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Sak 58/09
ETABLERING AV ASYLMOTTAK
Saksbehandler: Robert Pettersen
Arkivsaksnr.:
08/646
Saksnr.: Utvalg
19/09
Driftsutvalget
67/09
Kommunestyret
58/09
Formannskapet

Arkiv: F30
Møtedato
19.05.2009
22.06.2009
12.08.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune er positiv til at det etableres asylmottak i kommunen
Saksutredning:
Bakgrunn
Hoff Eiendom ved Viggo Hoff tok i april kontakt med kommunen med ønske om å leie gamle
TSA for å etablere asylmottak. Hoff har vært på befaring på TSA og hatt møte med politisk
ledelse hvor han har presentert sine planer for mottak.
Hoff Eiendom har søkt UDI om å opprette to mottak i kommunen. Ett mottak for voksne
asylanter og familier med kapasitet for 80 (+20) personer og ett mottak for enslige
mindreårige asylanter med kapasitet for 20 (+5) personer. Anlegget for voksne asylanter og
familier er tenkt lokalisert til gamle TSA i Kjøpsvik.
Viser også til flere e-poster fra UDI og Arbeids- og inkluderingsdepartementet hvor de ber
landets kommuner samarbeide for å opprette mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger.
Senest i e-post av 4. mai opplyste UDI om at det på landsbasis var behov for 3600 ordinære
plasser og 700 plasser for enslige mindreårige.
En flyktning er en person som er forfulgt i hjemlandet. En asylsøker er en person som på
egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som
flyktning. Hvis søknaden blir innvilget kalles asylsøkeren flyktning.
Per i dag er de personene som kan forventes å bebo et asylmottak fra nasjonene Afghanistan,
Eritrea, Somalia og Irak.
Integrering i lokalsamfunnet
Det er ikke unikt at det opprettes asylmottak i en kommune på størrelse med Tysfjord. I
kommuner som Saltdal, Lødingen, Kvæfjord, Storfjord, Nesna, Salangen og Skrolsvik på
Senja er det etablert mottak som har blitt en naturlig del av bygdemiljøet.
Motforestillinger mot å etablere et mottak i en kommune går vanligvis på
 Negative erfaringer med integrering av asylsøkere
 Språkutfordringer - Tolking
 Frykt for økt vold og kriminalitet
Tysfjord kommune er en tospråkelig og tokulturell kommune, i tillegg har det de siste årene
vært en betydelig arbeidsinnvandring fra Finland og delvis Russland til kommunen.
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Kommunen har slik sett omfattende erfaring med sameksistens i et heterogent etnisk miljø.
Dette innebærer blant annet at mange oppgaver som gjennomføres av kommunens
administrasjon allerede er innrettet med sikte på å håndtere et flerkulturelt samfunn. Det er
grunn til å tro at denne erfaringen gir ekstra gode forutsetninger til også å ta imot asylsøkere.
Det er naturlig at det blir et visst fokus på muligheten for økt vold og kriminalitet i en
startfase ved etableringen av et mottak. Kommunen må ha forståelse for at enkeltpersoner kan
være bekymret, gitt alle de usikkerhetsmomentene som er knyttet til noe nytt og fremmed.
Tilgjengelig statistikk peker imidlertid ikke i retning av at økt vold følger med asylmottak. I
de tilfellene hvor det har vært episoder ved andre asylmottak har det i all hovedsak vært
episoder mellom beboerne på mottakene. Jeg legger til grunn at lensmannskontoret i
kommunen vil kunne håndtere en eventuell økning i folketallet på maks 80 personer.
Direkte og indirekte økonomiske konsekvenser for kommunen sett under ett
Kommunen vil få både direkte og indirekte inntekter og kostnader ved etablering av mottak i
kommunen. De direkte inntektene vil først og fremst være i form av evt. leieinntekter for
TSA, vertskommunetilskudd, økt rammetilskudd for asylanter som har fått innvilget
flyktningstatus og økt rammetilskudd dersom etablering tiltrekker seg arbeidskraft utenfra
som bosetter seg i kommunen. Generelt vil kommunen også få indirekte inntekter fra et
mottak, ved at det lokale næringsliv får økt etterspørsel etter varer og tjenester fra
driftsoperatør og beboere i mottaket. I tillegg kan det ventes økte skatteinntekter. Flere
arbeidsplasser gir grunnlag for folketallsvekst, som igjen gir skatteinntekter og
næringsutvikling også på andre områder.
Mottak som skissert i søknad til UDI tilfører Tysfjord kommune ca 17 nye arbeidsplasser
tilknyttet mottakene. Dette fordeler seg på ca 5 arbeidsplasser på mottak for voksne og
familier og ca 12 arbeidsplasser i et mottak med enslige mindreårige.
Kostnadene knytter seg først og fremst til forventet økt bruk av kommunens tjenestetilbud
innen helse og omsorg, utdanning og tolking. Alle beboere skal ha undervisning i norsk og
samfunnsfag. Barn i grunnskolealder har rett og plikt til opplæring i grunnskole. Statens
utdanningskontor finansierer disse tjenestene som også skal dekke tilrettelagt
morsmålsundervisning.
Budsjettkonsekvenser
Det er vanskelig å gi et eksakt anslag på de budsjettmessige konsekvensene for den
kommunale driften, da inntektene og kostnadene ikke fullt ut er kjent. Spesielt er det
vanskelig å anslå driftskostnadene for kommunen all den tid kommunen ikke har erfaring
med denne type virksomhet.
Det som er kjent er forslag til årlige leieinntekter på kr 1 000 000, og årlige
vertskommunetilskudd på ca kr 1 000 000. Effekten av økt rammetilskudd og økte
skatteinntekter er vanskelig å beregne. I tillegg er det en ulempe at leieperioden følger UDI’s
krav og er relativt kortsiktige, med 3 års varighet med mulighet for forlengelse.
Samtidig er det som nevnt sannsynlig at beboerne på mottaket vil øke bruken av kommunale
lege-, helsesøster-, psykiatri- og barnevernstjenester noe. Videre skal
vertskommunetilskuddet dekke tolketjenester for beboerne. Omfanget av dette er ukjent og
det er vanskelig å estimere hvordan dette slår ut på driftskostnadene.
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En kan ikke forvente at et asylmottak skal være et overskuddsforetak ift kommunal drift, og
det er da heller ikke statens intensjon med mottak. Det er innrettet slik at kommunen skal få
kompensert for sine merkostnader knyttet til å ha et mottak i egen kommune. Kommuner som
klarer å organisere driften på en effektiv måte overfor også denne gruppen innbyggere får et
bedre kommunalt tilbud til alle innbyggere.
Uttalelser
I forbindelse med utredningen av saken er det hentet inn uttalelser fra Lensmann i Tysfjord,
Hamarøy kommune, Ballangen kommune og UDI. Videre er det foretatt en sjekk av selskapet
Hoff Eiendom. Det er ikke kommet frem forhold ved Hoff Eiendom som gjør dem uegnet
som leietaker av TSA.
Vedlegg:
Uttalelse fra Politiet, Hamarøy kommune, Ballangen kommune, Vertskommune fra UDI
Vedlegg:
Undertegnede er av kommunen bedt om en uttalelse i forbindelse med mulig opprettelse av
asylmottak i kommunen.
Tysfjord lensmannskontor har fire stillingshjemler (lensmann, konsulent, politiførstebetjent og
politibetjent). Situasjonen pr i dag er at stillingen som politibetjent er ubesatt. Stillingen har vært utlyst
flere ganger uten å få søkere. For å unngå å ha stillingen fortsatt ubesatt, så har vi overført stillingen
midlertidig til Narvik politistasjon, slik at vi får flest tjenestemenn inn på den døgnbemannede vaktlista
i Ofoten vaktsamarbeidsområde.
Arbeidsmengden på lensmannskontoret er etter mitt skjønn tilpasset fire stillinger, og det merkes på
oss resterende at vi har en stilling vakant selv om vi ofte får velvillig bistand fra nabokontorene.
Ved opprettelse av asylmottak, så mener jeg at det er viktig at vi har et apparat som kan gi asylantene
et fullverdig tilbud, samt at dette samtidig ikke går på bekostning av servicen til publikum ellers i
kommunen. Et asylmottak i kommunen vil erfaringsmessig medføre en del ekstra arbeid for oss spesielt kanskje på den administrative/forvaltningsmessige siden, men antagelig også politimessig.
Jfr. overnevnte så er jeg i utgangspunktet ikke positivt innstilt på at det evt. skal opprettes asylmottak i
kommunen.
Varrudagáj / Vennlig hilsen

