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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Råd for universell utforming 3/2016 28.01.2016 

Kommunestyret 9/2016 11.02.2016 

 

Årsmeldingen råd for universell utforming 2015 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding råd for universell utforming 2015 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar årsmelding fra Rådet for universell utforming til orientering. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Råd for universell utforming - 28.01.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

Kommunestyret tar årsmelding fra Rådet for universell utforming til orientering. 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 



 

 

Saksopplysninger 

Sørfold kommunestyre oppnevnte den 26.2.2008 kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Jf lov 2005-06-17 nr 58: Lov om råd eller annen representasjonsordning i 

kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 

”»§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir 
sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske 
med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av 
nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.  

§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna 
representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne».  

 
Sørfold kommunestyre vedtok den 2. februar 2010 at betegnelsen for Sørfold kommunes råd 

skal endres til: Kommunalt råd for universell utforming. 

Rådet skal hvert år levere melding om aktiviteten til Kommunestyret, jf lovens §7: 

 
Videre står det i lovens bestemmelser:  
”Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for 
kommunestyret” 

 

Vurdering 

Rådet for universell utformings årsmelding for 2015 er utarbeidet/godkjent av rådet den 

28.1.2015. Årsmeldingen vedlegges til Kommunestyret til orientering. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ÅRSMELDING – 2015 

 

 
 

”Vi er alle forskjellige” 

Tegning: Trond Bredesen 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kommunalt råd for universell 

utforming 

Sak 2015/1202 



Innledning 

Sørfold kommunestyre oppnevnte den 26.2.2008 kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Jf lov 2005-06-17 nr 58: Lov om råd eller annen representasjonsordning i 

kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

” § 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett 
funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker 
som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom 
anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og 
tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.  
 
§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna 
representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne.  
 
Kommunestyret vedtok den 2.2.2010 at navnet på vårt råd skal være «Råd for 
universell utforming». 
 
Rådet skal hvert år levere melding om aktiviteten til Kommunestyret, jf lovens §7: 

”Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast 
fram for kommunestyret” 
 

Universell utforming 

Rådet for universell utforming vil ha som hovedfokus å finne løsninger som passer for alle. 

Rådet vil altså i det vesentligste ikke befatte seg med enkeltsaker og enkeltpersoners levekår.  

Universell utforming handler om god utforming der tiltak for personer med nedsatt 

funksjonsevne blir hovedløsningen. Det innebærer at utforming av det fysiske miljø blir slik at 

hovedløsningen kan brukes av flest mulig, ikke minst familier med små barn i barnevogn og 

eldre. 

 

Inntil for få år siden var fokuset på tilrettelegging for funksjonshemmede. Universell utforming 

går mye lengre enn til å skape sosial integrering. Universell utforming bidrar også til innovativ 

design, dermed nye og bedre muligheter for næringslivet. Dette igjen kan åpne nye markeder for 

fremtidige produkter som etterspørres av nye forbrukergrupper.  

Den demografiske utviklingen går mot flere eldre. Mange vil etter hvert få nedsatt 

funksjonsevne, og dette må tas hensyn til innenfor alle sektorers arbeid.  

 

Medlemmer i 2011-2015 

Kommunestyret vedtok den 20.10.2011 å utvide antall medlemmer i rådet fra tre til fem. 

 

 Leder: Tor Ankjell politisk valgt med personlig vara Anne Lise Lillegård 

 Gisle Hansen politisk valgt med personlig vara Sten Robert Hansen  

 Roald Larsen oppnevnt av rådmannen 

 Jorun Bringsli, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).  

 Ann Merete Bjørknes, Samarbeidsforum for funksjonshemmede (SAFO).  

 

Rådets saksbehandler og sekretær har vært kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen. 

 

Medlemmer 2015-2019 

Kommunestyret valgte den 23.11.2015 følgende råd for neste periode: 



 

 Tor Ankjell (leder) med personlig vara Karl Simonsen 

 Iren Pedersen (nestleder) med personlig vara Jannike Moen 

 En representant fra Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 

Foreløpig ingen representanter meldt inn. 

 En representant fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Mental Helse Sørfold 

har oppnevnt Gunnar Larsen som representant.  

 Leder av seniorrådet med personlig vara nestleder av seniorrådet. 

 1 representant oppnevnt av Rådmannen. Rådmann har oppnevnt vaktmester Henning 

Øwre som representant i perioden. 

 

Mandat 

Kommunestyret vedtok den 13.03.2012 følgende mandat for rådets arbeid: 

1. Hjemmel: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 

menneske med nedsett funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven trådte i 

kraft 10. september 2007. Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en 

representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

2. Formål: Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig 

medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag 

av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.  

3. Sammensetning og oppnevning: Rådet i Sørfold betegnes «Kommunalt råd for universell 

utforming» . Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Leder og nestleder 

for rådet blir oppnevnt av kommunestyret. Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for 

valgperioden.  

Rådet besto av 5 representanter med vararepresentanter som oppnevnes av kommunestyret. Disse 

fordeles slik: To politikere, én representant oppnevnt av rådmann og to representanter fra 

funksjonshemmedes organisasjoner, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nordland (FFO) og 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Nord-Norge (SAFO).   

Tillegg fra valget 2015: Rådet utvides med representant fra Seniorrådet, og består nå av 6 

representanter. 

