
 

Sørfold kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Sørfold Rådhus 

Dato: 27.02.2017 

Tidspunkt: 10:00 – 16.00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Kr. Hansen Evjenth LEDER AP 

Anne - Lise Evjen Lillegård MEDLGRL AP 

Kolbjørn Mathisen MEDL AP 

Idar Johan Mohaug MEDL AP 

Liv Edle Reffhaug MEDL AP 

Roy Larsen MEDL AP 

Finn Arve Moen MEDL AP 

Bente Anne Lovise 

Grovassbakk 

MEDL AP 

Stig Elvebakk MEDL AP 

Tor Arne Ankjell MEDL AP 

Jannike Moen MEDL SV 

Anne Lise Nordvik Arntzen MEDLGRL SP 

Gisle Erik Hansen MEDL SP 

Grete Alise Jakobsen MEDL SP 

Silje Sørfjordmo Paulsen MEDL SP 

Turid Johansen Willumstad MEDL H 

Karl Ingar Simonsen MEDLGRL H 

Daniel Andrè Koskinen MEDL SP 

Geir Anders Berg MEDL SP 

Terje Per Nystabakk MEDLGRL SV 

Lars-Henrik Johansen MEDL H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader: 21 av 21 medlemmer møtte.  Regionlensmann Robin Johnsen orienterte om 

politireformens virkninger for Sørfold og statistikk kriminalitet i Sørfold. 

 

 



Før behandling av de politiske sakene 10-11 og 12/2017 redegjorde ordfører for 

formannskapets håndtering av varsler og legesaken.  Det ble også gjennomgått gjeldende 

avtaler. 

 

Leder kontrollutvalget informerte kommunestyret skriftlig ved å fremlegge statusrapport 

i forhold til varslersaken. 

 

 

 

Steinar Strand orienterte om Prosjekt veiadresser i Sørfold. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ørjan Higraff 

Lisbeth 

Bernhardsen 

Bente Storåker 

Rådmann 

Kommunalsjef drift 

 

Sekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Lars Kr. Hansen Evjenth Lars Henrik Johansen Daniel Koskinen 
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RS 6/2017 Nedleggelse mottak Røsvik  

RS 7/2017 Forslag til avtale mellom Fauske og Sørfold 
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RS 8/2017 Søknad om kommunal bevilgning til bygging av 

fotballbane(r) for jenter og gutter i Kobanê 

 

RS 9/2017 Verdivurderinger av selskapet Nord-Salten Kraft AS  

RS 10/2017 Underskriftskampanje beholde 
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PS 3/2017 Anmodning om økonomisk støtte i forbindelse med 
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PS 7/2017 Krav om selskapsmessig skille for nettselskap - 

reforhandling av aksjonæravtaler og vedtekter for 

Nord-Salten Kraft AS 

 

PS 8/2017 Revisjon av reglement godtgjørelse folkevalgte  

PS 9/2017 Valg av nytt medlem til seniorrådet, samt varamedlem 

til kontrollutvalget, driftsutvalget og kommunestyret 

 

PS 10/2017 Krav fra Den norske Legeforening - fastlegeavtale 

kommunelege II. 

 

PS 11/2017 Avklaring - kommunelege I  

PS 12/2017 Stilling kommunelege II  

PS 13/2017 Gebyr gravemeldinger  



PS 14/2017 Spørretimen  

 

 

PS 1/2017 Referater 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

 

Vedtak 

 

 

 

PS 2/2017 Politiske saker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det fremkom ingen merknader til referatene. 

Vedtak 

Det fremkom ingen merknader til referatene. 

 

 

 

PS 3/2017 Anmodning om økonomisk støtte i forbindelse med anke fra 

Statnett over dom om eiendomsskatt på nettanlegg 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Sørfold kommune imøtekommer anmodning fra LVK om kronerulling til støtte for rettsak om 

eiendomsskatt på nettanlegg. 

 

Det bevilges kr 20.000 til formålet.  Beløpet belastes 14903 ansvar 1050 Reserverte 

tilleggsbevilgninger. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 



PS 4/2017 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Sørfold 

kommune 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Sørfold kommunestyre sender på høring forslag til «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem».  

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 5/2017 Skisseprosjekt omsorgsboliger Straumen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble fremmet følgende forslag: 

Forslag fra SP: 

Byggekomiteen skiftes Daniel Koskinen ut med Jannike Moen. 

 

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti: 

Fremlagt skisseprosjekt godkjennes.  Vurdering av kostnadskalkyle og organisering av 

anbudsprinsipp revurderes. 

Vedtak 

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti: 

Fremlagt skisseprosjekt godkjennes.  Vurdering av kostnadskalkyle og organisering av 

anbudsprinsipp revurderes. 