Morten Augensen
lænnska / lensmann
Divtasvuona lænsska
Tysfjord lensmannskontor
------------------------------------------------------------------Hamarøy kommune
Viser til tlf.henvendelse
Hamarøy kommunestyre vedtok sommeren 2000 etter henvendelse fra UDI, å
bosette flyktninger og asylsøkere. I forståelse med UDI ble det primært
satset på å bosette enslige mindreårige flyktninger. Det vil si unge under
18 år som var kommet til Norge alene uten omsorgspersoner.
Siden har kommunen bosatt 41 enslig mindreårige og et titalls voksne - av
disse bor 25 fortsatt i kommunen.
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Vi har stort sett hatt positive ærfaringer med dette arbeidet - de bosatte
representer en betydelig ressurs for kommunen både mennskelig (jobber på
sykehjemmet og i handelsnæringen) og direkte økonomisk.
Jeg presiserer at det her hos oss dreier seg om mennesker som har fått sin
asylsøknad behandlet og fått positivt vedtak om opphold i Norge.
Vi har ingen erfaring med flyktningmottak hvor asylsøkere bor mens deres
søknad behandles
Ha en riktig god dag!
Med vennlig hilsen
Odvar N

Ballangen kommune
Hei igjen
Saksfremlgget mitt finner dere under ballangen.kommune.no saksdokumenter - kommunestyre
28.08.2008 sak 131/08.
I Ballangen har vi en god del utlendinger som er her via giftemål. Det fungerer bra. I tillegg bosatte via
inntil 60 somalier de fleste bakveien via familiegjenforening.
Somalierne er svært vanskelig å integrere i det de skiller seg meget fra etniske nordmenn på sin
religion og sin kultur (et fundamentalt annet kvinnesyn).
I helsetjenesten har det fungert greitt. Litt ekstra utgifter ved bruk av tolk i gitte tilfeller.
I skolene og i barnehagene har det fungert greitt.
Det har vært svært vanskelig å finne jobb til somalierne. Noen har fått jobb via Aktiv Ballangen As og
Ballangen kommune.
Fritid. De holder seg mest for seg selv. Størst mulighet til sosial interaksjon via barnas deltakelse i
fritidssysler (f.eks fotball).
Det har vært god økonomi for Ballangen kommune å ha bosatte flyktninger her.
Med vennlig hilsen,
Svenn Ole Wiik
rådmann

Robert Pettersen
rådmann

Side 6 av 31

Sak 59/09
NÆRINGSAREALER DRAG SENTRUM
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
08/941
Saksnr.: Utvalg
/
Driftsutvalget
5/09
Formannskapet
17/09
Formannskapet
24/09
Kommunestyret
68/09
Kommunestyret
59/09
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 60/286
Møtedato
26.01.2009
04.03.2009
17.03.2009
22.06.2009
12.08.2009

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.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.01.2009
PS 5/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning m.h.t. drenering mv., og
fremmes til neste møte.
Sæters forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.03.2009
PS 17/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling Alt.1, enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
17.03.2009
PS 24/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Tilleggsforslag v/Ingar N. Kuljok:
Det søkes samtidig tilrettelagt for etablering av fortau og annen relevant sikring for barn på
vei til og fra skole/barnehage langs veien fra Dragsarmen til skolen.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
22.06.2009
PS 68/09

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
Det dispenseres fra reguleringsbestemmelsene i en tidsbegrenset periode. Området blir
midlertidig regulert fra Service til Industri og Service område.
Jessen Rør får leie 1 mål av det aktuelle området. Leien vil vare fra avtalen undertegnes til og
med 1.8.2013.
Pris for å leie området settes til kr.0,- pr år men kostnader for opparbeidelse/planering av
området samt avkjørsler pålegges leietager.
Tilrettelegging av området med hensyn til drenering og regulering finansieres som vist i
tabell:
Inntekt/Tilskudd

Beløp
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Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån avløp/ eventuelt
finansieres over sak Ekstraordinære midler til
vedlikehold
Tysfjord kommune – forskuddsleie område 1
Nordland fylkeskommune
Sum
 Tallene er estimert. Ingen anbud er sendt ut.

100 000,250 000,150 000,500 000,1 000 000,-

Det søkes samtidig tilrettelagt for etablering av fortau og annen relevant sikring for barn på
vei til og fra skole/barnehage langs veien fra Dragsarmen til skolen.
Det dispenseres fra reguleringsbestemmelsene i en tidsbegrenset periode. Området blir
midlertidig regulert fra Service til Industri og Service område.
Jessen Rør får leie 1 mål av det aktuelle området. Leien vil vare fra avtalen undertegnes til og
med 1.8.2013.
Pris for å leie området settes til kr.0,- pr år men kostnader for opparbeidelse/planering av
området samt avkjørsler pålegges leietager.
Tilrettelegging av området med hensyn til drenering og regulering finansieres som vist i
tabell:
Inntekt/Tilskudd
Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån avløp/ eventuelt
finansieres over sak Ekstraordinære midler til
vedlikehold
Tysfjord kommune – forskuddsleie område 1
Nordland fylkeskommune
Sum
 Tallene er estimert. Ingen anbud er sendt ut.

