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PS 48/2016 Referater

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

RS 23/2016 Protokoll fra kommunestyret 10.05.2016.
Gisle Hansen bemerket at sak om Andkilmarka deponi ikke var lagt ut på nettet.

RS 30/2016 Møteplan høst 2016.  
Oppdatert møteplan ble utdelt i møtet, og det fremkom ingen endringer på den.

Vedtak

RS 30/2016 Møteplan høst 2016.  
Oppdatert møteplan ble utdelt i møtet, og det fremkom ingen endringer på den.

Gisle Hansen bemerket at sak om Andkilmarka deponi ikke var lagt ut på nettet.

Ingen merknader til de øvrige referatene.

RS 23/2016 Protokoll kommunestyret 10.05.2016

RS 24/2016 Protokoll formannskap 19.04.2016

RS 25/2016 Økonomisk rapportering - 1. Tertialrapport 2016

RS 26/2016 Kjøp av aksjer  i Indre Salten Energi (ISE) - bruk av forkjøpsretten

RS 27/2016 En storkommune i Salten bil bety flere muligheter og et sterkere fellesskap

RS 28/2016 Protokoll fra Generalforsamling den 29.04.2016 i Indre Salten 
Opplæringskomtor AS

RS 29/2016 Energimeldingen - Meld. St. 25 (2015-2016) - Kraft til endring. 
Energipolitikken mot 2030 - Uttalelse

RS 30/2016 Oppdatert møteplan høst 2016

RS 31/2016 Status investering 2016 - Teknisk/næring

RS 32/2016 Protokoll Sørfold kontrollutvalg 1. juni 2016

RS 33/2016 Notat vedrørende bredbåndsutbygging i Sørfold

PS 49/2016 Politiske saker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling



Vedtak

PS 50/2016 Årsmelding 2015

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti v/Finn Arve Moen:
HMS er lite nevnt i årsmeldingen.  Avvik bør være med og om avvik er lukket.  Dette er jo en 
viktig del av enhetens drift.

Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti og Sørfold Høyre:
Ser med bekymring på årsmeldingens resultat, spesielt på det store merforbruket på lønn.

Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti v/Liv Reffhaug:
Kultur:
Hvordan drives ungdomsklubbene i kommunen? Ansatte, aktivitet?
Hvor mange klubber har vi kommunen, og rapporteres det inn antall aktiviteter?
Hvor mange klubbkvelder i året?

Vedtak

Årsmelding 2015 tas til etterretning.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti v/Finn Arve Moen:
HMS er lite nevnt i årsmeldingen.  Avvik bør være med og om avvik er lukket.  Dette er jo en 
viktig del av enhetens drift.

Enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti og Sørfold Høyre:
Ser med bekymring på årsmeldingens resultat, spesielt på det store merforbruket på lønn.

Enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti v/Liv Reffhaug:
Kultur:
Hvordan drives ungdomsklubbene i kommunen? Ansatte, aktivitet?
Hvor mange klubber har vi kommunen, og rapporteres det inn antall aktiviteter?
Hvor mange klubbkvelder i året?

Enstemmig vedtatt.



PS 51/2016 Regnskap 2015

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Det fremlagte årsregnskapet fastsettes som Sørfold kommunes regnskap for 2015.

Driftsregnskapet avsluttes med et mindreforbruk på kr 2.880.699.  Resultatet avsettes 
disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet avsluttes med resultat 0.

Regnskapet tas til etterretning.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 52/2016 Finansforvaltning 2015

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Gisle Hansen hadde permisjon under behandling av denne saken.

Vedtak

Sørfold kommunes finansforvaltning tas til etterretning.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 53/2016 Budsjettregulering I/2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Gisle Hansen hadde permisjon under behandling av denne saken.

Vedtak

Budsjettregulering knyttet til ansvar 3203.

Tekst Beløp 

Inntekter øremerkede            -1 170 000 

Husleie 3 måneder                 105 000 

Strøm                    25 000 

Inventar og utstyr                 300 000 



Livsopphold                    96 000 

Introduksjonsstønad                    77 000 

Tolketjeneste/dokumentoversettelse                    50 000 

Velferdstiltak brukere                    60 000 

Ytelser i særlige tilfeller                    80 000 

Leiebil + drift                    30 000 

Supplerende livsopphold                    30 000 

Lønn flyktningekonsulent                 317 000 

                                -   

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 54/2016 Budsjettregulering II/2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Gisle Hansen hadde permisjon under behandling av denne saken.

Vedtak

Budsjettregulering knyttet til ansvar 3203 statlig mottak asylsøkere.