Organisasjonene sender forslag på representanter i forkant av oppnevningen. Hvert kjønn skal 

være representert med minst 40 % i rådet.  

Rådmannen har observatørstatus i rådet.  

Rådet skal ha mulighet til å innkalle en fra administrasjonen i spesielle saker. Denne bør komme 

fra den enhet som naturlig steller med de aktuelle sakene.  

4. Oppgaver: Loven tilsier at saker som gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot 

diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta 

opp saker.  

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør 

saken. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Det skal ikke legges 

forvaltningsoppgaver til rådet. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for 

funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om 

saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling. Rådet arbeider med 

og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: 

 allmenne tiltak og tjenester som berører tilgjengelighet til bygg- og anlegg i kommunen 

 funksjonshemmede som spesiell målgruppe  



 kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder i saker av prinsipiell 

interesse der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen . 

Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet. Uttalelser følger saken i 

videre behandling. 

 rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten 

osv. 

 høringsinnstans i hht den nye plan og bygningsloven 

5. Sekretariat: Rådmann oppnevner sekretær for rådet. 

6. Møter og innkalling: Møter er fastsatt i møteplan for politiske utvalg. Rådet avholder i tillegg 

møter etter behov. Sekretæren innkaller til møter, og møte kan også avholdes hvis to av rådets 

medlemmer mener det er riktig å avholde møte. Rådet kalles inn med 7 dagers varsel. 

Møteinnkallingen sendes medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og kommunalsjef 

teknisk/næring. I rådet gjelder alminnelig flertall med avstemminger. Hvis stemmelikhet, gjør 

leders dobbeltstemme utslaget. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene 

er til stede. Rådet fører protokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmene, 

varamedlemmene, rådmannen og ordføreren. Møteinnkalling og protokoll publiseres på 

kommunens hjemmeside. Forøvrig gjelder bestemmelsene i kommunelovens kap. 6 og annet 

lovverk så fremt ikke annet fremgår av mandatet.  

7. Årsmelding:  Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Denne legges frem 

for kommunestyret. Årsmeldingen sendes til organisasjoner som er representert i rådet. 

Organisasjonene videresender til andre organisasjoner i sammenslutningene. 

8. Økonomi Sørfold kommune dekker utgiftene til rådets møtevirksomhet i henhold til gjeldende 

reglement. Rådet har ikke eget ansvar i budsjettet, og belaster ansvar 1000 – politisk virksomhet. 

9. Talerett Rådets leder, evt. annet medlem utpekt av leder, har talerett i kommunestyret i saker 

som angår tilgjengelighet, men deltar ikke i debatten blant de folkevalgte.  

 

Aktivitet i 2015 

 

Rådet har også i 2015 hatt fokus og arbeidet etter: 

 Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og 

økt tilgjengelighet. ”Det offentlige rom” skal være universelt utformet i 2020. 

 Rundskriv A-28/2007 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet som er en rettleder til 

loven om representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Nordland fylkeskommunes handlingsplan for universell utforming – ”Et samfunn for 

alle” 

 Håndbok for rådets arbeid utarbeidet av Kommunal kompetanse. 

 

Saker til behandling 

Saker det har vært arbeidet med: 

 Årsmelding 2014 

 Handlingsplan universell utforming, revisjon av tiltaksdelen, og gjennomgang status på 

iverksetting av tiltak.  

 Gjennomgang krav til kommunenes hjemmesider, jf Forskrift om universell utforming 

av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger.  Rådet ber om at det legges 

til rette for navigering med piltaster og opplesing av tekst/lytte til tekst.  

 Årsmelding Nordland fylkes årsmelding råd for funksjonshemmede 

 Informasjonsskriv fra barns, ungdoms og familiedirektoratet 

 Utlysning prosjektmidler universell utforming.  

 Innfallsporter nasjonalparker. Se under befaring.   

 



Kurs/konferanser. 

Rådets medlemmer har ikke deltatt på kurs eller konferanser i 2015. 

 

Deltakelse i byggekomiteer 

Det har ikke vært arbeid i byggekomiteer i 2015. 

 

Befaring i kommunen 

Rådets befaring i 2015 var i til innfallsporter for nasjonalparkene våre. Rådet har merket seg 

følgende: 

 

Etter befaringen sendte rådet henvendelse til Nordland nasjonalparkstyre. Rådet har fått 

følgende tilbakemelding på henvendelsen:  

 
Miljødirektoratet tildeler tiltaksmidler for nasjonalparkene etter en søknad fra nasjonalparkstyrene i den 

såkalte bestillingsdialogen. Tiltaksmidlene kan bl.a. benyttes til bedre tilrettelegging ved innfallsportene. 

For at tiltakene skal være aktuelle for tildeling av midler bør det foreligge en prosjektplan med et 

kostnadsoverslag og budsjett. 

 

Innfallsporter Rago nasjonalpark 

Brevet viser til innfallsport til Rago nasjonalpark i Nordfjord. Jeg går ut ifra at det her vises til stopp-

plassen i Lakshola hvor det er et toalett (WC) og bord/benker. Det er imidlertid også en innfallsport til 

Rago nasjonalpark lenger ut i Nordfjorden ved et gammelt grustak, her er det satt opp en utedo og en 

gapahuk i privat regi. 