Beløp
100 000,250 000,150 000,500 000,1 000 000,-

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning m.h.t. drenering mv., og
fremmes til neste møte.
Saksutredning:
Tysfjord kommunestyre har i sak 24/09 i møte den 17. mars 2009 besluttet at arealet mellom
Sparkjøp Drag og fotballbanen - Eiendommene 60/286 og 60/269 - skal omreguleres
midlertidig til service og lett industri.
Administrasjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse ”Tilrettelegging av industri- og
næringsareal på Drag” for opparbeidelse av næringsarealer tilknyttet denne eiendommen. Det
er søkt om midler fra Nordland fylkeskommune for gjennomføring av tiltalket. I denne
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prosjektbeskrivelsen var det en forutsetning av at grunnforholdene tilsa at det var mulig å
gjennomføre tiltaket uten en større grunnundersøkelse.
De hovedaktiviteter som prosjektet planlegges å bestå av, er som følgende:












Omregulering av eiendom 60/286 til service og lett industri gjennom egen
reguleringsplan
Starte utarbeidelse av ”Sentrumsplan Drag”
Detaljprosjektering av opparbeidelse av 60/286 område 1 til næringsareal for service
og lett industri
Legge ny avløpsledning fra pumpestasjon ved havnen og til eiendom 60/327
Drenering av eiendom 60/286 med 3 oppsamlingskummer – en kum i område 2, en
kum i område 1 og en ved eiendom 60/327
Legge avrenningsrør fra eiendom 60/286 over RV827 og i samme grøft som ny
avløpsleding ned til havnen
Opparbeidelse av område 1 med fjerning av masse, legging av duk, tilføring
grus/steinmasse og planering
Jordmasse benyttes til å forskjønne Drag sentrum med blant annet utlegging av masse
langs kommunal vei på Hamnbakken – og beplantes med blomstereng
Etter legging av rørledning og kum mv opparbeides det igjen fortau fra kryss til
eiendom 60/327 med gangfelt ved kryss og gangfelt over fra eiendom 60/327 til
sykkelsti. Gangfeltet reasfalteres. Trafikkøy i kryss repareres og reasfalteres.
Vei inn til område 1 og område 2 opparbeides fra kommunal vei. Innkjøring fra
RV827 til 60/296 og videre inn til eiendom 60/286 utbedres.

I prosjektbeskrivelsen er kostnader for tilrettelegging/bygging av fortau og annen relevant
sikring for barn på vei til og fra skole/barnehage langs veien fra Dragsarmen til skolen
medtatt.
For å være helt sikker på at tiltaket var gjennomførbart uten noe større risiko for kommunen,
besluttet administrasjonen å be om en geoteknisk vurdering av området. Det ble gjort en
befaring av området den 28. april 2009 med Sweco Norge AS. Den 10. juni 2009 forelå
rapporten fra Sweco Norge AS som gir sin anbefaling om å foreta en større
grunnundersøkelse for å være sikker på metode for opparbeidelse.
Denne rapporten gjør at forutsetningene for tiltaket blir betraktelig endret, da en
grunnundersøkelse medfører kostnader som ikke var beregnet medtatt i prosjektbeskrivelsen.
På bakgrunn av rapport fra Sweco Norge AS har administrasjonen sendt forespørsel på
uforpliktende pristilbud fra Sweco Norge AS på prosjektering og ledelse av
undersøkelsesprogrammet, samt fra Multiconsult AS og Rambøl AS på grunnundersøkelse.
Det foreslås at Sweco Norge foretar prosjektering og ledelse av undersøkelsesprogrammet og
at foretar selve grunnundersøkelsen av området.
Kostnadene i forbindelse med grunnundersøkelsen antas å være:
Kostnadsart
Oppdragsutfører
Beløp
Administrative
Teknisk etat
15 000
kostnader
Prosjektering/ledelse
Sweco Norge AS
40 000
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Grunnundersøkelse
Rapportering mv
Sum

80 000
15 000
150 000

Teknisk etat

Den søknad som er innsendt til Nordland fylkeskommune revideres – slik at Tysfjord
kommune søker om tilskudd på 50 % av kostnadene, da dette inngår i program for utvikling
av næringsarealer. Finansieringen tenkes å være som følgende:
Teknisk etat
Nordland fylkeskommune
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler/lån
Sum

kr 30 000,kr 75 000,kr 45 000,kr 150 000,-

Pristilbudene på grunnundersøkelse antas å være i denne størrelsesorden som skissert ovenfor,
og det ventes tilbakemelding fra tilbyderne innen torsdag den 18. juni 2009.
Det foreslås videre at arbeidet settes i gang så snart finansieringen er på plass.
Prosjektet ”Tilrettelegging av industri- og næringsareal på Drag” hadde opprinnelig et
kostnadsoverslag på kr 1.000.000,- og vises i tabellen under:
Kostnad
Prosjektering/reguleringsarbeid
Administrasjon/kontorleie/leie kontorutstyr
Rør og dreneringsarbeid
Rør og avløpsarbeid
Planering område 1
Reasfaltering mv av fortau/RV827/trafikkøy mv
Sum

Beløp
100 000,100 000,250 000,250 000,200 000,100 000,1 000 000,-

Prosjektet var tenkt finansiert som tabellen under viser:
Inntekt/Tilskudd
Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån avløp
Tysfjord kommune – forskuddsleie område 1
Nordland fylkeskommune
Sum

Beløp
100 000,250 000,150 000,500 000,1 000 000,-

Hvor ”lån avløp” kr 250 000,- ble vedtatt av kommunestyret den 17. mars 2009 utvidet til
også å tas fra Ekstraordinære midler vedlikehold. Ved dette vedtaket vil kommunen kunne
både benytte ekstraordinære midler og å ta opp lån til å gjennomføre tiltaket med.
Dersom tiltaket fullføres innen høsten 2009 vil de midler Statens Vegvesen har satt av til
trafikksikkerhetstiltak (hevet gangfelt ved Dragskryss sentrum) på ca kr 30 000,- (antatt
kostnad) kunne bli tatt inn som finansiering i prosjektet. Det er gjort muntlig henvendelse til
Statens Vegvesen om dette forholdet – hvor Tysfjord kommune har ytret mulighet for
samkjøring av asfalteringsarbeidet.
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Ny kostnadskalkyle blir under forutsetning av kostnader for grunnundersøkelse som følgende:
Kostnad
Prosjektering/reguleringsarbeid
Administrasjon/kontorleie/leie kontorutstyr
Konsulentbistand grunnundersøkelse
Grunnundersøkelse
Rør og dreneringsarbeid
Rør og avløpsarbeid
Planering området 1
Reasfaltering mv fortau/RV827/trafikkøy
mv
Materiell/annet
Sum

Beløp
115 000,115 000,40 000,80 000,250 000,250 000,200 000,130 000,20 000,1 200 000,-

Finansieringen tenkes da som følgende:
Inntekt/Tilskudd
Tysfjord kommune – forvaltning
Tysfjord kommune – lån/EO midler
Tysfjord kommune – forskuddsleie område
1
Nordland fylkeskommune
Statens vegvesen
Sum

Beløp
115 000,305 000,150 000,600 000,30 000,1 200 000,-

Det foreslås at prosjektet økes med de ekstrakostnader/låneopptak avløp. Det sendes revidert
søknad til Nordland fylkeskommune med søknad om 50 % tilskudd. Opphøyd gangfelt med
kostnad på kr 30 000,- medtas som medfinansiering fra Statens Vegvesen og resterende med
fratrekk av egne kostnader dekkes inn ved lån avløp/ekstraordinære midler. Videre tilføres
prosjektet kr 115 000,- til dekning av forvaltning (administrasjon, kontorleie og leie av
kontorlokaler).
Vedlegg:

Rapport fra Sweco Norge AS om Geoteknisk vurdering
Tilbud fra Sweco Norge AS om prosjektering/ledelse
Tilbud fra Multiconsult AS om grunnundersøkelse
Tilbud fra Rambøl AS om grunnundersøkelse

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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Sak 60/09
KOMMUNEPRAM
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/141
Saksnr.: Utvalg
69/09
Kommunestyret
/
Kommunestyret
60/09
Formannskapet

