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Sak 71/09
SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA VERV
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/456
Saksnr.: Utvalg
71/09
Kommunestyret

Arkiv: 080 &16
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Kommuneloven § 15 pkt 2 innvilges Inge Olsen fritak fra sine politiske verv.
Fritaket gjelder ut året 2009.
Saksutredning:
I brev av 31.07. då. Søker Inge Olsen om midlertidig fritak fra sine politiske verv ut året
2009. Han begrunner sin søknad med helsemessige årsaker.
Inge Olsen er valgt som fast medlem av kommunestyret og driftsutvalget, han er også
nestleder av driftsutvalget. I tillegg er han 1. varamedlem til formannskapet fra posisjonens
gruppering.
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden,
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i
vervet. jfr. kommuneloven § 15 pkt 2.
Rådmannen anbefaler at Inge Olsen innvilges fritak fra sine politiske verv ut året 2009.
Dersom han får fritak, vil 1. vara Jonny Langmo rykke opp som fast medlem av
kommunestyret. Men Olsens plass i driftsutvalget og varamedlemsplassen i formannskapet
må det foretas valg.

Lill Tove Hansen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 72/09
VALG AV NYE MEDLEMMER TIL DRIFTSUTVALGET
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/474
Saksnr.: Utvalg
72/09
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Antall medlemmer til driftsutvalget fra flertallsgrupperingen er redusert fra 4 til 3
medlemmer. Reduksjonen er en følge av at Ann-Aashild Hansen fikk fritak, jfr.
kommunestyrets vedtak i sak 18/09.
Dersom Inge Olsen innvilges fritak, blir antall faste medlemmer redusert ytterligere til 2
medlemmer.
Det må derfor foretas valg av nye medlemmer, selv om det er valgt varamedlemmer. Jfr
kommunelovens § 16
Det må tas hensyn til at kjønn ikke blir representert med mindre enn 40% av medlemmene i
organet.
Vedlegg:

Lill Tove Hansen
Kst. rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 73/09
SUPPLERING AV VARAMEDLEMMER TIL FORMANNSKAPET
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/473
Saksnr.: Utvalg
73/09
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Antall varamedlemmer til formannskapet for flertallsgrupperingen er i dag redusert fra 4 til 3
medlemmer. Reduksjonen er en følge av at Ann-Aashild Hansen fikk fritak i kommunestyrets
møte den 17.03.2009.
Dersom Inge Olsen gis fritak, vil grupperingens vararekke reduseres ytterligere til 2
medlemmer.
Ut fra reglene skal grupperingen ha 5 varamedlemmer.
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller annet
folkevalgt organ blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret velge flere faste eller midlertidige
varamedlemmer. Jfr kommunelovens §16
Vedlegg:

Lill Tove Hansen
Kst. rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 74/09
VALG AV NESTLEDER TIL DRIFTSUTVALGET
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/475
Saksnr.: Utvalg
74/09
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Inge Olsen er valgt som nestleder i driftsutvalget. Dersom han får fritak fra sine politiske
verv, må det velges ny nestleder.
Vedlegg:

Lill Tove Hansen
Kst. rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 75/09
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/479
Saksnr.: Utvalg
75/09
Kommunestyret

Arkiv: 080 &16
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven §15 pkt 2 innvilges Gerd Helland fritak fra sitt verv i
eldrerådet.
Saksutredning:
I brev av 18.08.2009 søker Gerd Helland fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet.
Hun begrunner sin søknad med helsemessige årsaker.
Gerd Helland er valgt som varamedlem av eldrerådet.
Kommunestyret kan etter søknad frita den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Rådmannen anbefaler at Gerd Helland innvilges fritak fra sitt verv.

Vedlegg:

Lill Tove Hansen
Kst. rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 76/09
VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGEORGAN I KOMMUNEHELSETJENESTEN
Saksbehandler: Cille Skogvoll
Arkivsaksnr.:
09/472
Saksnr.: Utvalg
76/09
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:
Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor og oppholder seg i
kommunen, jmf kommunehelsetjenesteloven § 1-1.
Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under
stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med
kommunen som nevnt i § 4-1 i kommunehelsetjenesteloven.
Tysfjord kommune har ikke valgt eget klageorgan. I løpet av inneværende periode har
kommunen ikke mottatt klager på helsehjelp som skal behandles etter
kommunehelsetjenesteloven § 2-4.
Den som søker helsehjelp, kan påklage avgjørelsen til det organ som kommunestyret
bestemmer, jmf kommunehelsetjenesteloven § 2-4.
Klageorganet skal ha fra tre til fem medlemmer.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger klageorgan og dets medlemmer.

