HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 22.06.2009

Tid: 09.00 – 17.50

Til stede på møtet:
Det Norske Arbeiderparti:
Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså,
Forfall:
Svein Helge Nøstdal, Svein-Arne Jakobsen
Varamedlemmer: Bjørnar Nøis fra kl 12.50
Fellesliste for H. KRF og V:
Medlemmer: Ingar Nikolaisen Kuoljok, Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen, Pernille
Krogh Storøy
Senterpartiet:
Medlemmer: Anders Sæter, Leif Harald Olsen
Forfall: Johanne Ellingsen,
Varamedlemmer: Inga Karlsen
Tverrpolitisk liste for Tysfjord:
Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen
Ungdomslista i Tysfjord:
Medlemmer: Mette Seljenes
Forfall:
Inge Olsen,
Varamedlemmer: Jonny Langmo,
Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer: Leif Kristian Klæboe
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen. I tillegg møtte oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm under behandlingen av
sak 58/09
Innkalling: godkjent

Saksliste: godkjent med følgende tilleggssaker: sak 62/09, 63/09, 64/09, 65/09, 66/09,
67/09, 68/09, 69/09
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Sak 70/09 ble behandlet i lukket møte uten administrasjonen til stede, og før de ordinære
sakene på sakslista.
Behandlede saker: 47/09 – 70/09, med unntak av følgende saker som ble utsatt: sak 50, 65,
67, 68, 69

Formannskapets vedtak i sak 55/09 med hjemmel i Kommuneloven §13, ble referert for
kommunestyret.
Inhabiliteter:
- Ingar Nikolaisen fratrådt under behandlingen av sak 59/09
- Stig Setså fratrådt under behandlingen av sak 66/09

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 26.06.2009

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Orienteringer v/rådmannen.
-

renovering Drag- og Kjøpsvik skole
reparasjon av tak Musken skole
reparasjon kai i Musken
reparasjon av vannverk i Musken
vedlikehold kommunale veier
drenering av nabotomt til Drag fotballbane

Renovering Drag og Kjøpsvik skole:
- Arbeidsgruppe er nedsatt. Består av følgende personer:
o Rektor Kjøpsvik skole
o Rektor Drag skole
o Verneombud Kjøpsvik skole
o Verneombud Drag skole
o Fagforening (Utdanningsforbundet)
o Teknisk sjef
- Rådgivende ingeniørfirma prosjekterer og sender ut anbudene så snart de er ferdig
prosjektert. Forventer sak til politisk behandling til septembermøte. Vi har ikke fått
tilskudd fra ENOVA, men har sendt ny søknad.
Reperasjon Musken skole sitt tak.
- Tilbudsforespørsel er lagd og er klar til utsending.
Reparasjon kai i Musken og på Storå
- Forventer at saksfremlegg vil være klar til politisk behandling i september møte.
Reparasjon av vannverk i Musken
- Dette er ikke utført i henhold til fremdriftsplan presentert av entreprenør. Teknisk etat
vil iverksette tiltak for å få dette på plass.
Vedlikehold kommunale veger:
- Dette pågår fortløpende
- Prisforespørsel angående Koreavegen er sendt ut. Prisantydning angående asfaltering
på vegen bak ASVO er klar. Dette vil fremmes til politisk behandling etter ferien.
Drenering av tomt på Drag
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-

Dette fremmes som egen sak

Vannsituasjon på Drag
(spørsmål fra Tor Asker)
- Det er målt meget dårlig trykk ut mot Bjørkvika. Utbedringskostnader på dette er
beregnet til 75 tusen. Dette er et arbeid som må utføres. Dette er pga forskriftens krav
til minste forsvarlig trykk
* Alt som krever anbud skal til politisk behandling jmf kommunens delegasjonsreglement.