Arkiv: N30
Møtedato
22.06.2009
12.08.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord Kommune invester i ny lastepram. Norkraft og Nordsaltens Kraftlag sine tilbud om
”spleiselag” aksepteres.
Viggo Johansen forespørres om å organisere og lage spesifikasjon av lasteprammen
Finansiering:
Tysfjord Kommune sin egenandel finansieres med låneopptak.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
22.06.2009
PS 69/09

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsatt.
Saksutredning:
Tysfjord Kommune sin lastepram er ikke lenger i forsvarlig stand. Reperasjonskostnadene for
lasteprammen er stipulert til å være meget høy. En ny lastepram vil være billigere.
Teknisk etat kan ikke forsvare en slik invistering utfra etatens bruk samt at det ikke er
budsjettert med en slik invistering.
Formannskapet har etterspurt denne saken, med begrunnelse at prammen er en
samfunnsnyttig tjeneste for kommunens innbyggere.
På dette grunnlag har teknisk etat innhentet følgende opplysninger:
Kostnad for ny pram er beregnet til kr. 450 000,- (eks mva) kr. 562 500,- (inkl mva)
Nordsalten kraftlag vil betale kr.100 000,Nordkraft vil betale kr. 150 000,Tysfjord Kommune sin andel vil da være kr.262 500,- (inkl mva)
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* Viggo Johansen vil gi varer og tjenester til en verdi av kr. 50 000,- (f.eks henting av
prammen)
Forbehold:
Nordkraft setter som vilkår at Viggo Johansen blir en sentral persjon i anskaffelsen av
prammen.
Vedlegg:
Pål Strøm Jensen
Kst rådmann
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Sak 61/09
VAKANTE STILLINGER - TEKNISK
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/314
Saksnr.: Utvalg
56/09
Formannskapet
61/09
Formannskapet

Arkiv: 412 L
Møtedato
22.06.2009
12.08.2009

Formannskapets innstilling:
Stilling som byggesaksbehandler utlyses.
Resterende vakante stillinger på teknisk behandles i neste formannskap.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.06.2009
PS 56/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/ Mette Seljenes:
Stilling som byggesaksbehandler utlyses.
Resterende vakante stillinger på teknisk behandles i neste formannskap.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stilling som byggesaksbehandler utlyses.
Resterende vakante stillinger på teknisk behandles i neste formannskap.
Saksutredning:
Teknisk etat har ingen vakante stillinger pr dags dato, men vi har fått varsel om at stillinger
kan bli vakante i løpet av året. Stillingen som byggesaksbehandler har vi mottatt en skriftlig
oppsigelse på. Den er mottatt av oss den 12.06.2009.
Stillingene det gjelder er som følger:
70% stilling som fagarbeider ved teknisk etat på Drag.
100% stilling som fagarbeider ved teknisk etat i Kjøpsvik.
100% stilling som VA-ingeniør.
100% stilling som byggesaksbehandler. (blir vakant fra og med 16.september)
Felles for alle stillingene:
Alle stillingene er godkjent og har lønnsmidler, jmf budsjettvedtak i sak 111/08 pkt 3 av
15.12.2008
Etaten har høy gjennomsnittsalder, dette kan skape en del problemer i forbindelse med
vaktordningene. Et mål må være å få inn yngre personell.
Etaten utreder en omorganisering jmf kommunestyrets budsjettvedtak for 2009. sak
111/08 av 15.12.08 samt vedtakene i sakene 40/09 og 41/09 av 06.05.2009. Dette er en
langvarig prosess og etaten må driftes forsvarlig og innenfor lovverket inntill en ny
organisering kan være klar for politisk behandling.
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Spesifisering av stillingene:
70% stilling, fagarbeider, med oppmøtested på Drag:
Denne stillingen er fordelt på 2 personer i dag. (50%+20%)
Vurdering av teknisk sjef:
Stillingen bør ikke inndraes. Etaten har driftsproblemer ved sykemeldinger og stillingen
bør av denne grunn ikke stå midlertidig ledig. Stillingen er også pålagt etatens
vaktordninger. I dette tilfellet brannberedskap.
Arbeidsoppgavene kan ikke fordeles på andre i etaten.
Konsekvens for at stillingen ikke besettes, vil være at etaten ikke blir i stand til å løse sine
oppgaver på en tilfredsstillende måte. I dag er det uro i andre etater og blant innbyggerne
for manglende vaktmester tjenester, samt at kommunens verdier foringes ved manglende
vedlikehold.
100% stilling, fagarbeider, med oppmøtested i Kjøpsvik:
Denne stillingen er besatt av en person i dag.
Vurdering av teknisk sjef:
Stillingen bør ikke inndraes. Etaten har driftsproblemer ved sykemeldinger og stillingen
bør av denne grunn ikke stå midlertidig ledig. Stillingen er også pålagt etatens
vaktordninger. I dette tilfellet brann- og brøyteberedskap.
Arbeidsoppgavene kan ikke fordeles på andre i etaten.
Konsekvens for at stillingen ikke besettes, vil være at etaten ikke blir i stand til å løse sine
oppgaver på en tilfredsstillende måte. I dag er det uro i andre etater og blant innbyggerne
for manglende vaktmester tjenester, samt at kommunens verdier foringes ved manglende
vedlikehold.
100% stilling som VA ingeniør:
Stillingen bør ikke inndraes. Etaten har driftsproblemer ved sykemeldinger. Stillingen er
også pålagt etatens vaktordninger. I dette tilfellet brannberedskap. Stillingen innehar
personalansvar.
Arbeidsoppgavene kan ikke fordeles på andre i etaten.
Konsekvens for at stillingen ikke besettes, vil være at etaten ikke blir i stand til å løse sine
oppgaver på en tilfredsstillende måte.
100% stilling som byggesaksbehandler: (vakant fra og med 16.september)
Stillingen bør ikke inndraes. Etaten har driftsproblemer ved sykemeldinger. Stillingen er
også pålagt etatens vaktordninger. I dette tilfellet brannberedskap.
Arbeidsoppgavene kan ikke fordeles på andre i etaten.
Konsekvens for at stillingen ikke besettes, vil være at etaten ikke blir i stand til å løse sine
oppgaver på en tilfredsstillende måte. Lovpålagte oppgaver vil ikke bli utført.
Robert Pettersen
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 62/09
SØKNAD OM OMREGULERING - HAUKØY
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/708
Saksnr.: Utvalg
15/09
Driftsutvalget
62/09
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 11/3
Møtedato
19.05.2009
12.08.2009

Rådmannens innstilling:
Det faste utvalg for plansaker/formannskapet avslår søknaden om omregulering av området
på gnr. 11, bnr. 3 fra Service/camping til område for hytte og naust.
Vedtaket kan påklages
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
19.05.2009
PS 15/09

