
 

Sørfold kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen, Sørfold Rådhus 

Dato: 30.09.2016 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Kr. Hansen Evjenth Leder AP 

Turid Johansen Willumstad Medlem H 

Tor Arne Ankjell Medlem AP 

Anne Lise Nordvik Arntzen Medlem og gruppeleder SP 

Idar Johan Mohaug Medlem AP 

Finn Arve Moen Medlem AP 

Terje Per Nystabakk Medlem og gruppeleder SV 

Anne - Lise Evjen Lillegård Medlem og gruppeleder AP 

Kolbjørn Mathisen Medlem AP 

Silje Sørfjordmo Paulsen Medlem SP 

Lars-Henrik Johansen Medlem H 

Karl Ingar Simonsen Medlem og gruppeleder H 

Roy Larsen Medlem AP 

Liv Edle Reffhaug Medlem AP 

Bente Anne Lovise 

Grovassbakk 

Medlem AP 

Stig Elvebakk Medlem AP 

Jannike Moen Medlem SV 

Grete Alise Jakobsen Medlem SP 

Daniel Andrè Koskinen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Gisle Erik Hansen MEDL SP 

Geir Anders Berg MEDL SP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Erling Idar Horndal Gisle Erik Hansen SP 

Iren Pedersen Geir Anders Berg SP 

 

Merknader: 21 av 21 representanter møtte.  Orientering politireformen v/regionlensmann 

Robin Johnsen. 

Orientering v/flyktningekoordinator Ermin Krehic. 

 

Idar Mohaug permisjon fra kl. 13.55. 

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ørjan Higraff 

Kurt P. Hjelvik 

Lisbeth 

Bernhardsen 

Kjellaug 

Bendiksen 

Bente Storåker 

Rådmann 

Kommunalsjef teknisk/næring 

Kommunalsjef drift 

 

Økonomisjef 

 

Sekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Lars Kr. Hansen Evjenth Tor Ankjell Erling Horndal 

 

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket 

PS 84/2016 Referater  

RS 42/2016 Protokoll kommunestyret 12.09.2016  

RS 43/2016 Protokoll Sørfold kontrollutvalgets møte 29.08.2016  

RS 44/2016 Renovering tak Røsvik kirke - hastesak behandlet i 

formannskapet 12.09.2016 jfr Kommunelovens § 13. 

 

RS 45/2016 Innspill vedrørende Saltenpendelen i Nordland  

RS 46/2016 Forslag til høringssvar bussruter Saltdal og Salten  

RS 47/2016 Tilleggsopplysninger fra formannskap 26.09.2016 til 

behandling av tertialrapport II 2016 

 

PS 85/2016 Politiske saker  

PS 86/2016 Økonomisk rapportering - Teritalrapport II/2016  

PS 87/2016 Matombringing til hjemmeboende  

PS 88/2016 Dagtilbud hjemmeboende med demens  

PS 89/2016 Dekning av sykepenger - Ordføreren  

PS 90/2016 Forlenging av samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 

mellom Sørfold kommune og Nordland 

Fylkeskommune, 2017. 

 

PS 91/2016 Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) - 

medlemskap 

 

PS 92/2016 NOU 2016:4 Ny kommunelov - høringssvar fra 

Sørfold kommune 

 

PS 93/2016 Nye oppgaver til større kommuner  

PS 94/2016 Utredning av Andkilvannet som drikkevannskilde  

PS 95/2016 Styring av kommunale gatelys  

PS 96/2016 Spørretimen  

 

 

PS 84/2016 Referater 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Merknad protokoll kommunestyret 12.09.2016;  

PS 82/16 : Det ble fremmet utsettelsesforslag fra Anne Lise N. Arntzen under behandling av 

saken  lønnspolitisk plan. 

 



Vedtak 

Det fremkom ingen merknader til øvrige referater. 

 

 

 

PS 86/2016 Økonomisk rapportering - Teritalrapport II/2016 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

 

Budsjettarbeid: 

 

Økonomiske signal til budsjettregulering 2016/budsjett 2017 lagt frem av formannskapet 

26.09.2016: 

 

A. Drift 

 

1. Innkjøpsstopp 

2. Eksterne utgifter 

 

– Leiekontrakter 

– Konsulentbruk 

– Kjøp av varer og tjenester 

 

3. Fokus på bruk av egne ressurser 

4. Gjennomgang av vakanser – ansettelsestidspunkt 

5. Generell % ned tak 2016/2017 

6. Inndragning ledige midler 

 

B. Gjennomgang organisasjonen (alle stillinger) 

 

1. I henhold til bemanningsnormer lovpålagte stillinger /oppgaver 

2. I henhold til ikke lovpålagte oppgaver 

3. I henhold til organisering 

4. Lønnsutvikling – lønnspolitisk plan 

5. Vurdering av nivå på kommunale tjenester 

6. Samarbeidsløsninger med andre 

 

C. Finansforvaltning 

 

1. Vurdere plassering i fond KLP – avkastning 

 

D. Gjennomgang investeringsbudsjett 

 

1. Forskyve i tid prosjekter som ikke er igangsatt. 

 

Formannskapets økonomiske signal til budsjettregulering 2016/budsjett 2017 enstemmig 

vedtatt. 