 

Nasjonalparkstyret ser behovet for en utbedring av stopp-plassen i Lakshola, vil også peke på behovet 

for en større parkeringsplass i turistsesongen, noe kommunen også selv har hatt innspill på. Kommunen 

er reguleringsmyndighet i området, ansvarlig for stopp-plassen og eier av toalettet, stopp-plassen ligger 

også delvis på privat grunn, kommunen bør derfor være ansvarlig for planlegging og utførselen av det 

arbeidet som gjøres her. Før vi kan ta prosjektet med i bestillingen av tiltaksmidler for nasjonalparken 

må det imidlertid foreligge en plan for gjennomføring av arbeidet med et kostnadsoverslag.  

Foruten at nasjonalparkstyret kan ha en mulighet til å bidra med tiltaksmidler i prosjektet, ønsker 

sekretariatet for nasjonalparkstyret et samarbeid med kommunen om behovet for anlegg og informasjon 

ved innfallsportene til nasjonalparken. 

 

Innfallsport Sjunkhatten nasjonalpark 

Nasjonalparkstyret samarbeider om innfallsporten i Røsvik sammen med blant annet Sørfold kommune 

og Nordland Fylkeskommune. I tillegg er Fauske og Bodø involvert i prosessen for sine innfallsporter i 

deres kommune. Vår kontaktperson i saken for Sørfold er Eirik Stendal. Han har god kjennskap til status 

i saken. Planene for innfallsporten i Røsvik vil komme fra Sørfold kommune som planmyndighet. 
 

 

Rådet ber rådmann ta dette med i arbeider rundt innfallsportene i kommunen, og vil følge denne 

saken videre i rådets arbeid i 2016.  

 

 

Planarbeid 

Handlingsplan for Sørfold kommunes arbeid med universell utforming ble vedtatt i februar 

2014. Planens hoveddel skal i henhold til planens kapittel 7 rulleres første år i 

kommunestyreperioden. Dette legges frem som egen sak til Kommunestyret i møtet i mars. 

Tiltaksdelen skal rulleres årlig – og vedtas av Kommunestyret i første møte i inneværende år. 

Dette gjøres i 2016 sammen med hovedrulleringen.  

Det fremkommer også i planen at ved revisjon skal tiltak i forhold til utbedring av eksisterende 

kommunale bygg, anlegg og uteområder innarbeides.  

 

Tiltakene i Handlingsplanen skal kommenteres i rådets årsmelding, og i rådmannens årsmelding. 



 

Tiltaksdelen ble sist revidert i kommunestyret 12.02.2015. I møte den 19.6.2015 gikk rådet 

gjennom gjeldede plan og kontrollerte status på iverksetting av tiltakene. Rådet ga i den 

forbindelse merknader og endringsforslag som tas med i neste revisjon. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar/status på punkter i planens tiltaksdel 

 

Tiltaksdelen i plan for universell utforming er et omfattende dokument. Det tas derfor med 

kommentarer her kun til de punktene som var satt opp for iverksetting i 2015. For informasjon 

om resterende punkter, vises til egen sak om revisjon av handlingsplanen. Nummerrekkefølgen  

i tabellen nedenfor er derfor ufullstendig.  

 

1 Kvalitetssikring av planlegging og byggesaksbehandling 

 Tiltak Rådmannens kommentar 

til tiltak 2015 

1.2 a) Innarbeide forslag til mål og tiltak for økt tilgjengelighet 

i økonomiplan, innenfor den enkelte sektors 

ansvarsområder. 

b)Informasjon om status universell utforming skal inn i 

årsmeldingen til Kommunestyret 

 

a)  

 

 

b) Tas inn også i 

rådmannens 

årsmelding.  

1.3 Kvalitetssikre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. For 

planer som fremmes skal saksframlegget inneholde 

vurderinger om hvordan tilgjengelighet for alle 

befolkningsgrupper er ivaretatt 

 

1.4 Innarbeide rutiner ved byggesaksbehandlingen:  

Orientere om tilgjengelighet i forhåndskonferanser 

Uttalelsesrett/brukermedvirkning 

Bruke sjekkliste og veiledningsmateriell 

 

1.5 Kartlegge, evaluere og offentliggjøre tilgjengelighet i 

eksisterende bygninger og områder. Foreslå 

forbedringstiltak 

 

 

 

 

2 Brukermedvirkning 

 Tiltak Rådmannens kommentar 

til tiltak 2015 

2.1 RFU skal ha relevante plan- og byggesaker til uttalelse. 

Muntlig orientering ved behov 

Gjennomføres forløpende 

2.3 Leder for RFU gis innkalling til alle politiske møter, og gis 

møte- og talerett i utvalgene.  

Møtesekretærer iverksetter 

dette 

2.6 Utforming av busstopper mv på E6 

Rådet tas med i dialog rundt utforming av ny E6 og 

busstopper mv. 

Informasjon gitt i rådet i des 

15.  Følges opp i 2016. 

 

 



3 Kompetanseheving 

 Tiltak Rådmannens kommentar 

til tiltak 2015 

3.2 Dagseminar «Tilgjengelighet for alle». Innføring i lovverk, 

planlegging, funksjonshemmedes behov, 

brukermedvirkning og praktisk tilrettelegging. 