Resultat:
Behandling i utvalget:
Forslag
Saken sendes tilbake til adm. for ny behandling.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til adm. for ny behandling.
Saksutredning:
Hjemmelshaver til gnr. 11, bnr. 3 på Haukøy, Sonja Nilsen søker i brev dat. 30.08.2008 om å
få endret det regulerte området på hennes eiendom fra campingområde til hytte- og
naustområde.
I henhold til overgangsbestemmelsene i ny planlov (01.07.2009) kan søknaden behandles
etter lov av 14.06.1985 nr. 77.
Haukøy er i dag et attraktivt friluftsområde, men er også et meget viktig område sett i forhold
til næringsutvikling basert på reiseliv/turisme.
Tysfjord kommune har lagt til rette viktige rammebetingelser for en slik utvikling gjennom
først bygging av veg til Haukøy, deretter utarbeidelse av reguleringsplan for området og
senest gjennom prosjektet ”Mulighetsstudie Stetind”.
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Tysfjord kommune har, sammen med Råd for øko-filosofi, utviklet prosjektet ”Gleden ved å
leve naturvennlig – Stetind” som er basert på Stetind som merkevare og symbol for en
naturvennlig tilnærming i reiselivs- og turistsammenheng.
Prosjektet er ett av ti prosjekter på landsbasis som er tilsluttet programmer ”Naturarven som
verdiskaper”. Dette er et program som er initiert av Miljøverndepartementet og Kommunalog regionaldepartementet og styres av Direktoratet for naturvern.
Både kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen tilsier at etablering av bygninger og
anlegg ved Stetind (i Storelvområdet) ikke skal godkjennes ut over særskilt etablering
tilknyttet prosjektet. Dette vil bli ivaretatt i en egen reguleringsplan for Storelvområdet.
De regulerte næringsarealene på Haukøy (i dette tilfelle området avsatt til Service/camping)
kan derfor bli verdifulle og attraktive arealer for etablering av reiselivsnæringer knyttet opp
mot nasjonalfjellet som merkevare.
Konklusjon:
Søknaden fra Sonja Nilsen om endring av reguleringsplanen for Haukøy bør derfor ikke
godkjennes.
Vedlegg:
Søknad dat. 30.08.2008
Kartutsnitt over området.

Pål Strøm Jensen
Kst. rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef

Side 18 av 31

Sak 63/09
REGULERINGSPLAN DRAG SENTRUM
REGULERINGSENDRING GNR. 60 BNR. 191
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
09/132
Saksnr.: Utvalg
63/09
Formannskapet

Arkiv: L12
Møtedato
12.08.2009

Rådmannens innstilling:
1. Den omsøkte dispensasjon fra reguleringsplanen Drag Sentrum behandles og
godkjennes som en mindre reguleringsendring av planen i henhold til Plan- og
bygningsloven av 14.06.1985,
§ 28-1 nr. 2.
Reguleringsendringen skal vises på et utsnitt av plankartet for Drag Sentrum, primært
som en utvidelse av reguleringsendring av 08.02.80, og hvor friarealet langs
strandlinjen opprettholdes for å sikre fri ferdsel.
2. Det må legges vesentlig vekt på naboens anmerkning/protest ved behandling av
byggesaken Bygget skal utformes og plasseres slik at det i størst mulig grad skjermer
for barnehagens uteaktivitet. Bruk av lekeapparater etc. må ikke gjøres tilgjengelig
etter at barnehagen er stengt.
Saksutredning
Árran, Lulesamisk senter søker i brev av 03.03.2009 om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan Drag Sentrum for å etablere ny barnehage på et areal regulert til boligformål.
Det omsøkte arealet, gnr. 60 bnr. 191 grenser til senterets eksisterende tomteareal. Árran har
kjøpt tilleggsarealet og ønsker å etablere ny to-avdelings barnehage i form av et frittliggende
bygg som skal romme 36 faste barnehageplasser. På tilleggstomta står det i dag et mindre
boligbygg. Dette planlegges revet for å gi plass til det nye barnehagebygget.
I forbindelse med etablering av Árran ble det foretatt en reguleringsendring av
reguleringsplanen Drag Sentrum vedtatt 08.02.80, hvor arealet ute på Løktodden ble
omregulert fra boligformål og forretningsmessig bebyggelse til allmennyttig formål for å
sikre nødvendig tomteareal.
Som følge av de utvidelser som allerede er utført, og med de planene Árran har i dag
vedrørende utvidet barnehagedrift, så er dagens tomteareal ikke tilstrekkelig.
I Plan- og bygningsloven (Pbl), § 28-1 nr. 2 heter det:
”Mindre vesentlige endringer i reguleringsplanen kan gjøres av det faste utvalg for
plansaker.”
Videre heter det: ”Før det gjøres vedtak etter nr. 2 skal eierne/festerne av eiendommer som
direkte berøres av vedtaket skal gis høve til å uttale seg.”
Myndighet til å fatte avgjørelse i denne saken er, i kommunens delegasjonsreglement av
15.05.2007, delegert til formannskapet.
Som en følge av at det tidligere ble foretatt en vesentlig reguleringsendring i området, hvor
blant annet boligareal ble omdisponert for å tilrettelegge for tomt til Árran, vil en mindre
utvidelse av dette arealet på bekostning av eksisterende boligtomt, kunne betraktes som
mindre vesentlig.
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Vilkårene i Pbl må kunne ses i sammenheng med at nåværende utearealer som i dag
disponeres til barnehage, Árrans vegnett/gangstier og parkeringsareal, vil bli benyttet som i
dag også etter etablering av nybygget.
Betingelsen om ”--- utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen” må forutsette at
det regulerte friarealet langs strandlinjen opprettholdes i nødvendig utstrekning for å sikre fri
ferdsel.
Uttalelse:
Søknaden ble, i brev av 16.06.2009, forelagt eieren av tilstøtende nabotomt til uttalelse.
Karstein Amundsen protesterer i brev av 27.06.2009 mot plassering av barnehagen.
Begrunnelse for protesten er at barnehagen kommer alt for nær Amundsens bolig, noe som
kan føre til ulemper i form av støy også utenfor barnehagens åpningstid.
Saksbehandlerens vurdering:
Minsteavstand fra barnehagen til boligen, slik som den er vist plassert på tomta, vil bli ca. 11
meter. Imidlertid er det avgjørende for eventuelle ulemper hvordan bygget utformes og
hvordan utearealet disponeres. Bygget bør utformes og plasseres slik at det skjermer for
barnehagens uteaktivitet. Bruk av lekeapparater etc. bør ikke gjøres tilgjengelig etter at
barnehagen er stengt.
Mangel på boligtomter:
Problematikken knyttet til mangel på boligtomter på Drag bør ikke ha innvirkning på
avgjørelsen i denne saken, i og med behovet for byggeklare tomter er vesentlig større og må
løses gjennom en planlagt opparbeidelse av regulerte tomter/tomtefelt i området.
KONKLUSJON:
Den omsøkte dispensasjon fra reguleringsplanen Drag Sentrum bør behandles og godkjennes
som en mindre vesentlig reguleringsendring i henhold til Plan- og bygningsloven § 28-1 nr.2.
Godkjennelsen bør forutsette at den nye barnehagen med lekeareal plasseres og utformes slik
at den i minst mulig grad forårsaker ulemper for naboeiendommen.
Vedlegg: Søknaden
Pål Strøm Jensen
Kst. rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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Sak 64/09
MOTTAK PÅ INTERNATET
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/410
Saksnr.: Utvalg
64/09
Formannskapet