Konto Tekst Ansvar Beløp 

18002 Statlig tilskudd 8400             -1 168 000 

10* Lønnsutgifter 3203                  520 000 

Ansvar 2920 nettoutgift                  584 000 

Rest uforutsatte hendelser                    -64 000 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 55/2016 Budsjettregulering III/2016 - voksenopplæring

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Budsjettregulering knyttet til ansvar 2920 Voksenopplæring.

Konto Tekst Ansvar Beløp 

17007 Statlig tilskudd 2920             -1 382 000 

10* Lønnsutgifter 2920              1 400 000 

11*/12* Driftsutgifter 2920                  566 000 

14290 Merverdiavgift 2920                     90 000 

17290 Merverdiavgift refusjon 2920                    -90 000 

Merutgift - dekkes av felles                  584 000 



ramme

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 56/2016 Budsjettregulering IV/2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Tekst Inntekt Utgift 

Økning inntekt resskrevende brukere 2015                 1 932 000 

Ress krevende bruker 2016-for lite budsjettert                     800 000 

Reduksjon lønnsøkning                 1 000 000 

Vakanse stilling teknisk landbruk                     100 000 

F-sak 10/2015 ekstra ress 100 % fagarbeider Straumen 
barnehage                  172 000 

Oppvekst - krav om reduksjon 2016 budsjett                  435 000 

Omsorg - krav om reduksjon 2016 budsjett                  500 000 

Inventar og utstyr                     50 000 

Økning ressurs klientsak 2/2012                  290 000 

Helsehus - prosjektmidler                  200 000 

0,5 stilling Newton-lærer                  364 000 

Pensjon                  800 000 

0,5 stilling renholdsleder teknisk prosjekt                                  -   

Reduksjon renteinntekter              1 021 000 

Sum                 3 832 000              3 832 000 

Økte inntekter knyttet til fødsel- og sykefravær finansierer fødsel- og sykefraværsvikarutgifter.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 57/2016 Sørfold rådhus - renovering laboratoriet og kjøkken

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Det settes av kr. 220 000,- inkl. mva. til utbedring inneklima laboratoriet og ytterdør kjøkken 
rådhus som finansieres ved ubrukte lånemidler.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.



PS 58/2016 Investeringsprosjekter 2015 overført til 2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Følgende prosjekt bes overført fra 2015 til 2016:

Ansvar Tekst Beløp 

0114 Rådhuset ENØK/omb./nødstrømagg.                     188 000 

0219 Røsvik skole - paviljong                        19 000 

0123 Div prosjekt 2015/2016 etterslep                     122 000 

0307 Retekking tak, Sørfold Sykehjem                     533 000 

Bruk av ubrukte lånemidler                     862 000 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 59/2016 Salg av Straumen Industribygg

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Tor Ankjell erklært inhabil og fratrådte ved behandling av saken.

Vedtak

Kommunestyret i Sørfold vedtar å sluttføre forhandlinger med Siso Vekst AS, med formål å 
selge Straumen Industribygg til bedriften. 

Kommunestyret gir Formannskapet fullmakt til å godkjenne avtale om salg. Kommunestyret ber 
Formannskapet å fullføre dette i siste møte før ferien. 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 60/2016 Kjøp av næringseiendom Straumvassveien 2 - Finansiering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.



Vedtak

Sørfold kommune kjøper Straumvassveien 2, gnr 53/51-105-136, fra Indre Salten Energi AS for 
kr. 2.775.000.-.
Total kjøpesum med tinglysningskostnader er kr. 2.845.000.-.
Utbedringskostnader ventilasjon og radontiltak kr. 275.000.-
Totalt finansieringsbehov kr. 3.120.000.-

Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 61/2016 Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble fremmet følgende forslag:
Sørfold Arbeiderparti ønsker politisk tilstedeværelse i arbeidet med kommunal planstrategi 
2016-2019.
Forslaget på politikere er: leder av plan-og ressursutvalget, ordfører og opposisjonsleder.

Vedtak

Kommunestyret vedtar beskrevet prosessplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi
for Sørfold kommune 2016-2019.

Sørfold Arbeiderparti ønsker politisk tilstedeværelse i arbeidet med kommunal planstrategi 
2016-2019.
Forslaget på politikere er: leder av plan-og ressursutvalget, ordfører og opposisjonsleder.

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti vedtatt med 18 mot 2 stemmer.

PS 62/2016 Innspill til rullering av Nasjonal transportplan 2018-2029

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Formannskapet innstiller til kommunestyret å godkjenne ordførers forslag til høringssvar til 
nasjonal transportplan 2018-2029: 

Innspill høringssvar til Nasjonal transportplan 2018-2029.

