
Sørfold kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Sørfold Rådhus
Dato: 12.04.2016
Tidspunkt: 10:00 – 13.50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lars Kr. Hansen Evjenth Leder AP
Tor Arne Ankjell Medlem AP
Gisle Erik Hansen Medlem SP
Anne Lise Nordvik Arntzen Medlem SP
Finn Arve Moen Medlem AP
Terje Per Nystabakk Medlem SV
Anne - Lise Evjen Lillegård Medlem AP
Kolbjørn Mathisen Medlem AP
Silje Sørfjordmo Paulsen Medlem SP
Lars-Henrik Johansen Medlem H
Karl Ingar Simonsen Medlem H
Liv Edle Reffhaug Medlem AP
Bente Anne Lovise 
Grovassbakk

Medlem AP

Grete Alise Jakobsen Medlem SP
Daniel Andrè Koskinen Medlem SP
Geir Anders Berg Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Idar Johan Mohaug MEDL AP
Roy Larsen MEDL AP
Stig Elvebakk MEDL AP
Jannike Moen MEDL SV
Turid Johansen Willumstad MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Unn-Karin Pedersen Stig Elvebakk AP
Rune Arvid Edvardsen Idar Johan Mohaug AP
Sten Robert Hansen Turid Johansen Willumstad H
Knut Ola Lundestad Myrvang Jannike Moen SV
Hilde Lundestad Roy Larsen AP

Merknader: 21 av 21 medlemmer møtte.  Sten Robert Hansen søkte om permisjon fra 
kl.13.45, men møtet var ferdig kl. 13.50, så han var tilstede helt til møtets slutt.



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ørjan Higraff
Lisbeth 
Bernhardsen
Kurt P. Hjelvik
Bente Storåker

Rådmann
Kommunalsjef

Kommunalsjef
Sekretær

Underskrift:

______________________ ______________________ _______________________
Lars Kr. Hansen Evjenth Karl I. Simonsen Silje S. Paulsen
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PS 16/2016 Referater

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det fremkom ingen merknader til referatene.

Vedtak

Det fremkom ingen merknader til referatene.

RS 9/2016 Protokoll kommunestyret 11.02.2016

RS 10/2016 Aktivitetsplan 2016

RS 11/2016 Årsmelding for Sørfold seniorråd 2015

RS 12/2016 Konstituering av Seniorrådet - Valg av leder og nestleder 2016-2019

RS 13/2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse - høring

RS 14/2016 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for 
perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

RS 15/2016 Meklerverv og oppnevningsutvalg konfliktrådet

RS 16/2016 Valg av jorskiftemeddommere for perioden 01.01.2017.til 31.12.2020

RS 17/2016 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-01.01.2021

RS 18/2016 Protokoll formannskap 30.03.2016

PS 17/2016 Politiske saker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Vedtak



PS 18/2016 Revisjon ruspolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske 
retningslinjer

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Det igangsettes arbeid med revidering av ruspolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske 
retningslinjer.
Driftsutvalget oppnevner følgende representant til arbeidsgruppen: Kolbjørn Mathisen og Knut 
Ola Lundestad Myrvang.

Rådmann velger representanter fra administrasjon og peker ut leder for arbeidet.

Innstilling fra Driftsutvalget enstemmig vedtatt.

PS 19/2016 Revisjon handlingsplan universell utforming 2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Råd for universell utforming innstiller til Kommunestyret å vedta vedlagte handlingsplan for 
universell utforming som gjeldende for perioden 2016-2019.

Innstilling fra Råd for universell utforming enstemmig vedtatt.

PS 20/2016 Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Sørfold kommune
Retningslinjer for dispensasjon for motorferdsel i utmark og Vassdrag

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for søknader i henhold til § 5 b, c, d og e 
i nasjonal forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.



Følgende vilkår gjelder for dispensasjoner i henhold til forskrift til lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag:

1. Kjøring til hytter bør følge bestemte traseer. Traseene bør i størst mulig grad legges der 
det går veg om sommeren. Hvis det foreligger angitt trase, er kjøring utenom forbudt.

2. All scooterkjøring mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 er forbudt.

3. All scooterkjøring er forbudt 1. juledag og 1. nyttårsdag. På langfredag og 1. påskedag er 
scooterkjøring forbudt fra kl. 10.00 - 16.00

4. All kjøring i forbindelse med opphold på hytta er forbudt. Dispensasjon for vannhenting 
kan gis ved spesielle forhold etter søknad, løype tegnes inn på kart.

