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PS 102/2015 Referater 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

RS 71/2015 Møteplan. Formannskapet har foretatt følgende endringer:   

 

Plan- og ressursutvalget den 23/2 flyttes til 18/2. 

Formannskapet den 25/2 flyttes til 1/3. 

Kommunestyret den 15/3 flyttes til 16/3. 

Formannskapet den 7/4 flyttes til 5/4.   

 

RS 72/2015 Kommentarer til brev anmodning om utsettelse av saken.  Ble delt ut i møtet. 

 

RS 73/2015 Budsjett 2016 – tilleggsopplysninger.  Ble delt ut i møtet. 

Vedtak 

 

 

 

PS 104/2015 Omsorgsboliger - finansiering 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Sørfold kommunestyre vedtar bygging av 10 omsorgsboliger ved Strandmyra. Boligene bygges 

og ferdigstilles i 2016/17. 

Finansiering innarbeides i investeringsbudsjettet i neste økonomiplanperiode.  

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 105/2015 Reduksjon av antall plasser ved Sørfold Sykehjem, avd 2. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 



Vedtak 

1. Sørfold Sykehjem, avdeling 2 (skjermet avdeling), reduserer kapasiteten fra 8 

sengeplasser til 6 sengeplasser med virkning 1. januar 2016. 

2. Bemanningen ved avdelingen reduseres fra 8,64 årsverk til 7,74 årsverk. 

3. Stillingskategoriene som reduseres er fortrinnsvis assistent eventuelt fagarbeider.  

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 106/2015 Søknad om kommunal garanti - Indre Styrkesnes Vannverk 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Sørfold kommune stiller simpel garanti for lån i Spareban 1 Nord-Norge på kr 200.000 til Indre 

Styrkesnes Vannverk.  Garantien gjelder i 5 år, maxdato 31.12.2020. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 107/2015 Valg av representanter til Salten kultursamarbeid 2015-2019 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Følgende representant velges til kulturutvalget i Salten kultursamarbeid for en 4 års periode: 

Representant: Kolbjørn Mathisen 

Vararepresentant: Bente Braaten 

 

Innstilling fra valgnemnda enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 108/2015 Kommunereformen - status og veien videre 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble fremmet følgende forslag fra Sørfold Senterparti: 

Sørfold kommune fortsetter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Utredning av kommunesammenslåing stanses inntil kommunens framtidige oppgaver er 

forankret i lov og forskrift. 



Vedtak 

1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens saksutredning forslag til videre prosess med 

kommunereformen. 

2. Kommunestyret vedtar at sonderingsutvalget tar opp arbeidet og kommer i gang med 

samtaler/dialog med aktuelle kommuner(Fauske, Saltdal og Bodø kommune) i løpet av 

desember 2015. Starter arbeidet med å utarbeide et felles intensjonsgrunnlag. 

3. Kommunestyret ber om at rådmannen legger fram egen sak om Sørfold kommunes plass 

i ny kommunestruktur (0-alternativet) i løpet av februar 2016. 

4. Kommunestyret vedtar forhandlingsresultatet(intensjonsavtale) med aktuelle 

kommuner(Fauske, Saltdal og Bodø kommune)blir klart innen mars/april 2016. 

5. Kommunestyret vedtar at det blir gjennomført en rådgivende folkeavstemning i Sørfold 

kommune i løpet av april 2016. 

6. Kommunestyret avgjør retningsvalget i juni 2016. 

 

Forslag fra Sørfold Senterparti: 

Sørfold kommune fortsetter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Utredning av kommunesammenslåing stanses inntil kommunens framtidige oppgaver er 

forankret i lov og forskrift. 

 

Forslaget fra Sørfold Senterpartiet falt med 15 mot 6 stemmer. 

 

Ordførerens endringsforslag til punkt 5 i rådmannens innstilling:  

Rådgivende folkeavstemming gjennomføres i løpet av mai 2016. 