Vedlegg:

Lill Tove Hansen
Kst. rådmann
Cille Skogvoll
saksbehandler
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Sak 77/09
KOMMUNEPRAM
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/141
Saksnr.: Utvalg
69/09
Kommunestyret
/
Kommunestyret
60/09
Formannskapet
77/09
Kommunestyret

Arkiv: N30
Møtedato
22.06.2009
12.08.2009
27.08.2009

Formannskapets innstilling:
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.
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:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
12.08.2009
PS 60/09

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Administrasjonen korrigerte navn: Skal være Br. Johansen, ikke Viggo Johansen
Rådmannens innstilling med korr. Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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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.
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)
* 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 78/09
HOVEDPLAN VANN - TILLEGG
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
09/467
Saksnr.: Utvalg
78/09
Kommunestyret

Arkiv: M03
Møtedato
27.08.2009

Rådmannens innstilling:
Tilleggspunkt til hovedplan vann:
Alt personell som arbeider innenfor VA-området, skal inneha forsvarlig kompetanse. Dette
gjelder drift, vedlikehold og administrative oppgaver.
Det skilles ikke på om personell er ansatt i offentlig eller privat sektor.
Vannverkseier er ansvarlig for at dette blir fulgt opp.
Saksutredning:
Tysfjord Kommune har den 22.06.09 vedtatt hovedplan vann.
I hht drikkevannsforskriften, lov om helsemessig og sosial beredskap, kommunehelseloven
samt krav fra mattilsynet bør det inn ett tileggspunkt i planen. Dette punktet går på forsvarlig
drift og vedlikehold av VA-nettet.
I opprinnelig hovedplan var dette ivaretatt, men er falt bort i vedtatt plan. Uten et punkt om
forsvarlig drift vil kommunen bli ilagt døgnmulkt fra Mattilsynet, samt at invisteringstilskudd
fra fylkeskommunen kan bortfalle.
Vedlegg:

Lill Tove Hansen
Konst. rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk Sjef
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Sak 79/09
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
79/09
Kommunestyret

Arkiv: GN/BN 60/286
Møtedato
26.01.2009
04.03.2009
17.03.2009
22.06.2009
12.08.2009
27.08.2009

Formannskapets innstilling:
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.

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:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
12.08.2009
PS 59/09

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
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.
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Votering:
Sæters forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Sæters forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
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
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,-

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

Beløp
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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.

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
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.
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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
Grunnundersøkelse
80 000
Rapportering mv
Teknisk etat
15 000
Sum
150 000
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
Beløp
Prosjektering/reguleringsarbeid
100 000,Administrasjon/kontorleie/leie kontorutstyr
100 000,Rør og dreneringsarbeid
250 000,Rør og avløpsarbeid
250 000,Planering område 1
200 000,Reasfaltering mv av fortau/RV827/trafikkøy mv
100 000,Sum
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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.
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
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Beløp
115 000,305 000,150 000,600 000,30 000,-

Sak 79/09
Sum

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

Lill Tove Hansen
Kst. rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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ETABLERING AV ASYLMOTTAK
Saksbehandler: Robert Pettersen
Arkivsaksnr.:
08/646
Saksnr.: Utvalg
19/09
Driftsutvalget
67/09
Kommunestyret
58/09
Formannskapet
80/09
Kommunestyret

Arkiv: F30
Møtedato
19.05.2009
22.06.2009
12.08.2009
27.08.2009

Formannskapets innstilling:
Tysfjord kommune ønsker å høste erfaringer vedrørende evt. drift av asylmottak i
internatbygget, før en tar stilling til mottak ved tidligere TSA.
Saksutredning:
Behandling i Formannskapet den 12.08.2009
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.
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.
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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.
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
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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.
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
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------------------------------------------------------------------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.
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
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rådmann
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OPPFØLGING AV VEDTAK
SAK 70/09
Saksbehandler: Anders Sæter
Arkivsaksnr.:
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Saksnr.: Utvalg
81/09
Kommunestyret

Arkiv: 034
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl
Møtedato
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innstilling:

Saksutredning:
Vedlegg:

Anders Sæter
ordfører
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