Målgruppe: Grendeutvalg, lag og foreninger, Seniorråd og 

andre interesserte 

 

 

Ikke gjennomført. 

 

Rådet foreslår utsettelse til 

februar 2016.  

3.3 Etterutdanningskurs. Målgruppe: Saksbehandlere, 

representanter rådet 

Ikke gjennomført 

3.4 Informasjon på hjemmesida, linker til gode eksempler.  Artikler, presentasjoner, 

linker og tips samt 

informasjon om rådets 

arbeid legges ut på 

hjemmesida. Universell 

utforming er også mer 

synliggjort gjennom eget 

punkt i venstremenyen på 

forsiden.  

 

 

4 Bygg- og anleggstiltak 

 Tiltak Rådmannens kommentar 

til tiltak 2015 

4.1 Kommunens fortau og fortauskanter på Straumen skal 

tilpasses universell utforming. 

Tas inn i ny veiplan som utarbeides i 2014 

Tiltakene iverksatt senest 2018 

 

4.7 Gjennomgang av hvor det mangler tilpassede 

bord/benker på rasteplasser.  

 

 

 

5 Andre tiltak 

 Tiltak Rådmannens kommentar 

til tiltak 2015 

5.2 Andre tiltak: Tilpasning hjemmesida synshemmede 

Hjemmesida utvikles slik at den tilpasses krav ihht 

Forskrift om utforming av IKTløsninger: 

- Navigere ved hjelp av piltaster 

Opplesing av tekst/lytte til tekst. Inkl opplesing av 

capchat (kontroll av at den som skriver kommentarer er 

en person) 

Jobber fortsatt med dette. 

Vurderer talehjelp til 

elektroniske skjema også.  

 

 

 

Økonomi 

Rådet har ikke eget budsjett, men belaster ansvar 1000 Kommunestyret. 

 

 



 

 

 

 

 

Takk for et lærerikt verv! 

Jeg har hatt gleden av å vært med i rådet i 2 valgperioder og mente etter valget i høst at det nå 

var riktig å la andre slippe til. Opplevde selv å få opp øynene for både gode og dårlige løsninger 

etter skoleringen som fulgte med vervet. Endel har vi fått gjort og fokuset på utfordringene har 

blitt bedre, men fortsatt er det mye ugjort.  Både kvasse fortauskanter, elendige busstopp og lav 

respekt for merkede parkeringsplasser preger hverdagen for mange. Videre er det nok 

utfordringer å løse for svaksynte, hørselshemmede og allergikere. 

 

Det som overrasket meg mest da jeg begynte i rådet for universell utforming var hvor enkelt 

mange ting kan gjøres for å lette manges hverdag! Samtidig ble jeg stuss over hvorfor så få som 

hadde tenkt på selve grunntanken for universell utforming tidligere;  

Hovedløsningen skal gjelde for alle! 

 

At jeg selv måtte på kurs for 8 år siden for å få opp øynene sier meg at vi som samfunn har gått 

framover.  Det virker i dag innlysende for mange av oss og det er ikke nevneverdig fordyrende 

når det tas med i planleggingen fra dag 1.  

 

Jeg ønsker de nyvalgte lykke til med arbeidet! 

 

Hilsen  

Gisle E. Hansen 

 

 

Avslutning – oppsummering av rådets leder. 

Tor Ankjell ble valgt inn i rådet for universell utforming i 2011. Han ble i 2015 på nytt valgt inn 

i rådet for neste kommunestyreperiode. 

«Perioden har gått fort er den følelsen jeg har nå når jeg ser tilbake på disse årene. Det er 

samtidig hyggelig å tenke på at vi har kommet godt i gang med de målsetningene vi hadde satt 

oss.» 

Jeg synes vi har kommet et godt stykke på veg. En av de største sakene var å utarbeide og få 

kommunestyret til å vedta en handlingsplan for universell utforming i Sørfold kommune, og at 

planens handlingsdel skal rulleres årlig. 

Rådet har til nå bestått av to medlemmer (med vara) som oppnevnes politisk, en representant fra 

administrasjonen, representanter fra brukerorganisasjonene SAFO og FFO og sekretær fra 

administrasjonen. 

Det nye rådet vil bli øket med en representant fra seniorrådet. 

Rådet har også hatt plass i byggekomiteene for skolebygg. Røsvik skole hadde behov for mere 

plass, og et nytt klasserom. Den nye fløyen er tilpasset dagens krav til universell utforming, og 

kan brukes av de fleste. Rektor Trude Gleinsvåg forteller at alle elever og ansatte var til stede 

ved markeringen, og det var også ordfører Lars Evjenth og kommunalsjef Kåre Isaksen. 

Rehabilitering av Straumen skole er det største byggeprosjektet vi har deltatt på. Rådet for 

universell utforming var med i byggekomiteen og fikk delta i viktige valg og deltok med forslag 

til universell utforming. 



I perioden som kommer synes det å bli oppstart av flere kommunale bygg og jeg ønsker i den 

forbindelse at vi kan få til å videreføre det gode samarbeidet vi har hatt med administrasjonen.  

Med dette vil jeg få takke de som har vært medlemmer i rådet for universell utforming i denne 

perioden.  

Samtidig vil jeg ønske velkommen til de nye som nå kommer inn i rådet for universell 

utforming.  