 

Innstilling fra formannskapet vedtatt med 15 mot 6 stemmer som ble avgitt for 

Senterpartiets forslag. 

 

 

 

PS 109/2015 Etableringstilskudd 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Sørfold kommunestyre avvikler ordningen med etableringstilskudd for kjøp av brukte boliger. 

Iverksettes med virkning fra 1.1.16 for boliger der overtakelsesdato er senere enn 31.12.15 

 

Innstilling fra rådmannen vedtatt med 20 mot 1 stemme. 

 

 



PS 110/2015 Tilskudd nybygg boliger 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Rådmannen endret sin innstilling med å flytte setningen: Eventuell utleiedel som er fullstendig 

boenhet gis kr. 50.000,- i tilskudd til etter; Tilskudd boliger utenom tettbygd strøk opprettholdes 

med inntil kr. 250.000,-. 

Vedtak 

Tilskudd nybygg økes til kr 150 000,- pr boenhet. Tilskudd boenheter i leilighetsbygg 

opprettholdes med kr 50 000,- 

Tilskudd boliger utenom tettbygd strøk opprettholdes med inntil kr 250 000,- 

Eventuell utleiedel som er fullstendig boenhet gis kr 50 000,- i tilskudd. 

 

Endringen iverksettes for boliger med ferdig attest etter 1.1.16. Finansieres over næringsfond 

som tidligere.  

 

Innstilling fra rådmannen med endring enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 111/2015 Kommunal beredskap - interkommunalt samarbeid 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget 

fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50% egeninnsats fra kommunene og 50% gjennom 

skjønnsmidler 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 



PS 112/2015 Interkommunale samarbeidsorganer - eierstrategi – 2. gangs 

behandling 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som  

foreslått fra Regionrådet. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 113/2015 Søknad om lån og tilskudd fra Husbanken til videre utlån 2016 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Det innstilles overfor Formannskap og kommunestyret å ta opp Startlån i Husbanken for 2016 

med kr 3.000.000,-. 

Lånebetingelsene er flytende rente, regulering hvert kvartal. Lånet er annuitetslån med inntil 8 

års avdragsfrihet. Nedbetaling over 30 år. I særlige tilfeller kan det innvilges løpetid på Startlån 

på inntil 50 år. Dette etter nærmere retningslinjer. 

Rente- og avdragsvilkårene kan endres etter retningslinjer fra husbanken og departementet etter 

vedtak i Stortinget. 

Videre foreslås det å påplusse husbankrenten med 0,25 % til dekning av kommunens 

administrasjonskostnader ved videre utlån, jfr. vedtatt kommunalt reglement av 29.09.03. 

 

Videre innstilles det på at kommunen søker om boligtilskudd til videre tildeling til 

enkeltpersoner for oppføring, utbedring, tilpasning og refinansiering. Dette da vi har brukere i 

kommunen med særskilte behov som fyller vilkårene for boligtilskudd. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 114/2015 Boligsosial plan 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Roy Larsen erklærte seg selv inhabil da han har vært med på å utarbeide planen. 



Vedtak 

1. Boligsosial plan 2015 - 2019 for Sørfold kommune vedtas som et styringsverktøy for 

boligsosiale utfordringer i Sørfold. 

2. Planen skal rulleres hvert fjerde år, men tiltaksdelen rulleres hvert år i forbindelse med 

budsjettbehandlingen.  

 

Endringsforslag fra formannskapet: 

Tilførsel til punkt 2: 

Nye tiltak - Salg av boliger/nybygg, vedtas som egne saker i formannskap/kommunestyre. 

 

Innstilling fra formannskapet, med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 115/2015 Bygging helsehus 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar at det bygges nytt helsehus på Straumen.  

Det opprettes plankomite som skal planlegge kapasitet i bygget, og utbygging i ulike faser.  

 

Midler til prosjektering innarbeides i investeringsbudsjettet økonomiplan for 2016. 