Arkiv: F30
Møtedato
12.08.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Søknaden:
John Olaf Pedersen søker om bruksendring på internatet i Kjøpsvik. Bygget er i dag regulert
til ”Annen foretningsbygg” og bruken er pensjonat/ hospits.
Det søkes om endret bruk til asylmottak for enslige mindreårige.
Kommunal saksbehandling:
Søknaden skal behandles etter Plan- og Bygningsloven § 93 og eventuelt § 7. Samt
retningslinjer fra ”Det kongelige kommunal- og regional departement” av 26.04.04 med
tittell: Asylmottak – kommunens behandling etter plan- og bygningsloven.
Vurderinger:
Kommunen skal få hendvendelse fra driftsoperatør eller eiere ved opprettelse av asylmottak i
kommunen. Det var ikke kommet noen brev, meldinger eller søknader til Tysfjord Kommune
om privat asylmottak på internatet i Kjøpsvik, men via aviser ble teknisk etat gjort
oppmerksom på saken. Teknisk etat inkalte til en forhåndskonferanse med partene i saken.
Konferansen ble avholdt 28. juli 2009. Resultatet av konferansen er at det søknadspliktig å
søke bruksendring på internatet.
Vi har ikke fått noen søknad/meldinger om oppstart av asylmottaket. Men vi har fått bekreftet
i forhåndskonferansen at det er planlagt snarlig oppstart av asylmottak. Vanligvis sendes slike
søknader/meldinger i lag med bruksendringssøknaden. I slike søknader/meldinger skal det
være dokumentert f.eks brannsikkerheten, godkjenning i hht arbeidsmiljøloven, med mer.
Dette lovverket kan sette krav til utbedringer/ endringer, som igjen kan påvirke
saksbehandling om bruksendring.
Orientering:
Orientering fra Hoff eiendom – se vedlegg
I hht Asylmottak – kommunens behandling etter plan- og bygningsloven, er de fleste
asylmottak å anse som institusjoner. Dette medfører at området og bygget som brukes til dette
må være regulert til korrekt formål eller få dispensasjon etter PBL § 7. Dispensasjon skal kun
innvilges når særlige grunner er dokumentert, men departementet sier at asylmottak er å regne
som særlig grunn.
I tillegg skal et asylmottak også vurderes etter helselovgivningen, for å påse at mottaket
holder en minimumsstandard. Arbeidstilsynet skal også vurdere mottaket i hht sitt regelverk.
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Søknaden skal i tillegg vurdes opp mot samfunnsmessige konsekvenser. Departementet
henviser her til følgende: FN’s verdenserklæring, FN’s flyktningkonvesjon og norges
forpliktelser til å stille med tilstrekkelig antall mottaksplasser.
Dette må veies opp mot lokale samfunnsinteresser. Lokale samfunnsinteresser har det ikke
vært anledning til å utrede pga kort saksbehandlingstid, samt at det er mitt i ferieavviklingen.
Saksbehandler gjør oppmerksom på følgende som er journalført men ikke vurdert i den
forbindelse:
- Bekymringsmelding fra leder på sykehjemmet i Kjøpsvik
- Brev fra Stig Setså angående ungdomsklubben
- Underskriftskampanje
Ssvarfristen på nabovarsler er ikke utløpt og dermed er ikke eventuelle klager fra naboer
hensyntatt.
Konklusjon:
Det er ikke faglig forsvarlig å saksbehandle denne saken, slik den står i dag. I tillegg er
saksbehandler konstituert som rådmann og skal sikre at saker, som legges frem til politisk
behandling, er forsvarlig utredet. Legges dette frem som saksbehandling, så kan det være
brudd på Kommunelovens § 23-2.
I vurdering av sakens natur og etter samtale med ordfører er vi kommet til følgende
konklusjon:
Saken er av samfunnsmessig betydning og har stor interesse i politiske organer. Saken kan
også sees i sammenheng med sak om asylmottak i det gamle sykehjemmet i Kjøpsvik. (se
egen saksutredning)
Sak legges derfor i første omgang til formannskapet som en drøftingssak.
Vedlegg:
Brev fra Hoff eiendom
Referat fra forhåndskonferansen

Pål Strøm Jensen
Konstituert rådmann
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Sak 65/09
ANBUD KUNSTGRESS
Saksbehandler: Stig Setså
Arkivsaksnr.:
09/419
Saksnr.: Utvalg
65/09
Formannskapet

Arkiv: D11 &41
Møtedato
12.08.2009

Rådmannens innstilling:
Saksutredning:
Anbudskonkurranse kunstgress
Det ble i juni registrert en anbudskonkurranse på DOFFIN.no, på levering og legging av
kunstgressbaner i Steigen, Tysfjord og Hamarøy. I tillegg er Beisfjord med i denne
anbudsrunden. Konkurransen gjelder levering og legging av kunstgress på banene i Steigen
og Kjøpsvik, med opsjoner på banene på Oppeid, Innhavet, Drag, Musken, Bjørkvik og
Beisfjord.
Alle leverandører måtte pre kvalifiseres for å få være med i anbudskonkurransen. Det var til
sammen 6 leverandører som leverte inn dokumenter for denne kvalifiseringen, og alle 6 ble
kvalifisert.
Innen fristen kom det inn tilbud fra de samme 6 leverandørene.
Disse er:
Unisport AS
Saltex AS
Polytan GmbH
Bresco AS
Syntec AS
Domo AS
Det ble i konkurransegrunnlaget orientert om at tildeling vil skje etter en evaluering av
tilbyder/tilbud basert på følgende tildelingskriterier:







Pris (tilbudssummen korrigert for eventuelle regnefeil og/eller forbehold og
valutareguleringer). (25 %)
Tekniske forhold (Jf konkurransegrunnlagets vedlegg 1 og brukervurderinger). (25
%)
Mobiliseringstid og utførelsestid. (5 %)
Prosjekt- og serviceorganisasjon. Responstid reklamasjoner. KS-opplegg.
(Vurdering av hvordan dette tilbys og er blitt løst ved tidligere anledninger) (20 %)
Miljøprofil (5 %)
Garantert levetid/Garantier (20 %)

Etter en grundig vurdering har vi valgt å utelukke følgende leverandører fra den videre
konkurransen: Domo AS, Bresco AS og Syntec AS. Dette er gjort etter en grundig og
helhetlig vurdering av tilbudene sett i lys av tildelingskriteriene.
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Det vil bli innledet forhandlinger med de tre gjenværende leverandørene: Unisport AS, Saltex
AS og Polytan GmbH.
Tilbudene fra leverandørene er som følger:
Unisport AS
1 721 800 kr

Saltex AS
1 642 928 kr

Polytan GmbH
1 527 020 kr

Budsjettert beløp
1 656 240

Dette inkluderer fotballmål og hjørneflagg. Budsjettert beløp er for Kjøpsvik.
Det vil bli forhandlet om bl.a. pris, fri levering av utstyr/mål, garantier, driftsmateriell og
annet utstyr. Tilbud som samlet kommer over budsjettert beløp på kr 1 656 240 etter
forhandlingene, vil ikke bli vurdert.
De tre leverandørene som gjenstår leverer alle et svært godt produkt.
Unisport har levert gresset som ligger på bl.a. Aspmyra Stadion og Telenor Arena. I tillegg
bruker Man Utd, Chelsea og Barcelona dette gresset på sine treningsfelt.
Saltex har levert gresset som ligger på Marienlyst Stadion i Drammen, hvor Stømsgodset
spiller sine hjemmekamper. I Nord-Norge er det kun på Tverrlandet man finner dette gresset.
Polytan har akkurat inngått kontrakt med Harstad kommune om levering av tre baner, bl.a.
den nye innendørshallen til Medkila. Dette gresset finnes på treningsfeltet til både Everton og
Liverpool Football Academy, og på treningsfeltene til Bayern Munchen, Herta Berlin,
Borosia Dortmund, Spartak Praha og Spartak Moskva. Dette gresset ble også benyttet under
U17 VM i Peru.
Internasjonalt, og spesielt i Europa, er det gresset som Unisport og Polytan leverer som er
mest brukt. Saltex leverer det eneste gresset som blir produsert i Norden. Dette gresset er
produsert i Finland og er relativt nytt i markedet, men det har fått gode tilbakemeldinger på
sine spillegenskaper.
Det innledes forhandlinger med Unisport AS, Saltex AS og Polytan GmbH med tanke på
fremforhandle et endelig tilbud på levering og legging av kunstgressbanene i Steigen og
Kjøpsvik, med opsjoner på banene i på Oppeid, Innhavet, Drag, Musken, Bjørkvik og
Beisfjord. Resultatet av forhandlingene forelegges formannskapet i møtet den 12. august for
endelig avgjørelse.
Rådmannens innstilling legges frem i møte.
Vedlegg:
Pål Strøm Jensen
Kst. rådmann
Stig Setså
klubbleder
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BUDSJETTREGULERING 02/2009
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
09/449
Saksnr.: Utvalg
66/09
Formannskapet