Vedtak 

Budsjettarbeid: 

 

Økonomiske signal til budsjettregulering 2016/budsjett 2017 lagt frem av formannskapet 

26.09.2016: 

 

 

 

A: Drift 

 

1. Innkjøpsstopp 

2. Eksterne utgifter 

 

– Leiekontrakter 

– Konsulentbruk 

– Kjøp av varer og tjenester 

 

3. Fokus på bruk av egne ressurser 

4. Gjennomgang av vakanser – ansettelsestidspunkt 

5. Generell % ned tak 2016/2017 

6. Inndragning ledige midler 

 

B. Gjennomgang organisasjonen (alle stillinger) 

 

1. I henhold til bemanningsnormer lovpålagte stillinger /oppgaver 

2. I henhold til ikke lovpålagte oppgaver 

3. I henhold til organisering 

4. Lønnsutvikling – lønnspolitisk plan 

5. Vurdering av nivå på kommunale tjenester 

6. Samarbeidsløsninger med andre 

 

C. Finansforvaltning 

 

2. Vurdere plassering i fond KLP – avkastning 

 

D. Gjennomgang investeringsbudsjett 

 

2. Forskyve i tid prosjekter som ikke er igangsatt. 

 

Formannskapets økonomiske signal til budsjettregulering 2016/budsjett 2017 enstemmig 

vedtatt. 

 

Tertialrapporten tatt til orientering. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

 

. 

 

 



PS 87/2016 Matombringing til hjemmeboende 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Idar Mohaug  permisjon. 

Vedtak 

Forslag fra administrasjonsutvalget, vedtatt også av formannskapet: 

 

1. Administrasjonsutvalget ber rådmannen se på alternative innsparingstiltak for å 

finansiere ambulerende nattevakt innen PO. Her kan nevnes vaskeri og 

administrative ressurser. 

2. Administrasjonsutvalget ønsker at en fortsatt kjører ut mat til hjemmeboende daglig 

som nå. En ber videre om at en utreder alternative ordninger for matombringing til 

hjemmeboende. Videre ber vi om at en ser på muligheter for samordning av 

kjøkkentjenester innen omsorgstjenestene i Sørfold kommune. Videre at en ser på 

eventuelt økte egenandeler i 2017. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

PS 88/2016 Dagtilbud hjemmeboende med demens 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

 

Det etableres fast ordning med dagtilbud to ganger pr måned for hjemmeboende personer med 

demens i Sørfold. 

Lønnsutgifter på totalt kr 70 000,- i 2017 legges inn i budsjett på ansvar Hjemmetjenesten/3380.  

Betalingssatser vedtas av Kommunestyret i egen sak.  

Tiltaket evalueres våren 2017. Evalueringen legges frem for Seniorrådet og Driftsutvalget.  

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

PS 89/2016 Dekning av sykepenger - Ordføreren 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

 

Sørfold kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 



Sørfold kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse de første 16 dager av et sykefravær og 

mellomlegg mellom Navs ytelser og full godtgjørelse fra dag 17 ved et lengre sykefravær. 

 

Merknad fra formannskapet: Formannskapet ser på kommunens reglement i forhold til hvor 

lenge varaordførers godtgjørelse skal dekke lengre sykefravær for ordfører. 

 

Formannskapets innstilling med merknad fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

PS 90/2016 Forlenging av samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom 

Sørfold kommune og Nordland Fylkeskommune, 2017. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

 

Kommunestyret aksepterer tilbudet fra Nordland Fylkeskommune og ønsker å forlenge 

gjeldende samarbeidsavtale om folkehelse for perioden 2014 – 2016 til å gjelde ut 2017.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 91/2016 Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) - medlemskap 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

 

1. Sørfold kommune søker medlemskap i nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 

 

2. Årlig medlemskontingent til NFKK vil bli vel kr. 25 000. Medlemskontingenten legges 

inn i budsjettet for 2017. 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 92/2016 NOU 2016:4 Ny kommunelov - høringssvar fra Sørfold kommune 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 



Vedtak 

 

NOU 2016:4 Ny kommunelov – Høringssvar fra Sørfold kommune, gjennomgått i 

formannskapets møte den 13.09.2016 godkjennes av kommunestyret. 