5. Det settes påbud om bruk av kjelke på snøscooteren ved transport av materiell og utstyr 
til hytte.

6. Sesongslutt 01.05.

7. Ved dispensasjon i henhold til § 5 b, funksjonshemmede, settes samme vilkår om å følge 
bestemte traseer, nattforbud, forbud om kjøring på helligdager samt sesongslutt. 
Funksjonshemmede må legge ved legeerklæring (spesifikk for søknad om motorferdsel).        
For søkere som har parkeringskort for forflytningshemmede kan kopi av parkeringskort 
vedlegges søknaden.

8. For dispensasjon etter § 5 pkt. c :.(egen hytte/fritidseiendom) Det gis i utgangspunktet 
kun en dispensasjon pr. hytte/fritidseiendom.
Dispensasjon fra denne regel må vedtas av Plan- og ressursutvalget.

9. Dispensasjon kan gis med varighet inntil 31.12.2019. 

10. Ved innsigelser eller klager kan dispensasjon tas opp til vurdering.

11. Dispensasjon etter § 5 pkt. e: (Ved) Transport av ved i utfartsområder må foregå før kl. 
10.00 eller etter kl. 16.00 på søn- og helligdager.

Delegasjon og retningslinjer revideres av nytt kommunestyre i neste kommunestyreperiode.

Innstilling fra Plan- og ressursutvalget enstemmig vedtatt.

PS 21/2016 Frisklivssentral omdisponering av ressurs til legesekretær

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.



Vedtak

Frisklivssentralen legges ned i nåværende form, og den betalingsfrie tjenesten avvikles.
Stillingsressurs (50%) omdisponeres til legesekretær/fastlegestyrt spesialvernepleier som del av 
legenes hjelpepersonell. 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 22/2016 Bonusordning omsorg sommeren 2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Det etableres følgende bonusordning i hovedferien fra uke 25 til og med uke 32 (fra 20. juni til 
og med 14. august 2016).

1. Ekstravakter i tidsrommet fredag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00 gir bonus pr. time.
Det betales ikke bonus for ekstravakter i ukedagene. Størrelsen på timebonusen 
indeksreguleres. Ordningen gjelder både vakter som settes opp i forbindelse med 
ferieplanen og oppstår i ferieperioden.

2. Ansatte i deltidsstillinger må informere leder om hvor mye de ønsker å arbeide ekstra 
innen 1. april 2016. Det gir ikke bonus for merarbeid inntatt ekstravakter som kommer 
inn under pkt. 1.

3. Ved overtid på helgevakter tilkommer både overtidsgodtgjøring og timebonus.
4. For sykepleiere som har bakvakt på ettermiddag/ kveld/ natt ( fra 15.00 til neste dag kl. 

08.00). godtgjøres vakten med betaling for halve vakten, 1:2.
5. Ferievikarer skal benyttes slik at behovet for bonusutbetalinger reduseres.
6. Vaktene må være gjennomført/ arbeidet for at bonus utbetales. Ved fravær på 

ekstravakter utbetales ikke bonus.

Det legges til grunn at ansatte som har meldt sin interesse for ekstravakter innen 1. april 2016 
skal kunne påregne tilbakemelding innen 1. mai 2016.

De ansatte skal orienteres om muligheten for å ta ekstravakter på andre enheter enn der 
vedkommende arbeider til daglig.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 23/2016 Intensjonsavtale - bygging utleieboliger

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.



Vedtak

Formannskapet godkjenner intensjonsavtale med Dahl Bygg AS om bygging av utleieboliger 
med kommunal tildelingsrett på Straumen.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 24/2016 Kjøp av leiligheter - Bergveien

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Sørfold kommune kjøper 2 leiligheter i Bergveien Borettslag.
Innskudd på kr 1.589.168 finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 25/2016 Profilhåndbok Sørfold kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Kommunestyret godkjenner den foreliggende profilhåndbok for Sørfold kommune.

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.

PS 26/2016 Skjenkeavgifter 2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Kommunestyret fastsetter bevillingsgebyr for 2016 som følger:
Coop Nordland, Prix Straumen kr 8 250,-
Styrkesnes Handel kr 1 540,-
Liras Butikk AS     kr 1 540,-
Kobbelv Vertshusdrift AS kr 4 800,-



Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.