 

Tor Ankjell 

 

 

 

Årsmeldingen sendes Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Samarbeidsforum for 

funksjonshemmede.  
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskap 3/2016 26.01.2016 

Kommunestyret 10/2016 11.02.2016 

 

Anmodning om bosetting av flere flyktninger 2016 og 2017 

Rådmannens innstilling 

Sørfold kommune er positiv til å ta imot flere flyktninger i denne perioden dersom kommunen 

klarer å skaffe tilstrekkelig med boliger. 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

Sørfold kommune er positiv til å ta imot flere flyktninger i denne perioden dersom kommunen 

klarer å skaffe tilstrekkelig med boliger. 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 

 

SaksopplysningerBakgrunn for saken er ny anmodning til Sørfold kommune fra Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet datert 23.11.2015. IMDI og fylkesmannen i Nordland viser til tidligere 

anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 sendt 21.07.2015 ble Sørfold kommune bedt om 

å bosette 15 flyktninger i 2016. I det nye brevet oppdateres anmodningen til kommunen for 



2016 etter at bosettingsbehovet har økt.  Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som 

ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og 

unge flyktninger spesielt.  

Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har oppjustert 

tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette minst 18 000 flyktninger 

i 2016. Det er en økning på nær 30 % sammenlignet med tidligere anmodning på 14 000 for 

2016.01.05. 

Det er særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige mindreårige) som 

skal bosettes i 2016 Oppdaterte prognoser viser at det er behov for å bosette minst 4 400 enslige 

mindreårige i 2016 

På denne bakgrunn går IMDI og Fylkesmannen i Nordland ut med en anmodning til alle 

bosettingskommuner om også å bosette enslige mindreårige. På bakgrunn av det økte behovet 

for bosettingsplasser, ber IMDI og Fylkesmannen i Nordland Sørfold kommune om å ta imot 20 

flyktninger i 2016.01.05 På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDI og 

Fylkesmannen i Nordland Sørfold kommune om å legge til grunn følgende foreløpig plantall for 

2017 – minst 25 flyktninger i 2017. Svarfrist på denne henvendelsen var satt til 31.12.2015. 

Økonomi og rammevilkår. 

Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Kommunene får et høyere År-1 

tilskudd for enslige voksne. Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2016 

 

Integreringstilskudd:    Bosettingsår                  Sats  

År-1- (2016)    kr 184 000(voksne)* 

kr 184 000(barn)* 

kr 234 000(enslige voksne) 

kr 184 000(enslige mindreårige) 

År-2 (2015)    kr 220 000 

År-3 (2014)    kr 160 000 

År-4 (2013)    kr   83 400 

År-5 (2012)    kr   70 000 

 

*Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år 

 

Barnehagetilskudd       kr   24 500(engangstilskudd) 

 

Eldretilskudd        kr 162 000 (engangstilskudd) 

 

Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger 

Tilskudd 1:     kr 181000 (engangstilskudd) 

Tilskudd 2:     Inntil kr 1 111 000 i inntil 5 år 
 

Vurdering  

Den store flyktningestrømmen medfører store utfordringer i forhold til bosetting, også i vår 

landsdel, men flyktningsituasjonen kan også ses på som en ressurs som tilføres distrikts-Norge. 

Vår kommune har sagt seg villig til å ta i mot 20 flyktninger(familier) i løpet av en 3 årsperiode 



fra 2016 til 2019. Dette kan synes lite i forhold til den store utfordringen det er å få bosatt alle 

som har fått opphold i landet. 

Sørfold kommune har lyst ut stilling som flyktningekoordinator med søknadsfrist 16. desember 

2015.  Tilsettingsprosessen er nå i gang. Det er nedsatt en tverrfaglig gruppe som sammen har 

ansvaret for flyktningarbeidet i Sørfold. Dette arbeidet er nytt for Sørfold kommune og det er 

mye som skal på plass før første bosetting. 

Gruppa tar sikte på å ruste tjenestene slik at kommunen kan ta i mor de første flyktningene i 

løpet av sommeren 2016.01.05.  

Pr. i dag har vi ikke tilgang til egnede boliger som er øremerket flyktninger.  Det er foreslått 

ulike tiltak for å få på plass slike boliger. Det er ikke gjort henvendelser til eventuelle private 

utleiere, men det vil også bli vurdert.  Husbanken har låne- og tilskuddsordninger som støtter 

opp om både bygging og kjøp av boliger til denne gruppen. 

I forbindelse med asylmottaket i Røsvik er det bestemt er det vurdert at helsetjenesten har behov 

for å øke bemanningen i med 50 % sykepleier. Denne er på plass så snart det lar seg 

gjennomføre.  Det vil derfor ikke bli behov for ytterligere økning i første omgang. 

Den største utfordringen for å bosette flere enn tidligere vedtatt er boligsituasjonen i kommunen.  

Kommunen har et stort press på de kommunale boligene og i følge teknisk etat står det 8-10 

personer/familier på venteliste.  

Kommunen mangler erfaring og arbeider nå for å få på plass en flyktningekoordinator som skal 

ha ansvaret for å få på plass boliger, introduksjonsprogrammet osv. Det er derfor ikke realistisk 

å bosette noen før tidligst sommeren 2016. 