E6 Megården – Mørsvikbotn:

Vi ser med tilfredshet at prosjektet ny E6 Megården – Mørsvikbotn ligger inne i



grunnlagsdokumentet Nasjonal transportplan 2018 -2029. Videre ser vi at prosjektet er prioritert
tatt med i NTP 2018 -2029 innenfor både lav, middels og høy ramme.

I forhold til valg av konsept og presentasjon av samferdselsdepartementets beslutning, merker vi
oss at politisk ledelse i departementet har signalisert at dette er et viktig prosjekt å få
gjennomført.

Vi ser med bekymring på at fagetatene i grunnlagsdokumentet ikke har prioritert oppstart av
prosjektet før i 2024. 

Dagens tunneler oppfyller ikke, hverken dagens nasjonale krav, eller EUs krav til sikkerhet i
forhold til tunneler. Det er krav om fullverdig sikkerhetsutrustning innen 2019. Statens vegvesen
har gjennom prosessen med konseptvalgutredning Fauske- Mørsvikbotn tilrådd at det bygges ny
trase (konsept 3 med bru over Leirfjorden). Denne tilrådningen har kommunene, 
Saltenregionråd og Nordland fylkeskommune sluttet seg til. Samferdselsdepartementet har i valg 
av konsept besluttet at det er denne traseen en skal bruke i realisering av ny E6 gjennom 
Sørfold.

Strekningen har i dag store utfordringer i forhold stigninger og kurvatur. Ca. 5 km av veien har
stigning på 8 %. Av de 16 tunnelene er det 10 tunneler som ikke tilfredsstiller dagens veinorm i
forhold til kurvatur og/eller stigninger.

Dersom en skulle få en hendelse i en av tunnelene har en kun omkjøringsmuligheter via Lofoten
eller Sveige (anslått til11 timers omkjøring). For Sørfold og nabokommunene vil en slik
situasjon, der E6 er stengt over lang tid skape tid skape en uholdbar hverdag. For landsdelen vil 
dette ha dramatisk negative konsekvenser for reisende og næringsliv. Vi viser til
«brunostbrannen» på RV nr.827 i Brattlitunnelen i Tysfjord, der det tok 22 måneder å få
utbedret skadene.

Ut fra en vurdering i forhold til trafikkfare, framkommelighet og sårbarhet for lokalsamfunn i
Salten og landsdelen ber vi om at realisering av ny E6 gjennom Sørfold realiseres snarest og
med oppstart i 2018, slik at en når målet om ferdigstilling i 2025.

Forslag til høringsuttalelse enstemmig vedtatt.

PS 63/2016 Godkjenning av møtebok - rådgivende folkeavstemning 
kommunereform 2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Det innstilles til kommunestyret å godkjenne valgstyrets møtebok for den rådgivende 
folkeavstemningen 2016.

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.



PS 64/2016 Kommunereformen - retningsvalg

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Sørfold kommunestyre fremmet følgende innstilling til behandling:

Sørfold kommune vedtar å bestå som egen kommune.
Sørfold kommune vil aktivt arbeide for å:

- Videreutvikle egen kommune
- Godt samarbeid med naboer.

Vedtak

Sørfold kommune vedtar å bestå som egen kommune.
Sørfold kommune vil aktivt arbeide for å:

- Videreutvikle egen kommune
- Godt samarbeid med naboer.

Innstilling fra kommunestyret enstemmig vedtatt.

PS 65/2016 Eierskapsmelding

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Sørfold kommunestyre hadde følgende merknad:
Oppdatere § 27 selskap.
ISE, NSK relaterte tjenester.
Salten kommunerevisjon formål.

Vedtak

Merknad fra formannskapet:
Listen over eierskap ihht. Kommunelovens § 27 samarbeid fylles ut.

Merknad fra kommunestyret:
Oppdatere § 27 selskap.
ISE AS,  NSK AS,  relaterte tjenester.
Salten kommunerevisjon formål.

Innstilling fra formannskapet med merknad fra kommunestyret enstemmig vedtatt.



PS 66/2016 Bosetting av flyktninger - kommunalt reglement og rutiner

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Kommunalt reglement og rutiner for etablering av bosatte flyktninger samt deltakelse i 
introduksjonsprogrammet tas til etterretning. 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

PS 67/2016 Etablering av nattjeneste i hjemmetjenesten i Sørfold

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Før behandling av denne saken ble det utdelt et skriv fra rådmannen med div. uttalelser til saken.
Rådmannen foreslår følgende tillegg til innstilling:
Nytt punkt 5: 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne finansiering, jfr. merknad i 
driftsutvalget.