Skriftlige spørsmål.
Leif K. Klæboe
1.: Jeg har fått bekymringsmelding om høyt sykefravær på Prestegårdstunet Sykehjem. I
tillegg blir det sagt at en ikke blir kontaktet i sykemeldings perioden. Jeg vil gjerne vite om
sykefraværet er høyt og hva som eventuelt blir gjort for å få det ned. Hva er årsaken til at en
ikke følger opp de ansatte i sykemeldingsperioden?
2: Finns det oversikt over kostnadene vedrørende ombyggingen av rådhuset i forbindelse
med NAV`s inntreden? Jeg ber om at disse kostnadene fremlegges for Kommunestyre.
3: Etter at Tysfjord kommune kom under Samisk språkforvaltning er det blitt hevdet at
Rørvik gård har fått av disse språk midlene . ER dette tilfelle? Hvor mye? Er disse midlene
eventuelt godkjent av Sametinget?
4: Grendelaget på Storå har henvent seg til Kommunen for å kjøpe Storå skole.
Kommunestyre har gitt fullmakt til rådmannen slik at denne kan avhende skolen.
Kommunestyre har også sagt at ideelle organisasjoner skulle kunne få kjøpe skolebygg for en
krone. Slik jeg ser det oppfyller grendelaget disse krav. Storå skole har vært utsatt for
vannskade som ikke er blitt reparert. Grendelaget er av den forståelse at assuransepengene
skulle tilfalle grendelaget ved et eventuelt kjøp. Jeg vil gjerne vite hvorfor ikke denne
handelen / salget er blitt en realitet.
Rådmannen svarte.
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SAKSLISTE
Saksnr.
47/09

Arkivsaksnr.
Tittel
09/298
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER VED STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2009

48/09

09/337
DELEGASJON TIL VALGSTYRET

49/09

09/330
STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I
VALGÅRET

50/09

07/644
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2009

51/09

07/804
HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP

52/09

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

53/09

08/477
KOMMUNALE FOND 2008

54/09

08/856
TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE

55/09

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

56/09

09/266
RETNINGSLINJER FOR PÅSKJØNNELSER/GAVER

57/09

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

58/09

09/181
SKOLESTRUKTUR TYSFJORD KOMMUNE

59/09

07/457
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
TYSFJORD OVERFORMYNDERI
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60/09

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

61/09

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

62/09

09/320
OPPGRADERING AV ORGLET VED TYSFJORD HOVEDKIRKE

63/09

09/225
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET

64/09

09/373
VALG AV NYTT MEDLEM I ELDRERÅDET

65/09

07/1044
UTBYGGING/OMBYGGING AV DRAG/HELLAND KIRKE

66/09

08/489
KUNSTGRESSBANE I KJØPSVIK.

67/09

08/646
ETABLERING AV ASYLMOTTAK

68/09

08/941
NÆRINGSAREALER DRAG SENTRUM

69/09

09/141
INNKJØP AV NY KOMMUNEPRAM

70/09

09/381
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
RÅDMANNENS ROLLE I KOMMUNEN
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47/09
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER VED STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2009
Valgstyrets innstilling:
Medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene for:
Kjøpsvik valgkrets:
Medlemmer
Torild Nilsen (leder)
John Gunnar Skogvoll (nestleder)
Tommy Hansen
Bjørg Henriksen
Aud Kvalvik
Åshild Hansen
Jan Erik Ellefsen
Drag valgkrets:
Medlemmer
:
Per Hansen
Mareno Mikkelsen, leder
Sjalg Solhaug
Jann Johnsen
Velaug Jakobsen, nestleder
Erling Skjelnes
Storjord valgkrets:
Medlemmer
Per Bragstad, leder
Harriet Sandbakk
Solveig Olsen
Ann Aashild Hansen, nestleder
Anne Grete Amundsen
Musken valgkrets:
Medlemmer
Tom Heggstad (leder)
Kåre Amundsen
Keit Solstrøm
Solbjørg Amundsen

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Odd N. Jensen
Tor Asgeir Johansen
Hartvik Aspheim
Bjørnar Nøis

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Beate Rahka Knutsen
Kristoffer Ellingsen
Vigdis Iversen

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Solrun Botolfsen
Kitty A. Olsen
Dagfinn Skogvoll

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Andreas Nergård
Arvid Thomassen

Behandlingen i Kommunestyret:
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Administrasjonen opplyste om at det ikke foreligger forslag på nestleder for Musken
valgkrets.
Tilleggsforslag v/Anders Søter:
Som nestleder for Musken valgkrets velges Kåre Amundsen
Valgstyrets innstilling med Sæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene for:
Kjøpsvik valgkrets:
Medlemmer
Torild Nilsen (leder)
John Gunnar Skogvoll (nestleder)
Tommy Hansen
Bjørg Henriksen
Aud Kvalvik
Åshild Hansen
Jan Erik Ellefsen
Drag valgkrets:
Medlemmer
:
Per Hansen
Mareno Mikkelsen, leder
Sjalg Solhaug
Jann Johnsen
Velaug Jakobsen, nestleder
Erling Skjelnes
Storjord valgkrets:
Medlemmer
Per Bragstad, leder
Harriet Sandbakk
Solveig Olsen
Ann Aashild Hansen, nestleder
Anne Grete Amundsen
Musken valgkrets:
Medlemmer
Tom Heggstad (leder)
Kåre Amundsen (nestleder)
Keit Solstrøm
Solbjørg Amundsen