 

Innstilling fra formannskapet vedtatt med 18 mot 3 stemmer. 

 

 

PS 116/2015 Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse 2016- 2019. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Forutsatt kommunestyrets godkjenning av driftsbudsjett for 2016 og investeringsplan for 

perioden 2016 – 2019 innstiller driftsutvalget til kommunestyret å vedta følgende forslag til 

kommunedelplan for fysisk aktivitet for Sørfold 2016 – 2019:   

 

A. At det søkes om statlige spillemidler i perioden 2016- 2019 og med følgende prioritet:  
 

1.  Buvika skyteanlegg, Haglebane, eier Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening  

     Søknad om statlige spillemidler: kr. 840 000 i 2016.  



 

2. Buvika skyteanlegg, Klubbhus, eier Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening  

      Søknad om statlige spillemidler: kr. 666 000 i 2016.  

 

3. Turkart for Sørfold, eier Sørfold kommune, totalkostnad kr. 415 000 

     Søknad om statlige spillemidler: kr. 166 000 i 2016.  

 

4. Myre aktivitetspark, balløkke , Straumen, eier Sørfold kommune,  

    Søknad om statlige spillemidler: kr. 300 000 i 2017.  

 

5. Myre aktivitetspark, aktivitetsanlegg, Straumen, eier Sørfold kommune  

    Søknad om statlige spillemidler: kr. 300 000 i 2017.    

 

 

B. At følgende anleggstiltak søkes finansiert i økonomiplan for 2016 – 2019:  
1. Trialbane, Lakselva, eier Sørfold kommune, investeringsbehov kr. 100 000  

    gjennomføres i 2016 (påbegynt i 2015)  

2. Myre aktivitetspark, balløkke, eier Sørfold kommune,  

    investeringsbehov 2,2, mill.kr søkes gjennomføres i 2017.  

3. Myre aktivitetspark, aktivitetsanlegg, eier Sørfold kommune  

    investeringsbehov 630 000 kr. Søkes gjennomført i 2018.  

 

 

C. At følgende anleggstiltak føres opp på uprioritert liste      
1. Straumen turløype, boligfelt sør – skole – skoleidrettsplass, eier Sørfold kommune  

    investeringsbehov stipulert til kr. 400 000  

2. Turløype Nes, Røsvik – Ånsvika, eier Sørfold kommune,  

     investeringsbehov stipulert til kr. 360 000.   

3. Røsvik skytebane, standplass /elektroniske skiver, eier Røsvik skytterlag  

     investeringsbehov uavklart  

4. Sørfjorden skytebane, ombygging av standplass, eier Sørfjorden & omegn skytterlag,  

    investeringsbehov uavklart  

 

 

D. Disponering av budsjettpost 14700 ansvar 5035, «Tilskudd idrettsanlegg»,  

     kr. 90 000 over budsjett 2015:   

 

1. Kr. 60 000 til Sørfold Bueklubb for opparbeiding av 90 meter utendørs bane i Buvika.  

    Lokalisering i nærheten av anlegg til Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening.  

     

2. Kr.10 000 til Djupvik grendelag til  tursti  Djupvik – Sarajorda – Seljeåsen: 

    Skilting, merking og div. tilretteleggingstiltak.    

   

3. Kr. 5 000 til utarbeiding av nye turkort for opparbeidede løyper.  

 

4. Kr. 8 000 til rydding av frisbee-golfløype , Straumen.  

 

5. Kr.  7 000 til uforutsette kostnader i forbindelse med utarbeiding av turkart for Sørfold.   

 

 

Merknad: 



Driftsutvalget ber om at man ser på prosjektet ved Myre stadion/aktivitetspark på nytt. Og at det 

vurderes ballbinge som erstatning for balløkke. Dette kombineres med et større aktivitetsareal.  

 

Innstilling fra driftsutvalget, med merknad, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

PS 117/2015 Tiltaksplan , helsefremmende og forebyggende arbeid barn/ 

unge 2016. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Driftsutvalget innstiller til kommunestyre å vedta Tiltaksplan for forebyggende/ 

helsefremmende arbeid, barn og unge i Sørfold 2016.  

