HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 12.08.2009

Tid: 10.00 – 15.15

Til stede på møtet
Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl
Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes
Varamedlemmer: Johanne Ellingsen, Stig Kåre Amundsen
Fra adm. (evt. andre): kst. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante Martin
Eriksen, teknisk sjef Pål Strøm Jensen.
I tillegg møtte oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm under behandlingen av sak
67/09
Innkalling: Godkjent

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 68/09

Behandlede saker: 58/09 – 68/09
Under behandlingen av sak 68/09 var Stig Amundsen fratrådt pga. inhabilitet.
Orienteringer:
Guttorm Aasebøstøl fra opposisjonen og Stig Eriksen fra administrasjonen bistår ordføreren i
forhandlinger/drøftinger med Nordkraft AS.

Underskrifter:
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 12.08.2009

Anders Sæter
Ordfører

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
58/09

Arkivsaksnr.
Tittel
08/646
ETABLERING AV ASYLMOTTAK

59/09

08/941
NÆRINGSAREALER DRAG SENTRUM

60/09

09/141
KOMMUNEPRAM

61/09

09/314
VAKANTE STILLINGER - TEKNISK

62/09

08/708
SØKNAD OM OMREGULERING - HAUKØY

63/09

09/132
REGULERINGSPLAN DRAG SENTRUM REGULERINGSENDRING
GNR. 60 BNR. 191

64/09

09/410
MOTTAK PÅ INTERNATET

65/09

09/419
ANBUD KUNSTGRESS

66/09

09/449
BUDSJETTREGULERING 02/2009

67/09

09/452
TILSETTING AV LÆRERE - MUSKEN SKOLE

68/09

09/465
OMREGULERING AV KAIOMRÅDE PÅ DRAG
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58/09
ETABLERING AV ASYLMOTTAK
Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune er positiv til at det etableres asylmottak i kommunen
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Johanne Ellingsen:
Tysfjord kommune ønsker å høste erfaringer vedrørende evt. drift av asylmottak i
internatbygget før en tar stilling til mottak ved tidligere TSA.
Votering:
Ellingsens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Ellingsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommune ønsker å høste erfaringer vedrørende evt. drift av asylmottak i
internatbygget, før en tar stilling til mottak ved tidligere TSA.
59/09
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 Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes inntil konkrete behov for anvendelse av området synliggjøres.
Administrasjonen bes prioritere løsning på avløpsproblemene ved pumpestasjonen på Drag,
som så fremmes for politisk behandling så snart som mulig.
Votering:
Sæters forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Saken utsettes inntil konkrete behov for anvendelse av området synliggjøres.
Administrasjonen bes prioritere løsning på avløpsproblemene ved pumpestasjonen på Drag,
som så fremmes for politisk behandling så snart som mulig.
60/09
KOMMUNEPRAM
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.
Behandlingen i Formannskapet:
Administrasjonen korrigerte navn: Skal være Br. Johansen, ikke Viggo Johansen
Rådmannens innstilling med korr. Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord Kommune invester i ny lastepram. Norkraft og Nordsaltens Kraftlag sine tilbud om
”spleiselag” aksepteres.
Br. Johansen forespørres om å organisere og lage spesifikasjon av lasteprammen
Finansiering:
Tysfjord Kommune sin egenandel finansieres med låneopptak.
61/09
VAKANTE STILLINGER - TEKNISK
Rådmannens innstilling:
Stilling som byggesaksbehandler utlyses.
Resterende vakante stillinger på teknisk behandles i neste formannskap.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Stillingen som VA-ingeniør utlyses.
Stillingens innhold tilpasses avdelingens behov.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Stillingen som VA-ingeniør utlyses.
Stillingens innhold tilpasses avdelingens behov.
62/09
SØKNAD OM OMREGULERING - HAUKØY
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.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Guttorm Aasebestøl:
Det faste utvalg for plansaker/formannskapet innvilger søknaden om omregulering av
området på gnr. 11, bnr. 3 fra Service/camping til område for hytte og naust.
Votering:
Aasebestøls forslag satt opp mot rådmannens innstilling.
Aasebøstøls forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Det faste utvalg for plansaker/formannskapet innvilger søknaden om omregulering av
området på gnr. 11, bnr. 3 fra Service/camping til område for hytte og naust.
63/09
REGULERINGSPLAN DRAG SENTRUM
REGULERINGSENDRING GNR. 60 BNR. 191
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.