 

Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 

 

PS 93/2016 Nye oppgaver til større kommuner 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

 

1. Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus – Sørfold kommunestyre mener 

vigselsmyndigheten fortsatt skal tilligge domstolen i tråd med dagens ordning. 

 

2. Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus – Sørfold kommunestyre slutter seg 

til forslaget. 

 

3. Vilt- og innlandsfiskeforvaltning- Sørfold kommunestyre slutter seg ikke til forslaget. 

 

4. Enkelte oppgaver etter forurensingsloven- Sørfold kommunestyre slutter seg til 

forslaget. 

 

5. Det boligsosiale området tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning 

av bolig. Sørfold kommunestyre slutter seg delvis til forslaget. Det foreslås at fordeling 

av tilskudd skjer gjennom vektig av et sett kriterier slik at rammen fordeles over samtlige 

kommuner, men prioriterer kommuner med særlige utfordringer. Det kan eksempelvis 

baseres på forrige års KOSTRA-rapportering innenfor området. 

 

6. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg. Sørfold kommunestyre 

slutter seg til forslaget. 

 

7. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket- Sørfold kommunestyre slutter seg til forslaget. 

 

8. Tilskudd til tiltak i beiteområder- Sørfold kommunestyre slutter seg til forslaget. 

 

9. Kollektivtransport- Uaktuelt 

 

10. Økonomiske og administrative konsekvenser ved overføring av oppgaver.  
 

Sørfold kommunestyre forutsetter at overføring av oppgaver blir fullfinansiert 100 % til 

kommunen gjennom økt rammetilskudd. 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 



PS 94/2016 Utredning av Andkilvannet som drikkevannskilde 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

I forbindelse med overtakelse av Lillegård/Nedregård vannverk ønskes det å utrede 

Andkilvatnet som alternativ drikkevannskilde. Mottatt budsjettpris fra Labora as er kr. 170.000,- 

eks. mva. prisen inkluderer utstyr kommunen må ha for å kunne utføre selve prøvetakingen.  

Det innstilles å benytte overskudd fra fondsmidler 251000056 selvkost vann. 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

PS 95/2016 Styring av kommunale gatelys 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Rådmannen opplyste at ubrukte lånemidler skulle brukes til finansiering. 

 

Merknad fra AP: Lysene på Lakselva.  Sett en bryter på Lakselva. 

 

Vedtak 

Det innstilles herved å investere nytt styringssystem på kommunale gatelys i Sørfold kommune 

(sørsiden). 

Mottatt tilbud fra leverandør ca. 312 500,- inkl. mva. 

Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

Formannskapets innstilling med merknad fra AP, enstemmig vedtatt. 

 

PS 96/2016 Spørretimen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Helge Nikolaisen orienterte om saksgangen ved videre utbygging av bredbånd; statlige midler/ 

offentlig støtte. 

 

Turid J. Willumstad: 

Kommunen har brukt over ca. 1,5 millioner på å erverve næringsarealet Langmoen. 

Har kommunen noen planer for området og jobbes det med å få etableringer i arealene? 

Ligger dette næringsarealet på hjemmesiden til kommunen? 

 Kommunalsjef teknisk/næring besvarte spørsmålet. 



 

Generelt: 

 Lakselva kunstgress har aldri vært renset, det anbefales å rengjøres annet hvert år.  

Saltdal har en sånn maskin. 

 Målene til Fauske Sprint ligger slengt bak gjerdet – dette må de få beskjed om å fjerne. 

 Busker og kratt vokser opp innenfor gjerdet langs banen.  Dette har vært tatt opp med 

administrasjonen tidligere. 

 Talerstol? 

 

Sørfold Arbeiderparti: 

 Ber om fremlegg av en fremdriftsplan på saken Veinavn. 

 Ber administrasjonen om fremlegg av en milepælplan på saken breibånd. 

 Lysene på Lakselva: Kan det settes en lysbryter der. 

 

Kar I. Simonsen: 

 Burde også vært en lysbryter på lysløypa i Røsvik. 

 

Kommunalsjef teknisk/næring svarte at lysstyring Lakselva og lysløypa i Røsvik blir fulgt opp 

med egen sak. 

 

Kommunalsjef teknisk/næring orienterte om saken og opplyste at Kartverket engasjeres videre 

til å jobbe med saken. 

 

Bente Grovassbakk: 

 Idrettsbanen ved Straumen skole.  

Blir det utført vedlikehold; sladding/sprøyting.  Den er helt grønn av vegetasjon. 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 