Arbeidet med å skaffe boliger må prioriteres dersom kommunen velger å bosette flere 

flyktningerenn først bestemt.  Det behøver nødvendigvis ikke være et kommunalt ansvar alene. 

Andre steder i landet har kommunen lykkes med å skaffe boliger på det private markedet med å 

invitere kommunens innbyggere på en dugnad. 

Introduksjonsprogrammet må uansett være på plass til første bosetting finner sted. Norskpraksis 

som en del av introduksjonsprogrammet vil også være viktig i den sammenheng, og 

flyktningekoordinator må i nært samarbeid med lokale bedrifter/næringsliv få på plass avtaler 

om slike praksisplasser. 

Dette er oppgaver som den nye flyktningekoordinatoren i samarbeid med den tverrfaglige 

gruppen skal arbeide med de nærmeste månedene. Vi kan i den sammenheng arbeide for å 

bosette flere enn det kommunestyret vedtok i sak 499/15. 

 

 

 

 



 

 

Sørfold kommune Arkiv: 216 

Arkivsaksnr: 2015/317-7 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 11/2016 11.02.2016 

 

Forvaltningsrevisjon legetjenesten 

 

Vedlegg 

1 saksprotokoll frev legetj 14122015 

2 14721 Legetjenesten 

 

 

Rådmannens innstilling/Kontrollutvalgets innstilling 

Forslag til vedtak (innstiling til kommunestyret): 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Legetjenesten er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas 

til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

 

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem:   

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I sitt møte 16. juni 2015, i sak 12/15, besluttet kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon av 

legetjenesten. Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 i sak 59/2012, og 

ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der utvalget finner 

det nødvendig. Legetjenesten var ikke en del av plan for forvaltningsrevisjon, men på bakgrunn 

av myndighet fra kommunestyret til å foreta endringer, ble forvaltningsrevisjonen gjennomført. 

 



Formålet med revisjonen har vært å om kommunen har kontroll med hvilke tjenester som 

utføres, om det er ryddighet i praksis mht attestering/-anvisning og om det er ryddighet i forhold 

til funksjonene som helsesjef og kommunelege I. 

 

Følgende problemstilling har vært undersøkt i forbindelse med revisjonen: 

 

 Har kommunen en tilfredsstillende internkontroll i forhold til legetjenesten? 

 

For å belyse problemstillingene har revisor gjennomgått skriftlig dokumentasjon, samt intervjuet 

kommunalsjef, økonomisjef, helsesjef/kommunelege I samt ordfører. 

 

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som 

undersøkes av revisjonen), er bl.a kommuneloven, helselovgivning, forskrift om internkontroll, 

rammeavtale (KS og Legeforeningen) og avtaler mellom kommune og kommunelege.  

 

Revisors undersøkelser har tatt utgangspunkt i funn som fremkom i Rune Devold AS sin Drifts- 

og ressursanalyse for pleie, helse og omsorgssektoren fra 2015: 

 

Manglende IPLOS-registrering: Omsorgstjenester ytt av legekontoret ble ikke registrert i IPLOS 

(individbasert pleie og omsorgssystem). Det har vært noe uklarhet om tjenestene er 

registreringspliktige, men revisor har fått opplyst at det arbeides med å innføre IPLOS for slike 

tjenester på legekontoret. 

 

Svakt tverrfaglig samarbeid: Ressursanalysen viste at de øvrige omsorgstjenestene var 

misfornøyde med samarbeidet med omsorgstjenester lokalisert til legekontoret. Både 

kommunalsjef og kommunelege ga uttrykk for at de var overrasket over det som kom frem i 

Ressursanalysen om svakt samarbeid. Revisor gir ingen nærmere vurdering av dette spørsmålet. 

 

Manglende forvaltningsvedtak ved tjenestetildeling: Det fremkom i ressursanalysen at det ikke 

fattes enkeltvedtak når det tildeles eller gis avslag på tjenester som ytes av psykiatrisk 

sykepleier, kreftsykepleier eller diabetessykepleier. Revisor får opplyst fra kommunalsjef at det 

nå er innført at man gjør dette. Videre viser revisor til at de forstår det slik på kommunelege I at 

vedtakspraksis foreløpig ikke er innført (i påvente av avklaring vedr IPLOS) 

 

Dobbel funksjon som helsesjef – kommunelege I. Her pekte ressursanalysen på at kommunelege 

I var tilsatt i 40 % stilling som helsesjef, men med 100 % lønn. Ifølge kommunelege I / helsesjef 

innebærer helsesjefstillingen kun en rådgiverfunksjon. Stillingsstørrelse og avlønning er 

avtalemessig avklart. 

 

Manglende refusjon av driftsutgifter: Ressursanalysen viste at kommunelegens selskap kun 

refunderte 10 % av kommunens driftsutgifter, og at det ifølge rammeavtalens bestemmelser 

kreves at 100 % skal refunderes av selskapet. Kommunelege I opplyser at avtalen var til 

behandling i forhandlingsutvalget sist i 2010.I henhold til rammeavtale mellom KS og 

Legeforeningen kan en kommune for et avtalt tidsrom avtale en lavere innbetaling. I revisors 

vurdering viser denne til at avtalen mellom KS og legeforening er romslig fortolket, ordningen 

er generøs, men er «et valg som er gjort». 

