende
boligmasse i tråd med vedtak i Næringspolitisk plan.
49/09
KOMMUNALE FOND 2008
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.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
50/09
SKOLESTRUKTUR TYSFJORD KOMMUNE
Driftsutvalgets innstilling:
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1.
2.
3.
4.

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

Behandlingen i Formannskapet:
Endringsforslag v/Anders Sæter:
Pkt 2 endres til: Det etableres 2 skolekretser i Tysfjord, en for vestsiden og en for østsiden.
Endringsforslag v/Guttorm Aasebøstøl:
Musken skole opprettholdes hvis en får kvalifiserte lærere. Hvis en ikke får kvalifiserte
søkere til lærerstillingen, flyttes elevene i Musken til Drag skole, Musken skole nedlegges.
Endringsforslag v/ Ellbjørg Mathisen og Mette Seljenes:
Musken skole legges ned fra høsten 2009, jfr. opplæringsloven § 9A-1 ”eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”
Votering:
Sæters forslag ble satt opp mot pkt 2 i innstillingen.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Pkt 3 i driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Mathisen og Seljenes ble satt opp mot pkt 1 i innstillingen.
Forslaget fra Mathisen og Seljenes vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Forslaget fra Guttorm Aasebøstøl ble satt opp mot forsalget fra Mathisen og Seljenes.
Forslaget fra Mathisen og Seljenes vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Til sist ble pkt 4 i driftsutvalgets innstilling satt opp mot forslaget fra Mathisen og Seljenes.
Forslaget fra Mathisen og Seljenes vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Det etableres 2 skolekretser i Tysfjord, en for vestsiden og en for østsiden.
2. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes
3. Musken skole legges ned fra høsten 2009, jfr. opplæringsloven § 9A-1 ”eit godt fysisk
og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”

51/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER SKOLEÅRET 2009/10
Rådmannens innstilling:
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Oppvekstetaten tilføres ekstra kr.224.300 til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole for
2009. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 224.300. Oppvekstetaten ber
derfor om at kr.224.300 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.
Behandlingen i Formannskapet:
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppvekstetaten tilføres ekstra kr.224.300 til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole for
2009. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 224.300. Oppvekstetaten ber
derfor om at kr.224.300 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.

52/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
EKSTRA RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISKETIMER BARNEHAGEÅRET
2009/10
Rådmannens innstilling:
Oppvekstetaten tilføres ekstra kr.84.100 til spesialpedagogisk hjelp i Drag barnehage for
2009. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 84.100. Oppvekstetaten ber
derfor om at kr. 84.100 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.
Behandlingen i Formannskapet:
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppvekstetaten tilføres ekstra kr.84.100 til spesialpedagogisk hjelp i Drag barnehage for
2009. Opplæringen er hjemlet i §5-1 og §5-7 i Opplæringsloven.
Oppvekstetaten kan ikke innenfor eget budsjett 1.2000 dekke kr. 84.100. Oppvekstetaten ber
derfor om at kr. 84.100 blir tilført etaten ved en budsjettregulering.
53/09
ENERGI OG KLIMAPLAN FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
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Formannskapet tilrås å fremme følgende innstilling til kommunestyret:
Tysfjord kommunestyre vedtar Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene
Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med tilhørende tiltakssdel. Planen skal danne grunnlag for
kommunens økonomiplan og budsjettarbeid når det gjelder temaer som omfattes av planen,
og være retningsgivende for kommunens satsing i miljøriktig retning.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrås å fremme følgende innstilling til kommunestyret:
Tysfjord kommunestyre vedtar Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene
Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med tilhørende tiltakssdel. Planen skal danne grunnlag for
kommunens økonomiplan og budsjettarbeid når det gjelder temaer som omfattes av planen,
og være retningsgivende for kommunens satsing i miljøriktig retning.

54/09
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
TYSFJORD OVERFORMYNDERI
Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 30 % stilling for å føre regnskap for klientene til Tysfjord Overformynderi.
Behandlingen i Formannskapet:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det opprettes en 30 % stilling for å føre regnskap for klientene til Tysfjord Overformynderi.
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