Arkiv: 151
Møtedato
12.08.2009

Rådmannens innstilling:
Formannskapet bes vurdere forslag til inndekning og bringe budsjettreguleringen i balanse.
Saksutredning:

Budsjettregulering 02 2009
BEHOV
1.1180 Eiendomsskatt flytende anlegg
Det er i 2009 kommet en ny lov om at det skal være eiendomsskatt på flytende anlegg. Det er
ikke budsjettert med selve takseringen av anleggene. Hele takseringen har kostet kr 113.265,eks mva. Merverdiavgiften får kommunen kompensert så den er det ikke nødvendig å
regulere inn.
1.1180 Orgel i kirka
Jf. kommunestyrevedtak i sak 62/09 er det bevilget kr 62.000,- til reparasjon av orgelet ved
Tysfjord hovedkirke. Inndekning skjer over pensjonsfond.
1.1180 Amortisering premieavvik
Hvert år amortiseres premeieavviket med 1/15 av premieavviket fra tidligere år. Dette er et
kjent kostnad og skal derfor inn i budsjettet. For 2009 vil denne amortiseringen utgjøre kr
1.118.000,-. Da regnskap 2007 ble gjort opp ble det satt av kr 1.044.460,51 på fond for
premieavvik som det foreslås å bruke av for å dekke deler av denne kostnaden.
1.2 Spes.ped. i skole og barnehage
Jf KS vedtak i sak 60/09 og 61/09 er det bevilget kr 84.100,- til Drag barnehage, kr 82.300,til Drag skole og kr 142.000,- til Storjord skole til spesialpedagogisk hjelp.
1.2 Lærebøker
I budsjettet for 2009 ble penger til lærebøker tatt ut med lovnad om at de skulle reguleres inn
igjen i junimøtet. Utgiften fordeler seg slik på skolene:
Kjøpsvik skole: 143.000,Drag skole: 143.000,Storjord skole: 28.000,1.2 Skolestruktur
Det er ikke budsjettert med skole i Musken andre halvår 2009. Dersom det melder seg
kvalifiserte lærere slik at skolen opprettholdes må dette innarbeides i budsjettet. Dette vil
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beløpe seg til ca kr 560.000,-. Det ble i tillegg vedtatt at man skal spare inn kr 500.000,- på
endringer i skolestrukturen i 2009. Det ble ikke vedtatt noen endringer i skolestrukturen og
beløpet må reguleres inn på annen måte. Det ble bevilget kr 185.000,- til ped.konsulent i
budsjettregulering 1 2009. Administrasjonen kunne velge å trekke denne fra
innsparingstiltakene på kr 500.000,- i skolestrukturen. Dette er gjort slik at det totale
innsparingsbeløpet på skolestrukturen er kr 315.000,-.
1.2012 Drag skole
Kontormedarbeider i 50 % stilling ble tatt ut i budsjettet og forutsatt dekket av
prosjektmidlene som fulgte med ressursskolen. Stillingen er med i undervisningen og kan
derfor ikke gjøre dette. Dette vil utgjøre kr 78.500,- i 2009.
1.3012 Barnevern
Det har vært en kraftig økning på barnevernssiden de siste årene. Fra 2007 til 2008 var det en
økning på 60 % i antall meldinger, i de første 4 månedene av 2009 var det en ytterligere
økning på 64 %. Det vil totalt sett være nødvendig med en økning i budsjettet på kr
581.400,-.
1.4222 Hjemmesykepleie i Musken
På grunn av endrede hurtigbåtruter til Musken vil hjelpepleien gå arbeidsledig i Musken halve
arbeidsdagen og det vil være nødvendig å leie inn ekstraressurser på Drag. Da det er
vanskelig å få tak i kvalifisert bemanning vil det bli en nødvendighet å leie båt for å komme
seg imellom. Dette vil koste kr 295.000,- eks.mva på årsbasis. Dersom rutene blir endret
tilbake til det gamle vil ikke dette være nødvendig.
1.6 Hjullaster
Hjullasteren måtte bytte gearkasse og sentral på vårparten. Dette påførte teknisk en
ekstrautgift på kr 155.000,- som det ikke er midler til i budsjettet.
1.8000 Eiendomsskatt på flytende anlegg
Det er i 2009 kommet en ny lov om at det skal være eiendomsskatt på flytende anlegg. Det
ble budsjettert med en inntekt på kr 490.000,- mens den faktiske inntekten ble kr. 161.670,-.
Dette betyr at inntekten må reduseres med kr 328.330,-.
FINANSIERING
1.1180 Kommunale fond
Kommunale fond har vært oppe til behandling i kommunestyret og det er på bakgrunn av
fremlagt rapport bestemt at fondene skal få opprettet hver sin bannkonto og at saldo
bankkonto skal tilføres nødvendige midler fra hovedkonto for å harmonere med regnskapet.
For at regnskapet skal stemme overens med rapporten må det gjøres noen overføringer fra
fond og inn i driften. Tidligere år har overføringer som skulle blitt gjort over fond blitt tatt
over drift. Dette har ført til at fondene har en for høy saldo og dette må tilbakeføres til
driften. Til sammen utgjør dette kr 287.479,07.
1.8000 Rammeoverføringer
På bakgrunn av nye prognosemodeller fra KS kan rammetilskuddet økes med kr 646.000,- fra
kr 60.109.000,- til 60.755.000,-.
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1.9000 Finanstransaksjoner
Styringsrenten har gått ned siden budsjettet ble vedtatt i desember. I budsjettregulering 1
2009 ble renten regulert ned til 4,7 %. Det er nå mulighet for å redusere renten ytterligere.
Det foreslås å sette renten ned til 3 %, det vil da fortsatt være litt å gå på dersom renten skulle
begynne å øke igjen utover høsten. Dette vil gi en innsparing på kr 1.450.000,-.
1.6420/1.9000 Ambulansestasjon
Det ble budsjettert med bygging av ambulansestasjon i 2009. Anbudet på dette skal være
ferdig i august/september og byggingen igangsettes umiddelbart etter dette. Det vil ikke bli
tatt opp lån for å dekke dette før på slutten av året så det budsjetterte avdraget på kr 220.000,og renteutgiftene på kr 132.000,- (hensyntatt regulert rente) kan reguleres bort. Det ble også
budsjettert med husleieinntekter i et halvt år på kr 242.500,- som også må reguleres bort.
INTERNE OVERFØRINGER
1.2012.Drag skole
Drag skole mottok på slutten av 2008 kr 200.000,- som skulle brukes til leksehjelp
kompetanseheving Lulesamisk språk. Pengene ble satt på fond for å brukes i 2009.
1.2012 Drag skole
Drag skole ble i 2009 en ressursskole og har i den forbindelse mottatt en del penger som skal
brukes til utvikling av samiske språkmidler.
1.3000/3030 Transport helsepersonell
Posten for transport av helsepersonell flyttes fra 1.3000 Helse og omsorgssjef til 1.3030
Legetjenesten.
1.4110/4121 Kjøpsvik omsorgssenter
Det må gjøres et par overføringer mellom konto på sykehjemmet og Åpen omsorg Kjøpsvik.
ANDRE UTFORDRINGER
Den 07.07.09 ble det åpnet konkurs i boet til Brødrene Hveding AS. Første skiftesamling blir
holdt 21.08.09. Tysfjord kommune har i denne anledning sendt inn krav i boet på til sammen
kr 746.413,50 som gjelder kommunale avgifter og eiendomsskatt som per tiden står
uoppgjort. Om kommunen ikke får dekket sitt krav vil dette måtte dekkes i neste
budsjettregulering.
1.1180 Vakante stillinger
Det er budsjettert med kr 1.500.000,- i inntekt for vakante stillinger som ikke er regulert inn
ennå. Nyturnusen på Dragstunet startet opp 06.04 i stedet for 01.01 så det vil være mulig å
regulere inn dette her. Konsulent funksjonshemmede har også stått ledig en stund og vil gjøre
det videre fremover. Per tiden er det lyst ut en del stillinger som bl.a. kulturleder samt
distriktsleder i pleie og omsorg øst. Om det ikke blir ansatt noen i disse stillingene omgående
kan det være muligheter for å regulere inn noe fra disse stillingene også. Da man ikke vet
hvor lenge disse stillingene vil stå ledig vil dette bli regulert ved neste budsjettregulering.
1.6 Vannforsyning
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Det vil komme et overforbruk på vannforsyningen i 2009. Hovedårsaken til dette er at
kapitalkostnadene må innberegnes samt at det har vært flere store vannlekkasjer i år. Det skal
være selvkost på vannområdet. Dette betyr at abonnentene skal dekke kostnaden fullt ut. Det
er nå for kort tid å gjennomføre en prosess med å få øket avgiften i 2009, det vil derfor være
nødvendig å gjennomføre dette i neste budsjettår.