Behandlingen i Formannskapet:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
64/09
MOTTAK PÅ INTERNATET
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Guttorm Aasebøstøl:
Utsettes til svar fra Arbeidstilsynet og Ofoten Brann, og nabovarsel er innkommet.
Forslag v/Johanne Ellingsen:
Internatbygget godkjennes omdisponert til asylmottak for mindreårige, jfr. § 7 i Plan- og
bygningsloven.
Bruksendring etter § 93 i Plan- og bygningsloven oversendes driftsutvalget.
Votering:
Først ble det votert over forslaget fra Aasebestøl som fikk 1 stemme mot 4 som ønsket saken
behandlet.
Deretter ble det votert over forslaget fra Ellingsen som ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Internatbygget godkjennes omdisponert til asylmottak for mindreårige, jfr. § 7 i Plan og
bygningsloven.
Bruksendring etter § 93 i Plan- og bygningsloven oversendes driftsutvalget.
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65/09
ANBUD KUNSTGRESS
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Stig Amundsen
Ordføreren gis fullmakt til å anta anbud sammen med administrasjonen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ordføreren gis fullmakt til å anta anbud sammen med administrasjonen.
66/09
BUDSJETTREGULERING 02/2009
Rådmannens innstilling:
Formannskapet bes vurdere forslag til inndekning og bringe budsjettreguleringen i balanse.
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/Anders Sæter:
Saken utsettes.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
67/09
TILSETTING AV LÆRERE - MUSKEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Forslag v/ Stig Amundsen:
1. Tysfjord kommune lyser ut rektorstilling for Musken skole
2. I påvente av utlysningsprosessen, samt en evt. tilsettingsprosess, pendler ungene fra
Musken til Drag skole. En assistent følger ungene begge veier.
3. Om ikke kvalifiserte søkere melder sin interesse innen søknadsfristen, fortsetter
pendlersituasjonen til Drag, samt at venterom bygges på Drag.
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4. Fylkeskommunen bes i så tilfelle tilpasse hurtigbåtrutene for pendling.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommune lyser ut rektorstilling for Musken skole
2. I påvente av utlysningsprosessen, samt en evt. tilsettingsprosess, pendler ungene fra
Musken til Drag skole. En assistent følger ungene begge veier.
3. Om ikke kvalifiserte søkere melder sin interesse innen søknadsfristen, fortsetter
pendlersituasjonen til Drag, samt at venterom bygges på Drag.
4. Fylkeskommunen bes i så tilfelle tilpasse hurtigbåtrutene for pendling.
68/09
OMREGULERING AV KAIOMRÅDE PÅ DRAG
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Formannskapet:
Stig Amundsen erklærte seg inhabil og fratrådt.
Forslag v/Anders Sæter:
1. Omsøkte område omreguleres midlertidig for 2 år fra forretningsformål til industri- og
forretningsformål.
2. Dersom andre forretningsdrivende ønsker permanent etablering på området, skal
grunneier og leietaker gå i dialog med vedkommende.
3. Leietaker stiller plass til rådighet for eventuelt venterom i samarbeid med grunneier.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Omsøkte område omreguleres midlertidig for 2 år fra forretningsformål til industri- og
forretningsformål.
2. Dersom andre forretningsdrivende ønsker permanent etablering på området, skal
grunneier og leietaker gå i dialog med vedkommende.
3. Leietaker stiller plass til rådighet for eventuelt venterom i samarbeid med grunneier.
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