 

Utbetaling av uberettiget praksiskompensasjon – tilsynslegetjenester: I henhold til rammeavtalen 

som nevnt over skal det ikke betales nevnte kompensasjon dersom ikke kommunens utgifter 

refunderes fullt og helt. Ressursanalysen viste at kommunen var fakturert for 



praksiskompensasjon, i tillegg til at kommunens utgifter ikke ble refundert. Revisor får opplyst 

at denne praksisen opphørte fra 1.1.2015, noe den senere Ressursanalysen ikke fanget opp. 

 

Honorar i stedet for lønn for tilsynslegeoppgavene: Ressursanalysen pekte på at 

tilsynslegeoppgavene ble utbetalt som honorar til legens selskap, i stedet for lønn, og at dette 

kunne være «skattemotivert», «medvirker kommunen til skatteunndragelse». Revisors vurdering 

er at betalingen ikke har betydning i forhold til skattemessige spørsmål, og Ressursanalysens 

hentydninger til skatteunndragelse er det ikke grunnlag for. 

 

Turnuslegers egenandeler tilfaller aksjeselskapet / turnustilskuddet deles: I henhold til 

rammeavtalen skal trygderefusjon og egenandeler tilfalle kommunen. Etter avtale mellom 

kommune og kommunelege I (2006) skal legen beholde pasientbetaling, refusjon og andre 

inntekter fra turnusleges arbeid. Ressursanalysen viste til selskapet fakturerte kommunen for 

perioder uten turnuslege. Revisor får opplyst at avtalen (2006) med kommunelegen er at i 

perioder på mer enn to uker uten turnuslege så deles turnustilskuddet likt mellom kommunen og 

selskapet. Videre viser revisor til at fakturering i perioder uten turnuslege er avklart på 

kommunestyrenivå. 

 

Sykepleie som omsorgstjeneste skal ytes vederlagsfritt: I Ressursanalysen var det pekt på at 

kommunen ikke kan redegjøre for om den tilfredsstiller dette kravet for tjenester som ytes av 

psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier og diabetessykepleier tilknyttet legekontoret. Både 

kommunalsjef og kommunelege I mener dette er ikke problematisk i forhold til psykiatrisk 

sykepleier, idet det ikke blir krevd egenandel. Ifølge kommunelege I kreves ikke vederlag for 

sykepleietjenestene som ytes, dersom ikke lege er involvert. Etter revisors vurdering er dette en 

gråsone som bør avklares nærmere. 

 

Ryddighet i roller mht attestering og anvisning: Revisor nevner eksempler på hvordan 

attestering og anvisning er gjennomført i kommunen, bl.a at omsorgsleder ikke har vært 

involvert i attestering og anvisning på eget område, begrunnet med manglende innsyn i avtalene. 

Flere fakturaer er attestert av kommunalsjef og anvist av enhetsleder institusjon. Etter revisors 

vurdering «det eneste naturlige og holdbare at personell på tjenestested utøver kontroll med 

levert tjeneste, og attesterer på (eller leverer grunnlag for) at leveransen er i tråd med faktura.» 

Det er sterkt kritikkverdig at kommunens ledelse attesterer og anviser faktura for leveranser som 

ingen kan bekrefte er mottatt, og denne praksisen bør opphøre så raskt som mulig. 

 

Klarhet mellom funksjonene som helsesjef – kommunelege I – lege: Det foreligger en 

dobbeltrolle ved at samme person bekler flere funksjoner. Det foreligger ikke stillingsinstrukser 

i forhold til stillingene. Etter revisors vurdering skaper dobbeltrollen en styringsmessig 

utfordring for kommunen – en utfordring som kommunen sliter med å håndtere. 

 

Internkontroll: Det foreligger et enkelt skriftlig system. Etter revisors vurdering er 

interkontrollen ivaretatt på enklest mulig vis.  

 

 

 

Revisors anbefaling: 

Sørfold kommune 

- må endre attesteringspraksis for fakturaer angående tilsynslegetjenester, 

- må få en avklaring med helsemyndighetene i spørsmålet om IPLOS- registrering og 

vedtakspraksis i den forbindelse, 

- bør vurdere på nytt om ordningen med dobbeltrolle i tjenesten er mest hensiktsmessig, 

- bør vurdere en gjennomgang av foreliggende avtaleverk med kommunelegen, 



- bør sette utfordring angående tverrfaglig samarbeid på dagsorden, 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannens kommentar følger som vedlegg til rapporten. 

 

Vurdering 

 

Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport i 

samsvar med det oppdrag de ble gitt av kontrollutvalget. Videre er revisjonen utført i samsvar 

med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon. Rapporten ble levert sekretariatet 11. november 

2015. I henhold til prosjektplan som lå til grunn for bestillingen, skulle endelig utarbeidelse av 

rapport skje ”siste halvår 2014”. Rapporten er dermed levert innenfor fristen. 

 

Rapporten får frem at kommunen har en del administrative og organisasjonsmessige 

utfordringer. Revisor gir konkrete anbefalinger i forhold til å prøve å overkomme disse 

utfordringene. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 12/2016 11.02.2016 

 

Bevilling for salg av drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 

Vedlegg 



1 Endringer i Alkoholloven fra 01.01.2016 

 

Rådmannens innstilling 

Det innstilles til kommunestyret, med hjemmel i LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) § 1-7, å gi bevilling for salg av drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol, gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019, til følgende: 

 

 Coop Nordland SA, Coop Prix Straumen, v/ Geir Inge Enge.  