 

Kostnadskrevende tiltak merket FHM (Folkehelsemidler) dekkes av årlig fylkeskommunalt 

tilskudd som Sørfold kommune mottar gjennom samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for 

perioden 2014 – 2016., ansvar 5004, funksjon 233.  

 

Merknader:  

1. Driftsutvalget ber om at ruspolitisk handlingsplan revideres samtidig med at 

Kommunestyret har rusmiddelpolitisk debatt. Planen skal rulleres hver periode.  

2. Driftsutvalget ber om at det tas inn et punkt i tiltaksplanen om forebygging 

tobakksforebyggende arbeid.  

3. Driftsutvalget ber om at det tas inn et punkt i tiltaksplanen om forebygging doping, jf 

kroppspress og bruk av treningsrom.  

 

Innstilling fra driftsutvalget, med merknad, enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 118/2015 Bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar forlengelse av eksisterende bevilling fram til første møte i 

kommunestyret etter nyttår for følgende salgs/skjenkesteder: 

Coop Nordland, avd Prix, Straumen,  Strøksnes Handel A/S og Lira’s Butikk  Mørvikbotn  og 

Kobbelv Vertshusdrift AS. 

 

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. 

 



 

PS 119/2015 Samtykke til privat ekspropriasjon av Andkilmarka deponi 

PLANID 18452013001 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble utdelt notat av 16.12.2015 Kommentarer til brev anmodning om utsettelse av saken. 

Representanter i kommunestyret som har tilknytning til Elkem ble vurdert om de var inhabile, 

men det ble enighet om at ingen av dem var inhabile. 

 

Det ble framsatt forslag om å utsette saken, men det falt med 8 mot 13 stemmer. 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 tredje ledd  og oreigningslovas §§ 2 og 11 gis 

det samtykke til å igangsette ekspropriasjon med hjemmel i Detaljregulering for Andkilmarka 

deponi PLANID 18452013001 for de berørte eiendommer. 

 

Innstilling fra rådmannen vedtatt med 13 mot 8 stemmer. 

 

 

PS 120/2015 Betalingssatser - gebyrer 2016 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Rådmannen opplyste at egenbetaling hjemmehjelp/hjemmetjenester er økt fra kr. 180,-  til kr. 

190,- pr. mnd. Jfr. Brev fra helse- og omsorgsdepartementet. 

Vedtak 

Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.655,-. 

Skolefritidsordning – betalingssatsene økes med 2,9 %. 

Kultur- og musikkskole økes med 2,9 %. 

Distriktsmusikertjenester – økes med 2,9%. 

Vaktmestertjenester og salg av varer og tjenester innenfor veier og gater økes med 5 %.   

Husleie for Rådhus, Røsvik samfunnshus, Bakeriet og kommunale boliger økes med 2,5 %. 

Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,9 %. 

 

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2016. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 



PS 121/2015 Betalingssatser - gebyrer kommunalteknisk område 2016 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Vannavgiften økes med 0 %. 

Avløps-/kloakkavgiften økes med 0 %. 

Slamavgiften økes med 0 %. 

Feieavgiften økes med 0 %. 

Renovasjonsavgiften økes med 3,5 %.  

Kommunalt tillegg til renovasjon/miljøavgift økes med 0 %. 

Gebyr for bygg-/plan-/oppmålingssaker økes med 2,9 %. 

 

Tilføyelser fra kommunalsjef teknisk/næring: Det blir endring når det gjelder 

jordlovsbehandling etter jordloven § 12. Tidligere var kostnadene 1000 kr, økning til kr. 2000.  

Konsesjonsbehandling deles opp i lite ressurskrevende kr 2500 og ressurskrevende kr 5000. 

 

Rådmannens innstilling med tilføyelser fra kommunalsjef teknisk/næring enstemmig 

vedtatt. 