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Odd N. Jensen
Tor Asgeir Johansen
Hartvik Aspheim
Bjørnar Nøis

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Beate Rahka Knutsen
Kristoffer Ellingsen
Vigdis Iversen

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Solrun Botolfsen
Kitty A. Olsen
Dagfinn Skogvoll

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Andreas Nergård
Arvid Thomassen

48/09
DELEGASJON TIL VALGSTYRET
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Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Valgloven § 4-2, delegerer kommunestyret suppleringsvalg av stemmestyrene
til valgstyret
Behandlingen i Kommunestyret:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i Valgloven § 4-2, delegerer kommunestyret suppleringsvalg av stemmestyrene
til valgstyret
49/09
STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
Kommunestyret er positive til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller
17 år i valgåret, gjeldende for kommunestyrevalget i 2011.
Kommunestyret ber administrasjonen om å sende søknad om deltakelse innen fristens utløp.
Jakobsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret er positive til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller
17 år i valgåret, gjeldende for kommunestyrevalget i 2011.
Kommunestyret ber administrasjonen om å sende søknad om deltakelse innen fristens utløp.
50/09
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2009
Formannskapets innstilling:
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Anders Sæter:
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Saken utsettes i påvente av opprettelse av boligselskap.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av opprettelse av boligselskap.
51/09
HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP
Rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 2.ledd. godkjennes forslag til
kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008-2012 med de endringer som framgår
av merknadsbehandlingen, jf innstilling til merknader nr. 1 til nr. 9 i saksutredningen.
2. De vedtatte endringene i henhold til punkt 1 i vedtaket skal innarbeides i planen
umiddelbart etter at planen er sendt til orientering og kunngjort etter plan- og
bygningsloven § 20-5 6.ledd og 8.ledd.
3. Kommunestyrets vedtak i sak 41/09 av 06.05.09 innarbeides i planen, inklusiv en
fremskynding av bygging av renseanlegg i Musken til år 20010 (tidligere 2011)
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Leif Harald Olsen og Stig Amundsen:
Pkt 1. i rådmannens innstilling endres til :
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 2.ledd. godkjennes forslag til
kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008-2012 med endringsforslag datert
22.06.09 jfr innstilling til merknader nr. 1 til nr. 9 i saksutredningen
Votering:
Olsens endringsforslag ble satt opp mot pkt 1. i rådmannens innstilling.
Olsens forsalg vedtatt med 9 mot 7 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.
Pkt 2 i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Pkt 3 i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 2.ledd. godkjennes forslag til
kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008-2012 med endringsforslag datert
22.06.09 jfr innstilling til merknader nr. 1 til nr. 9 i saksutredningen
2. De vedtatte endringene i henhold til punkt 1 i vedtaket skal innarbeides i planen
umiddelbart etter at planen er sendt til orientering og kunngjort etter plan- og
bygningsloven § 20-5 6.ledd og 8.ledd.
3. Kommunestyrets vedtak i sak 41/09 av 06.05.09 innarbeides i planen, inklusiv en
fremskynding av bygging av renseanlegg i Musken til år 20010 (tidligere 2011)
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52/09
ENERGI OG KLIMAPLAN FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD
KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
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 Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
53/09
KOMMUNALE FOND 2008
Formannskapets 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 Kommunestyret:
Formannskapets 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.

54/09
TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE
Formannskapets innstilling:
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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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Tor A. Johansen og Ingar N. Kuljok:
Det tilrås at det gis konsesjon til Tysfjord Hummer ved Kjerrskjær, ytre del av Fuglfjord og
Eidneset.
Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Johansen og Kuljok.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 11 mot 5 stemmer som ble avgitt for forslaget fra
Johansen og Kuljok.
Vedtak:
Kommunestyret 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.
55/09
SØKNAD FRA TYSFJORD HUMMER AS OM HAVBEITE LOKALISERT I
FUGLEFJORD
Formannskapets innstilling:
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.
Behandlingen i Kommunestyret:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret 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.