Styrer for bevilling Aina Simone Timonen, stedfortreder Maria G. Steinland. 

 Lira’s Butikk,  8266 Mørsvikbotn v/ Lira Alona Johansen.  

Styrer for bevilling Lira Alona Johansen. 

 Strøkesnes Handel A/S, Styrkesnes, 8264 Engan v/Ann Kristin Olafsen.  

Styrer for bevilling Ann Kristin Olafsen. 

 

Salgstiden er fra kl. 08.00 og til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og 

helligdager, unntatt dagen for Kristi Himmelfartsdag 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om fornyet salgsbevilling for salg av drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol fra 

følgende utsalg: 

 Coop Nordland SA, Coop Prix Straumen, v/ Geir Inge Enge.  

Styrer for bevilling Aina Simone Timonen, stedfortreder Maria G. Steinland. 

 Lira’s Butikk,  8266 Mørsvikbotn v/ Lira Alona Johansen.  

Styrer for bevilling Lira Alona Johansen. 

 Strøkesnes Handel A/S, Styrkesnes, 8264 Engan v/Ann Kristin Olafsen.  

Styrer for bevilling Ann Kristin Olafsen. 

Vurdering 

 

I henhold til Alkohollovens § 3-7 ” kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget 

opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 

utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som 

nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før 

søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke 

skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 

og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og 

folkeavstemning vedtatt ved lov. ” 

 

Endringer i alkoholloven gjeldende fra 01.01.2016  i § 1-6 har følgende ordlyd: 

 

§ 1-6 første og annet ledd skal lyde: 

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 



gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og 

til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør 

senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan 

dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. 

 

§ 1-6 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal 

opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen 

bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger 

det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen 

legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. 

Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for 

bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3. 

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget 

har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 

bevillingspolitikken. 

 

Nåværende § 1-6 tredje til femte ledd blir femte til syvende ledd. 
 

 

Kommunestyret har i sak 44/05, samt i Ruspolitisk handlingsplan for Sørfold kommune, vedtatt 

at salgstiden skal være fram til kl. 20.00 på hverdager og fram til 18.00 på dager før søn- og 

helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag 

Søknad fra butikkene i Sørfold, innvilges som omsøkt for slag av drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 13/2016 11.02.2016 

 

Fornyet skjenkebevilling Kobbelv Vertshusdrift AS 

 

Rådmannens innstilling 

Det innstilles til kommunestyret, med hjemmel i LOV 1989-06-02 nr 27:  

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) § 1-7, å innvilge 

skjenkebevilling til Kobbelv Vertshus v/ Kobbelv Vertshusdrift AS, for skjenking av 

alkoholholdig drikk som følger: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent: 

 

Søndag – torsdag kl. 12.00 – 24.00 

Fredag – lørdag kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent: 

 

Søndag til torsdag kl. 13.00 – 24.00 

Lørdag – søndag kl. 13.00 – 02.00 

 

Ved private arrangement/sluttede lag/julebord, 

alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent: 

mandag – lørdag - kl. 03.00. 

 

Bevillingen gjelder også for skjenking på terrasse, ved badestamp og utegrill, samt skjenking i 

tunnelområdet ved sluttede lag. 

 

Som skjenkestyrer godkjennes Heidi Kristin Sørgård, og som vara godkjennes skjenkestyrer 

Kari Ann Reinvik. 

 

 

 



 

Saksopplysninger 

Søknad fra Kobbelv Vertshus, Kobbelv Vertshusdrift AS, orgnr. 987 895 756, om fornyet 

skjenkebevilling for kommunestyreperioden  

Som skjenkestyrer søkes daglig leder Heidi Kristin Sørgård. 

Som vara skjenkestyrer søkes Kari Ann Reinvik. 

Kobbelv ertshusdrift har følgende åpningstider: 
Lavsesong: kl.9.00 – 18.00./23.00 
Høysesong:  Døgnåpent 
Utvidet åpningstid ved arrangementer, tilstelninger og overnattinger. 
Det søkes om følgende skjenketider: 
 
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent: 

 

Søndag – torsdag kl. 12.00 – 24.00 

Fredag – lørdag kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent: 

 

Søndag til torsdag kl. 13.00 – 24.00 

Lørdag – søndag kl. 13.00 – 02.00 

 

Ved private arrangement/sluttede lag/julebord, 

alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent: 

mandag – lørdag - kl. 03.00. 

 

Bevillingen søkes også for skjenking på terrasse, ved badestamp og utegrill, samt skjenking i 

tunnelområdet ved sluttede lag. 

 

Anmodning om uttalelse vedrørende søknad oversendt til Politi og Skatt Nord. 

 

Vurdering 

Søknad innvilges som omsøkt.  

Utvidet skjenketid ved private arrangement/sluttede lag/julebord, innvilges med hjemmel i 

Ruspolitisk handlingsplan for Sørfold kommune pkt 6.8 fjerde ledd. 

  

Uttalelse vedrørende søknaden er sendt Politi og Skatt nord  

 

 

PS 15/2016 Spørretimen 

 