PS 27/2016 Folkeavstemming - Kommunereformen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Forslag til stemmeseddel fremmet i kommunestyret brukes.  Endelig utforming godkjennes av 
valgstyret:

Rådgivende folkeavstemming kommunestruktur Sørfold kommune.
Veiledning:  Du skal krysse av for et av hovedalternativene.  På alternativ 2, skal du i tillegg 
krysse av for et underalternativ.

 Hovedalternativ 1.
Nullalternativet.
Sørfold består som selvstendig kommune.

 Hovedalternativ 2.
Sørfold slår seg sammen med andre kommuner.  Vennligst kryss av for foretrukket 
underalternativ:
Underalternativ a
Indre Salten alternativet (Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal)

Underalternativ b
Stor Salten alternativet (Bodø, samt de andre kommuner som velger å slå seg sammen 
med Bodø).

 Hovedalternativ 3.
Vet ikke.

Vedtak

Rådmannens innstilling med endringer blir som følger:
Rådgivende folkeavstemming 2016 med tema kommunereform avholdes søndag 29.05.2016

Det søkes Skattedirektoratet om utskrift av manntall for folkeavstemmingen 2016. 

Det sendes ikke ut valgkort i forkant av 29.05.2016, men det vil bli annonsert i lokalavisene 
samt på kommunens hjemmeside angående åpningstider og valglokaler.
Alle som har fylt 16 år og 17 år på og etter dato for folkeavstemmingen og er manntallsført i 
Sørfold kommune har stemmerett ved den rådgivende folkeavstemmingen.

Det åpnes for å motta forhåndsstemmer ved den rådgivende folkeavstemming 2016. Det tas i 
mot henvendelser om ambulerende stemmegivning og institusjonsstemming.

Det avholdes avstemming i kretsene Røsvik (stemmested Røsvik samfunnshus), Straumen 
(Rådhussalen), Leirfjorden (Nordsia oppvekstsenter), Mørsvik (tidligere Mørsvik 
oppvekstsenter).  Åpningstidene for lokalene er den samme som ved kommunestyrevalget 2015. 
Medlemmene av stemmestyrene for kommunestyrevalget 2015 kalles også inn til denne 
rådgivende folkeavstemmingen.



Ved folkeavstemmingen 2016 benyttes ikke konvolutter, men stemmesedler som produseres av 
eksternt firma. 

Det innstilles til kommunestyret å gi delegasjon til valgstyret til å avgjøre prinsipielle 
avgjørelser ut over det som står i denne innstillingen.

Valgstyret vil komme tilbake til dato for forhåndsstemmeperioden.

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Forslag til stemmeseddel enstemmig vedtatt.  Endelig utforming godkjennes av valgstyret.

PS 28/2016 Rådmannens vurdering av 0-alternativet - at Sørfold kommune 
består som egen kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

1. Rådmannens utredning av 0-alternativet – at Sørfold kommune består som egen 
kommune tas til etterretning
2. 0-alternativet – at Sørfold kommune består som egen kommune vurderes opp mot 
forslag til intensjonsavtale Indre Salten kommunene, og eventuelt med Stor Salten 
kommunen, der Bodø er med(jf. Egen sak)
3. Etter gjennomført rådgivende folkeavstemning den 29. mai 2016, gjør Sørfold 
kommune sitt endelige retningsvalg i kommunestyremøtet i juni 2016.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 29/2016 Kommunereformen - Forslag til intensjonsavtale Indre Salten og 
intensjonsgrunnlag

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Det ble fremmet forslag om nytt pkt. 5:
Kommunestyret ber forhandlingsutvalget ta kontakt med Bodø kommune for å arbeide videre 
med et Stor Salten alternativ.