56/09
RETNINGSLINJER FOR PÅSKJØNNELSER/GAVER
Partsammensatt utvalg`s innstilling:
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1. Kommunestyret godkjenner retningslinjer for påskjønnelser/gaver oppdatert 25. mai
2009 for Tysfjord kommune.
2. Gjeldende retningslinjer for påskjønnelser/gaver opphører fra vedtaksdato.
3. Pkt 8 i gjeldende retningslinjer videreføres til 01.01.2010.
Behandlingen i Kommunestyret:
PSU`s innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner retningslinjer for påskjønnelser/gaver oppdatert 25. mai
2009 for Tysfjord kommune.
2. Gjeldende retningslinjer for påskjønnelser/gaver opphører fra vedtaksdato.
3. Pkt 8 i gjeldende retningslinjer videreføres til 01.01.2010.
57/09
ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR OFOTEN INTERKOMMUNALE
BRANN- OG REDNINGSVESEN.
Formannskapets 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
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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
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 Kommunestyret:
Formannskapets 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
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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
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.
58/09
SKOLESTRUKTUR TYSFJORD KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
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”
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Jan Ivar Jakobsen:
1. Det opprettholdes 4 skolekretser i Tysfjord kommune
2. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes.
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3. Musken skole opprettholdes hvis en får kvalifiserte lærere. Hvis en ikke får
kvalifiserte søkere til lærerstillingen, og en ikke får et undervisningstilbud som kan
godkjennes av fylkesmannen, flyttes elevene i Musken til Drag skole. Musken skole
nedlegges, og antall skolekretser reduseres til 3. Det søkes om skjønnsmidler fra
fylkesmannen til drift av Musken skole.
Forslag v/ Leif K. Klæboe:
1. Musken skole opprettholdes
2. Det opprettholdes 4 skolekretser i Tysfjord
3. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes.
Forslag v/ Tor A. Johansen og Mette Seljenes:
1. Det eableres 3 skolekretser i Tysfjord, skolekrets Storjord, skolekrets Drag og
skolekrets Kjøpsvik (øst)
2. Ungdomstrinnet på Storjord skole opprettholdes.
3. Musken skole legges ned fra høsten 2009.
Votering:
1. voteringsrunde:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot Jakobsens forslag.
Jakobsens forslag vedtatt med 11 mot 5 stemmer som ble avgitt for formannskapets
innstiling.
2. voteringsrunde:
Jakobsens forslag satt opp mot forslaget fra Johansen og Seljenes.
Jakobsens forslag vedtatt med 11 mot 5 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Johansen og
Seljenes.
3. voteringsrunde:
Jakobsens forslag satt opp mot forslaget fra Klæboe.
Jakobsens forslag vedtatt med 14 mot 2 stemmer som ble avgitt for Klæboes forslag.
Vedtak:
1. Det opprettholdes 4 skolekretser i Tysfjord kommune
2. Ungdomstrinnet ved Storjord skole opprettholdes.
3. Musken skole opprettholdes hvis en får kvalifiserte lærere. Hvis en ikke får
kvalifiserte søkere til lærerstillingen, og en ikke får et undervisningstilbud som kan
godkjennes av fylkesmannen, flyttes elevene i Musken til Drag skole. Musken skole
nedlegges, og antall skolekretser reduseres til 3. Det søkes om skjønnsmidler fra
fylkesmannen til drift av Musken skole.

.
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62/09
OPPGRADERING AV ORGLET VED TYSFJORD HOVEDKIRKE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Leif K. Klæboe:
I henhold til søknad fra Tysfjord Kirkelig Fellesråd innvilges Tysfjord Kirkelig Fellesråd kr
62.000,- til reparasjon av orglet.
Inndekning fra konto for pensjonsfond.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til søknad fra Tysfjord Kirkelig Fellesråd innvilges Tysfjord Kirkelig Fellesråd kr
62.000,- til reparasjon av orglet.
Inndekning fra konto for pensjonsfond