 

 

PS 122/2015 Budsejtt 2016 - Økonomiplan 2016 - 2019 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Det ble utdelt et notat om Budsjett 2016 – tilleggsopplysninger. 

 

Det ble fremmet følgende forslag fra Sørfold SV: 

Beløpene som angår Helsehus for 2017-2018 og 2019 strykes fra budsjettet. 

 

Forslag fra Sørfold Høyre og Sørfold Arbeiderparti: 

Setter av kr. 200.000,- i 2016 til overtakelse vannverk Megården. 

 

Vedtak 

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende presiseringer: 

1. Netto driftsutgifter til hver enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt 

konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak).  Enhetenes aktivitetsnivå må 

holdes innenfor gitte rammer. 

2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2016 benyttes høyeste tillatte 

skattesats slik det vedtas av Stortinget. 

3. Kirkelig Fellesråds budsjett for 2016 tas til etterretning.  Sørfold kommunes bevilgning 

fastsettes til kr 3.414.000. 

4. Investeringsplan for 2016-2019 vedtas. 

5. Opptak av nye lån i 2016 kr 7.242.000. 



6. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr 

eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c.  Den alminnelige 

eiendomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jfr esktl. § første ledd. Utskriving av 

eiendomsskatt for 2016 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering 2015.  

Dersom Stortinget vedtar høyere sats skal den gjelde.  Eiendomsskatten skrives ut i 2 

terminer, jfr. eskt. § 25 første ledd. Forfall settes til 30.03 og 30.09. 

 

Forslag fra Sørfold SV: 

Beløpene som angår Helsehus for 2017-2018 og 2019 strykes fra budsjettet. 

Fikk 3 stemmer. 

 

Forslag fra Sørfold Høyre og Sørfold Arbeiderparti: 

Setter av kr. 200.000,- i 2016 til overtakelse vannverk Megården. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling fra formannskapet med tilføyelse fra Sørfold Høyre og Sørfold Arbeiderparti vedtatt 

med 18 mot 3 stemmer. 

 

 

 

PS 123/2015 Investering 0646 Prosjekt vannverk, omdisponering av midler 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Ordfører erklærte seg inhabil. (Sitter i styret i Kvarv Vannverk) 

Han fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. 

 

Vedtak 

Ordfører fratrådte som inhabil, og deltok ikke under behandling av saken.  

 

Ansvar 0646 Prosjekt vannverk omdisponeres til ansvar 0648 vannverk. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 124/2015 Spørretimen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Rådmannen besvarte spørsmål fra Gisle Hansen fra forrige gang angående veinavn og nummer. 

 Det har vært samarbeid mellom kultur og teknisk og at det blir laget en sak til 

kommunestyret i løpet av første halvår. 

 Gisle:  Er det slik at innsigelser ikke blir hørt?  Kan jo være uenighet i forhold til 

navnevalg. 

 Rådmannen:  Vil nok være fornuftig å sende det ut på høring først. 

 



Finn Arve Moen:   

 Røsvik-veien.  Kan kommunen presse på sånn at vi får stabilitet med veilysene i 

Kineshammern. 

 Har registrert at det foregår noe fiberlegging i området Hammerfall, og er det mulig for 

andre å knytte seg til dette? 

 Ordfører bekreftet at det er Telenor som har den jobben og at det er intensjon om å få til 

en avtale med Telenor for å knytte videre punkter. 

 

Gisle Hansen: 

 Ønsker en redegjørelse på hva som er gjort fra kommunens side angående busstoppen i 

Elvkroken. 

 Ordfører:  Den 26. november ble ordfører klar over at denne avkjørselen ble borte, og 

den 27. november ble det sendt brev til Statens Vegvesen der de ble bedt om å 

opprettholde denne busstoppen.  Det ble også sendt brev til Samferdselsavdelingen der 

det ble bedt om nedsatt fartsgrense i dette området. 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 


