
Sørfold kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested:  Sørfold Rådhus
Dato: 11.02.2016
Tidspunkt:  10:00 — 14:45

Følgende faste medlemmer

Navn
Lars Kr. Hansen Evjenth
Turid Johansen Willumstad
Tor Arne Ankjell
Gisle Erik Hansen
Anne Lise Nordvik Arntzen
Idar Johan Mohaug
Finn Arve Moen
Terje Per Nystabakk
Anne - Lise Evjen Lillegård
Kolbjørn Mathisen
Silje Sørfjordmo Paulsen
Karl Ingar Simonsen
Roy Larsen
Liv Edle Reffhaug
Bente Anne Lovise
Grovassbakk
Stig Elvebakk
Jannike Moen
Grete Alise Jakobsen
Geir Anders Berg

møtte:

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP

AP
SP
SP
AP
AP
SV
AP
AP
SP

AP
AP
AP

AP
SV
SP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksj on
MEDL
MEDL

Representerer
SPDaniel Andrè Koskinen

Lars-Henrik Johansen

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Erling Peder Johan Pedersen Daniel Andre Koskinen SP
Eskil Arne Pedersen Lars-Henrik Johansen

Merknader: 21 av 21 medlemmer møtte. Møtet startet med at representant fra Statens
Vegvesen informerte om prosjektet med ny E6. Ordfører orienterte om nye
inntektss stemet for kommunene. Rådmannen orienterte om kommunestrukturen.



Fra administrasjonen møtte:

Navn
Ørjan Higraff
Lillian Martinussen
Kurt P. Hjelvik
Bente Storåker

Stilling
Rådmann
Stabsleder
Kommunalsjef teknisk/næring
Sekretær

Underskrift:

! xivsk. I
Lars Kr. Hansen vjenth

1/

Kolbjørn Mathisen Gisle E. Hansen



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

PS 7/2016

RS 1/2016

RS 2/2016

RS 3/2016

RS 4/2016

RS 5/2016

RS 6/2016

RS 7/2016

RS 8/2016

PS 8/2016

PS 9/2016

PS 10/2016

PS 11/2016

PS 12/2016

PS 13/2016

PS 14/2016

PS 15/2016

Innhold

Referater

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for
kommunene

Protokoll formannskap 21.01.2016

Møteprotokoll kommunestyret 17.12.2015

Protokoll kommunestyret 20.01.2016

Protokoller fra kontrollutvalgets møte 14.12.2015

Informasjon fra IMDi

Informasjon til kunder

Høringssvar "Forslag til nytt inntektssystem for
kommunene" fra Sørfold kommunestyre.

Politiske saker

Årsmelding råd for universell utforming 2015

Anmodning om bosetting av flere flyktninger 2016
og 2017

Forvaltningsrevisjon legetjenesten

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

Fornyet skjenkebevilling Kobbelv Vertshusdrift

Salg av næringsareal

Spørretimen

Lukket

PS 7/2016 Referater

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

RS 3/2016 Protokoll kommunestyret 17.12.2015
Rettes i protokoll sak 120/2015 Betalingssatser — gebyrer 2016 : Egenandel
hjemmehjelp/hjemmetjenester økes fra 180,- til kr. 190,- pr. mnd.

Vedtak

Referatsak 3/2016 rettes. øvrige referater tas til etterretning.



RS 1/2016 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

RS 2/2016 Protokoll formannskap 21.01.2016

RS 3/2016 Møteprotokoll kommunestyret 17.12.2015

RS 4/2016 Protokoll kommunestyret 20.01.2016

RS 5/2016 Protokoller fra kontrollutvalgets mote 14.12.2015

RS 6/2016 Informasjon fra IMDi

RS 7/2016 Informasjon til kunder

RS 8/2016 Høringssvar "Forslag til nytt inntektssystem for kommunene" fra Sorfold
kommunestyre.

PS 8/2016 Politiske saker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Vedtak

PS 9/2016 Årsmelding råd for universell utforming 2015

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak

Kommunestyret tar årsmelding fra Rådet for universell utforming til orientering.
Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.

PS 10/2016 Anmodning om bosetting av flere flyktninger 2016 og 2017

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Sørfold Arbeiderparti fremmet følgende forslag:
Sørfold kommune vil arbeide for i 2016 å bosette 15 flyktninger. Vi tar forbehold om at vi
klarer å skaffe bolig til disse. Sørfold kommune har sagt at vi i perioden 2016-2019 ønsker å ta
imot totalt 20 flyktninger. En økning i dette tallet må vi komme tilbake til når vi har fått kartlagt
boliger og mulighet til å realisere nye boliger.



Vedtak

Sørfold kommune vil arbeide for i 2016 å bosette 15 flyktninger. Vi tar forbehold om at vi
klarer å skaffe bolig til disse. Sørfold kommune har sagt at vi i perioden 2016-2019 ønsker å ta
imot totalt 20 flyktninger. En økning i dette tallet må vi komme tilbake til når vi har fått kartlagt
boliger og mulighet til å realisere nye boliger.