63/09
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Kommuneloven § 15, pkt 2, innvilges Olav Ch. Olsen fritak fra sitt verv i
eldrerådet. Fritaket gjelder for resten av valgperioden.
Behandlingen i Kommunestyret:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i Kommuneloven § 15, pkt 2, innvilges Olav Ch. Olsen fritak fra sitt verv i
eldrerådet. Fritaket gjelder for resten av valgperioden.
64/09
VALG AV NYTT MEDLEM I ELDRERÅDET
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Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Ellbjørg Mathisen:
Som nytt medlem i eldrerådet foreslås Irene Aanesen.
Mathisen`s forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som nytt medlem i eldrerådet velges Irene Aanesen.
65/09
UTBYGGING/OMBYGGING AV DRAG/HELLAND KIRKE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/ Leif K. Klæboe og Ingar N. Kuljok:
1. Tysfjord kommune vedtar utbygging/ombygging av Drag/Helland kirke i henhold til
foreliggende planer.
2. Den økonomiske rammen for prosjektet er kr. 4. 450. 000,- inkludert mva til staten.
Ombyggingen finansieres på følgende måte:
Mva-refusjon
Kommunal egenandel
Kommunens egenandel finansieres ved låneopptak
3. Kostnader og finansieringsplan for inventarier og utsmykking legges frem for
formannskapet til godkjenning.
4. Tysfjord kirkelige fellesråd får fullmakt til nødvendig låneopptak, igangsetting og
oppfølging av anskaffelsesprosessen og oppfølging i tråd med foreliggende planer.
5. Rådmannen, eller den han utpeker, har ansvar for sekretærfunksjonen for komiteen.
6. Byggekomiteen har ansvar for kommunikasjon med sentrale parter, som biskopen, i
prosjektperioden.
7. Byggekomiteen suppleres med 3 medlemmer fra Tysfjord Kirkelige fellesråd.
Forslag v/Anders Sæter:
Saken sendes til administrasjonen og fremmes til neste kommunestyremøte.
Votering:
Sæters forslag vedtatt mot 2 stemmer.
Vedtak:
Saken sendes til administrasjonen og fremmes til neste kommunestyremøte.
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66/09
KUNSTGRESSBANE I KJØPSVIK.
Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommune starter opp arbeidet med å legge kunstgress på Kjøpsnes stadion.
Prosjektet gjennomføres i henhold til fremlagte fremdriftsplan.
2. Tysfjord kommune tar opp et lån på kr. 821.000,- som mellomfinansiering av
kunstgressbanen i Kjøpsvik. Kapitalkostnadene ved dette lånet dekkes inn via
innvilget tilskudd på kr.50.000,- fra interkommunalt kultur- og næringsfond.
Lånet innfris i sin helhet når de resterende spillemidlene utbetales i 2010.
3. Tysfjord kommune fremmer en fornyet søknad om spillemidler til Kjøpsnes stadion
innen 15. januar 2010.
4. Fremlagte driftsavtale for Kjøpsnes stadion godkjennes.
Behandlingen i Kommunestyret:
Stig Setså fratrådt på grunn av inhabilitet.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Tysfjord kommune starter opp arbeidet med å legge kunstgress på Kjøpsnes stadion.
Prosjektet gjennomføres i henhold til fremlagte fremdriftsplan.
2. Tysfjord kommune tar opp et lån på kr. 821.000,- som mellomfinansiering av
kunstgressbanen i Kjøpsvik. Kapitalkostnadene ved dette lånet dekkes inn via
innvilget tilskudd på kr.50.000,- fra interkommunalt kultur- og næringsfond.
Lånet innfris i sin helhet når de resterende spillemidlene utbetales i 2010.
3. Tysfjord kommune fremmer en fornyet søknad om spillemidler til Kjøpsnes stadion
innen 15. januar 2010.
4. Fremlagte driftsavtale for Kjøpsnes stadion godkjennes.
67/09
ETABLERING AV ASYLMOTTAK
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune er positiv til at det etableres asylmottak i kommunen
Behandlingen i Kommunestyret:
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Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
68/09
NÆRINGSAREALER DRAG SENTRUM
Rådmannens innstilling:
Det foretas som tillegg til prosjekt ”Tilretteleggelse av industri- og næringsareal på Drag”
grunnundersøking av området. Prosjektet tilføres inntil 50% av ekstrakostnadene av potten
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler avsatt til disposisjon av kommunestyret til tiltaket /
låneopptak avløp. Innsendt søknad til Nordland fylke revideres slik at kostnader i forbindelse
med grunnundersøking medtas. Tiltaket settes i verk så snart finansiering er klar.
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
69/09
INNKJØP AV NY KOMMUNEPRAM
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Kommunestyret:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsatt.
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