Katrin Elvebakk erklært inhabil i saken p.g.a. at hun har vært med i arbeidsgruppa.

Vedtak

For å kunne etablere ambulerende nattjeneste innen pleie og omsorg i Sørfold vedtar 
kommunestyret følgende:

1. Det iverksettes omprioriteringer i tjenesteproduksjonen innen pleie og omsorg i Sørfold 
for å frigjøre nødvendige bemanningsressurser i den hensikt å kunne etablere 
ambulerende natt-tjeneste i åpen omsorg i kommunen.

2. Det etableres en nattevakt i hjemmetjeneste sør og en nattevakt i hjemmetjeneste nord.
3. Elvheim bokollektiv inkl. kjøkken videreføres, men med strengere seleksjon av brukere 

slik at de som er innlagt ikke har behov for nattevakt. Nattevakt på Elvheim omgjøres til 
ambulerende vakt. Dette muliggjør at ambulerende nattevakt i hjemmetjeneste nord kan 
betjene oppdrag i heimene. Dette fordrer at de som bor på Elvheim utstyres med 
trygghetsalarmer. 

4. Flytte sammen avdeling 1 og 2 ved Sørfold Sykehjem i Røsvik. 
Det vil redusere institusjonskapasiteten fra 18 til 16 plasser. Dette vil gi en 
bemanningsreduksjon på en nattevakt, til sammen ca. 2 årsverk som omdisponeres til 
ambulerende vakt i hjemmetjeneste sør. Bortfall av sykehjemsplasser kan evt. delvis 
kompenseres ved å redusere antall sykestuerom på eldresenteret fra to til en.
Tiltaket vil kreve noen mindre bygningsmessige endringer i avdelingen. 

Nytt punkt 5: 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne finansiering, jfr. merknad i 
driftsutvalget.



Merknad fra driftsutvalget:
Før Kommunestyrets behandling av denne saken, må det legges frem en økonomisk beregning 
av hva tiltaket koster (bygningsmessige kostnader). 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt med nytt punkt 5.

PS 68/2016 Oppnevning byggekomite - omsorgsboliger Straumen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Følgende komite ble foreslått:
Ordfører
Daniel Koskinen

Vedtak

Kommunestyret oppnevner følgende politisk valgte representanter til byggekomité for 
omsorgsboligene:
Ordfører
Daniel Koskinen

Enstemmig valgt.

Rådmann oppnevner representanter fra administrasjonen. 

PS 69/2016 Lønnspolitisk  plan til behandling

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Det ble fremsatt forslag om å utsette behandling av saken p.g.a. at vedtak fra 
administrasjonsutvalget ikke var tatt med.

Vedtak

Forslag om å utsette behandling av saken enstemmig vedtatt.



PS 70/2016 Fritak politiske verv ***** ***** *****

PS 71/2016 Spørretimen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016 

Behandling

Finn Arve Moen refererte til RS 33/2016 Notat fra Rådmannen vedrørende 
bredbåndsutbygging i Sørfold og håper at det nå blir hurtig framgang i saken.

 Ordfører opplyste at formannskapet skal jobbe videre med saken i arbeidsmøte den 23. 
juni.

Unn Karin Pedersen tok opp igjen Sten Robert Hansen’s etterspørsel av svar på veinavnsaken. 
Som eksempel la hun frem at når ambulanse skal ut i distriktene spør de alltid etter veinavn og 
nummer og at det mange ganger er vanskelig å forklare veien.  Saken skulle vært ferdig 1/1-
2016.

 Rådmannen opplyste at det kommunalsjefen hadde orientert om denne saken i siste
formannskapsmøte og at det var mere arbeid enn de trodde.  Det er satt av 100 tusen i 
investeringsbudsjettet for 2016.

Finn Arve Moen refererte til artikkel i avisa Nordland at 2 kommuneleger har sagt opp og 
hvordan ser framtiden ut når det gjelder legedekning?

 Rådmannen svarte at vi er i en prosess med å ansette en person og skal ha møte i 
samarbeidsutvalget neste tirsdag der dette blir tema, men tror nok at den stabile 
legedekningen som vi har hatt blir problematisk.

Jannike Moen lurte på om stilling i  Voksenopplæring hadde vært utlyst og eventuelt hvem 
som hadde fått den?

 Rådmannen svarte at nåværende rektor på Straumen skole har fått tilbud om denne 
stillingen og at den ikke var utlyst.

Vedtak