Vedtak

1. Intensjonsgrunnlag mellom kommunene Fauske, Hamarøy, Saltdal, Sørfold og 
Tysfjord kommunen tas til etterretning. 



2. Kommunestyret vedtar forslag til intensjonsavtale Indre Salten. Følgende innspill til 
endringsforslag til forslag til intensjonsavtale tas med i det videre arbeid;
3. Kommunestyret vedtar følgende;
Forhandlingsutvalget får fullmakt fra kommunestyret til å bearbeide, revidere forslaget 
til intensjonsavtalen. Forhandlingsutvalget bygger sitt videre arbeid på de innspillene 
kommunestyret gir i april, og på den dialog forhandlingsutvalget får i folkemøtene i mai.
Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene møtes etter behov i løpet av mai måned, 
med målsetting om å ha et omforent forslag til intensjonsavtale ferdig innen mai 2016. 
Den reviderte intensjonsavtalen gjøres tilgjengelig for befolkningen gjennom nett, 
media, og i trykket form. 
Den reviderte intensjonsavtalen vil da sammen med resultatene av den rådgivende 
folkeavstemning den 29. mai 2016(eget vedtak) presenteres som grunnlag for endelig 
vedtak i kommunestyrene i juni.
4. Endelig forsalg til intensjonsavtale Indre Salten legges fram for kommunestyret i løpet 
av juni 2016.
5. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget ta kontakt med Bodø kommune for å arbeide 
videre med et Stor Salten alternativ.

Innstilling fra formannskapet med nytt pkt. 5, enstemmig vedtatt.

PS 30/2016 Spørretimen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2016 

Behandling

Kolbjørn Mathisen tok opp parkering utenfor Rådhuset.  Har blitt gjort oppmerksom på at 
ansatte på Rådhuset bruker plassene for parkering funksjonshemmede og gjesteparkering, og ber 
om at det nå tas tak i dette problemet.

 Rådmannen svarte at han skulle ta saken videre.

Finn Arve Moen hadde spørsmål angående flyktningene.  Hvor langt er vi kommet i prosessen 
med de 20 vi har sagt vi skal ta imot?  Han lurte også på om flyktningekonsulenten hadde 
begynt i stillingen?

 Lisbeth Bernhardsen svarte at flyktningekonsulenten begynte i jobben 11. april.  Når det 
gjelder arbeidet med flyktningesaka så har vi en stor utfordring med å finne boliger.  Stor 
kø på kommunale boliger.

 Ordfører opplyste at saken har vært diskutert i formannskapet. 

Anne Lise N. Arntzen tok opp postombæring.  Nordsida har store problemer når de skal få 
utlevert pakke av landpostbudet.  De får nå bare en hentelapp, og pakken må hentes på Straumen 
eller Fauske.  Dette gjelder både medisiner og andre pakker og er blitt et stort problem.  Posten 
begrunner det med at det ikke er gateadresse.  
Hvor langt er jobben i Sørfold kommet når det gjelder vei/gatenavn?

 Ordfører svarte at det er nasjonale endringer, så det gjelder for mange.  Oppfordrer 
lederne i partiene i Sørfold til å ta dette videre.  Når det gjelder vei/gatenavn så må det 
tas tak i saken og få den ferdigbehandlet.

Sten Robert Hansen tok også opp dette med veinavn.  Det begynner å bli lenge siden arbeidet 
ble påbegynt.  Når kan man forvente at saken blir ferdigbehandlet?  Han tok også opp lokaler til 
undervisning flyktninger, og lurte på om Kvarvskola var et alternativ?



 Rådmannen svarte at saken med veinavn ligger under teknisk avdeling og at han skal ta 
opp saken med dem.  Når det gjelder lokaler for opplæring så jobbes det med flere 
alternativer.

Karl I. Simonsen tok på nytt opp dette med ny talerstol og at det måtte være ubeskrivelig lang 
leveringstid.

 Rådmannen svarte at han skulle påta seg å bestille ny talerstol.

Gisle E. Hansen etterlyste saken om fiber i hele kommunen.  Er det nedsatt noen gruppe for å 
jobbe med dette?

 Ordfører svarte at det er nedsatt en gruppe og at det er påbegynt å arbeide med saken.
Må få aktører til å lage en god pakke til oss som innehar flere løsninger, alt etter hvilket 
behov.  Det er også problemer med TV-signaler og DAB-dekning.  Vi må finne 
budsjettmidler, men håper å komme igang før sommeren.

Geir Anders Berg lurte på om kommunen kunne gjøre noen innspill for å opprettholde 
Kobskartunnelen når nye E6 kommer.

 Ordfører svarte at det ikke er realistisk å tro at det kan la seg gjøre, men at vi tar med oss 
signalene videre.  Vi kan be om å få en kostnadsvurdering på dette.

Rådmannen avsluttet møtet med å orientere/oppsummere kommunens regnskap for 2015 og 
status rundt det.

Vedtak