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti enstemmig vedtatt.

PS 11/2016 Forvaltningsrevisjon legetjenesten

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag. Roy Larsen erklærte seg selv inhabil i saken og fratrådte
derfor under behandlingen. Det ble før behandling av saken utdelt et notat angående avklaring
ressurser hjelpepersonell. Rådmannen og helsesjef orienterte om saken. Rådmannen redegjorde
nærmere om innholdet i notatet.

Vedtak

Forvaltningsrevisjonsrapporten Legetjenesten er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas
til etterretning.

Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

Kommunestyret vil særlig trekke frem:

Kommunestyret registrerer at spørsmålet om manglende IPLOS-registrering forventes å
løse seg ved opprettelse av tildelingskontor. Dette får også betydning i forhold til
rapportens omtale av vederlagsfrihet for sykepleie som omsorgstjeneste.
Kommunestyret ber om at gjeldende organisering blir en del av kommunestyrets
folkevalgtopplæring.
Kommunestyret registrerer at tilsynslegefunksjon for sykehjem er omgjort fra privat
tjenestekjøp til en kommunal stillingshjemmel, og at utfordringene tilknyttet attestasjon
og anvisning dermed løses.

hmstilling fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

PS 12/2016 Bevilling for salg av drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.



Vedtak

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 Ilandel 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 Elimmelfartsdag

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.

PS 13/2016 Fornyet skjenkebevilling Kobbely Vertsbusdrift

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Det ble påpeket at det under teksten «alkokolholdig drikk med mer enn 22 volumprosent var en
feilskriving. Det skal stå «fredag - lørdag kl. 13.00 - 02.00»

Vedtak

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:

Sondag - torsdag kl. 12.00 - 24.00
Fredag - lordag kl. 12.00 - 02.00

Alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent:

Søndag til torsdag kl. 13.00 - 24.00
Lordag - søndag kl. 13.00 - 02.00 rettes til fredag - lardag kl. 13.00 - 02.00

Ved private arrangement/sluttede lag/julebord,
alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent:
mandag - lordag - kl. 03.00.

Bevillingen gjelder også for skjenking på terrasse, ved badestamp og utegrill, samt skjenking i
tunnelområdel ved sluttede lag.



Som skjenkestyrer godkjennes Heidi Kristin Sorgård, og som vara godkjennes skjenkestyrer
Kari Ann Reinvik.

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.

PS 14/2016 Salg av næringsareal

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.
Gisle E. Hansen fratrådte som inhabil i saken på grunn av at han i dag leier areal på
Industriområdet.

Vedtak

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å inngå avtale med Marine Harvest Norway AS
om salg av areal til oppdrettsvirksomhet på land på industriområdet i Elvkroken. Avtalen
omfatter salg av ca. 9,2 dekar opparbeidet areal, og opsjon på kjøp av ca. 8,7 dekar regulert areal
som i dag ikke er opparbeidet. Avtalen vil også regulere tilgang til bruk av vei og dypvannskai
på ordinære vilkår.

Kommunestyret vedtar videre å godkjenne en pris på kr. 200,-/m2 for salg av opparbeidet areal,
og opsjon for kjøp av areal som ikke er opparbeidet innenfor regulert område, på kr. 50,-/m2.

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.

PS 15/2016 Spørretimen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2016

Behandling

Kolbjørn Mathisen stilte spørsmål angående kommunens post/arkiv-system. Skal ikke folk få
svar når de sender en formell e-post?

Lillian Martinussen svarte at all e-post føres i Ephorte og sendes videre til rette
saksbehandler.
Rådmannen svarte at vi er for dårlig med å gi svar på henvendelser og at vi skal se på
rutinene.

Anne Lise Lillegård stilte spørsmål angående regnskapet for 2015, er vi i rute?
Rådmannen svarte at fristen for regnskapsavslutning er 15. februar og at han regner med
at vi er i rute.

Karl I. Simonsen kom med et ønske om ombygging på legekontoret. Sånn som det er i dag kan
alle på venterommet høre hva som er problemet når man henvender seg i ekspedisjonsluka.

Ordfører svarte at det er rutinene som må endres her. Rådmannen bringer dette videre.
Gisle E. Hansen stilte spørsmål angående eierskapsmeldingen. Er den offentlig, finner den ikke
på nettet.

Ordfører svarte at det ikke er noen grunn for at den ikke er utlagt og at det skal bli gjort.



Anne Lise Lillegård spurte om hvordan det gikk med renovering av paviljongen Røsvik?

• Ordfører svarte at vi er i rute når det gjelder prosjektet og at vi er innenfor rammen av
kostnader.

Vedtak