Red innt/økt
utg

Kontostreng

D

1.1180 Eiendomsskatt flytende anlegg
1.1180.2700.120.000

D
K

1.1180 Reparasjon av kirkeorgel
1.1180.4707.390.000
1.1180.7700.120.000

113 265,00
113 265,00

62 000,00
62 000,00

D
D
K

1.1180 Amortisering premieavvik
1.1180.0908.170.000
1.1180.0991.170.000
1.1180.9500.170.000

D
D
D

D
D
D

Drag skole
1.2000.0100.202.000
1.2000.0900.202.000
1.2000.0990.202.000

D
D
D

Storjord skole
1.2032.0100.211.000
1.2032.0900.211.000
1.2032.0990.211.000

D
D
D

1.2 Lærebøker
1.2011.1054.202.000
1.2012.1054.202.000
1.2013.1054.202.000

D
D

1.2 Skolestruktur
Musken skole
1.2014.1200.202.000
Innsparing endring skolestruktur
1.2000.1200.202.000

62 000,00
62 000,00

1 048 942,53
69 929,50
1 118 872,03

1.2000 Spes.ped timer
Drag barnehage
1.2032.0100.211.000
1.2032.0900.211.000
1.2032.0990.211.000

Økt innt/red
utg

65 200,00
14 800,00
4 100,00
84 100,00
70 500,00
7 800,00
4 000,00
82 300,00
121 500,00
13 600,00
6 900,00
142 000,00

143 000,00
143 000,00
28 000,00
314 000,00

560 000,00
315 000,00
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875 000,00

D
D
D

1.2012 Drag skole kontormedarbeider
1.2012.0100.202.000
1.2012.0900.202.000
1.2012.0990.202.000

D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.3012 Barnevern
1.3012.0500.252.000
1.3012.0502.252.000
1.3012.0503.251.000
1.3012.1705.244.000
1.3012.1657.251.000
1.3012.1658.252.000
1.3012.2700.244.000
1.3012.2701.244.000
1.3012.4700.251.000

D

1.4222 Hjemmesykepleie i Musken
1.4222.1705.254.000

D

1.6112 Hjullaster
1.6112.2506.190.000

K

1.8000 Eiendomsskatt flytende anlegg
1.8000.8740.800.000

K
K

1.1180 Kommunale fond
1.1180.9500.120.000
1.1180.9500.120.000

K

1.8000 Prognosemodell
1.8000.8000.840.000

K

1.9 Renteutgifter
1.9000.5000.870.000

D
K
K

1.6420/9000 Ambulansestasjon
1.6420.6301.130.000
1.9000.5100.870.000
1.9000.5000.870.000

60 500,00
14 000,00
4 000,00
78 500,00

20 000,00
60 000,00
100 000,00
6 400,00
30 000,00
85 000,00
80 000,00
100 000,00
100 000,00
581 400,00

295 000,00
295 000,00

155 000,00
155 000,00

328 330,00
328 330,00

16 220,49
271 258,58
287 479,07

646 000,00
646 000,00

1 450 000,00
1 450 000,00

242 500,00

242 500,00
INTERNE OVERFØRINGER
1.2012 Drag skole - Leksehjelp
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K
D
D
D
D
D
D
D

K
D
D
D
D
D
D

D
K

1.2012.9500.202.147
1.2012.1704.202.147
1.2012.0100.202.147
1.2012.0900.202.147
1.2012.0990.202.147
1.2012.0102.202.147
1.2012.0902.202.147
1.2012.0990.202.147

200 000,00
90 204,39
76 500,00
17 403,75
4 789,09
9 500,00
1 064,00
538,76
200 000,00

1.2012 Drag skole - Ressursskolen
1.2012.7000.202.136
1.2012.0300.202.136
1.2012.0902.202.136
1.2012.0990.202.136
1.2012.1200.202.136
1.2012.1950.202.136
1.2012.2700.202.136

1 511 000,00
900 000,00
100 800,00
51 040,80
209 159,20
150 000,00
100 000,00
1 511 000,00

1.3000/3030 Transport helsepersonell
1.3000.1705.241.000
1.3030.1705.241.000

1.4110/1.4121
1.4110.1801.253.000
1.4110.1801.261.000
1.4121.1706.254.000
1.4110.1302.253.000
1.4121.1302.254.000

Sum

1 511 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

K
D
K
D
D

200 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

444 000,00
444 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
454 000,00

454 000,00

9 137 267,03

8 506 939,58

Pål Sreøm Jensen
Kst. rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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TILSETTING AV LÆRERE - MUSKEN SKOLE
Saksbehandler: Anders Sæter
Arkivsaksnr.:
09/452
Saksnr.: Utvalg
67/09
Formannskapet

Arkiv: 411
Møtedato
12.08.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Saksopplysninger vil bli gitt i møte
Vedlegg:

Anders Sæter
ordfører
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