 

Tidligere valgte politiske representanter i prosjektgruppa (ordfører og Daniel Koskinen) for 

omsorgsboligene endres som følger:  

Jannike Moen velges som representant sammen med ordfører i stedet for Daniel Koskinen på 

grunn av kjønnsvotering.   

 

Komiteen suppleres i tillegg med leder for Driftsutvalget og representant fra Seniorrådet. 

Rådmann oppnevner representanter fra administrasjonen. 

 

Innstilling fra formannskapet med forslag fra Sørfold Senterparti og Sørfold 

Arbeiderparti, enstemmig vedtatt. 

 

 



PS 6/2017 Bonusordning omsorg sommeren 2017 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Det etableres følgende bonusordning i hovedferien 2017 fra uke 26 til og med uke 33 (fra 24. 

juni til og med 20. august.) 

 

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 som oppstår i ferieperioden. 

2. Ansatte i deltidsstillinger må informere leder om hvor mye de ønsker å arbeide ekstra 

innen 1. april 2017. Det gis ikke bonus for merarbeid unntatt ekstravakter som kommer 

inn i 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 2017 

skal kunne påregne tilbakemelding innen 1. mai 2017. 

 

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 7/2017 Krav om selskapsmessig skille for nettselskap - reforhandling av 

aksjonæravtaler og vedtekter for Nord-Salten Kraft AS 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

 

Gisle Hansen og Liv Reffhaug fratrådte under behandling av saken, da de som styremedlemmer 

er inhabil etter lov. 

Vedtak 

Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å igangsette arbeidet med å utrede og forhandle fram en 

modell for oppfyllelse av kravet til selskapsmessig skille for Nord Salten Kraft AS samt utkast 

til nye aksjonæravtaler og vedtekter for selskapet og dets eventuelle datterselskaper. 

 



Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 8/2017 Revisjon av reglement godtgjørelse folkevalgte 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble fremmet følgende forslag fra Kommunestyret: 

Ledere kontrollutvalg, driftsutvalg og plan- og ressursutvalg gis fast årlig godtgjørelse etter 

opprinnelige satser.  I tillegg gis ledere kontrollutvalg, driftsutvalg og plan- og ressursutvalg 

dobbel møtegodtgjørelse. 

 

Det ble fremmet følgende forslag fra Sørfold Arbeiderparti: 

Pkt. 6.4 – Fjerne 60 minutter 

Pkt 6.5.3 Behold den gamle ordning at utvalgsledere beholder årlig godtgjørelse. 

Vedtak 

Med hjemmel i kommunelovens kapittel 7, vedtas Sørfold kommunes reglement for 

godtgjørelse for folkevalgte, med følgende endringer: 

 

§ 1 punkt 1.1: Tilføye «Stemmestyrer kommer også inn under denne betegnelsen» 

§ 3 punkt 3.3: Tilføye « Unntak fra denne bestemmelsen er medlemmer av stemmestyrer.» 

§ 6 Ledergodtgjørelser og møtegodtgjørelser.  

6.3 Varaordfører 

Følgende linje: «Det gis ikke godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ved vikariat for ordfører», 

erstattes med; «Hvis ordfører er forhindret fra å ivareta sitt verv mer enn 14 dager trer 

varaordfører inn som ordfører» 

6.4 Møtegodtgjørelser pr. møte.  

Representanter som søker permisjon ut over 60 minutter, får avkortet godtgjørelsen i forhold til 

fraværet.  

Dersom permisjon skyldes at representant blir syk i løpet av møtet dekkes tapt møtegodtgjørelse 

fullt ut.  

Punkt 6.4.3 tilføye «stemmestyre» 

Punkt 6.4.6 tilføye;  «og Stemmestyre» Fjerne «kontrollutvalg». 

 

6.5 Punkt 6.5.3: Fjerne setningen «Leder driftsutvalg og leder plan- og ressursutvalg:  

 1,063%» 

§ 7 Erstatning av tap av arbeidsinntekt.  



For representanter som søker permisjon fra møtet utbetales tap arbeidsinntekt kun for reisetid, 

tid til gruppemøtet og selve møtet i utvalget/formannskapet/kommunestyret.  

Dersom permisjon skyldes at representant blir syk i løpet av møtet dekkes tapt arbeidsfortjeneste 

fullt ut.  

7. 4 Korr. Setning: Medlemmer uten lønnsinntekt inneværende måned, får utbetalt 0,201% pr. 

dag.  

§ 11  Endre ikrafttredelsesdato til dato for behandling i kommunestyret. 

 

Innstilling fra formannskapet vedtatt med følgende endringer: 

 

Ledere kontrollutvalg, driftsutvalg og plan- og ressursutvalg gis fast årlig godtgjørelse etter 

opprinnelige satser.  I tillegg gis ledere kontrollutvalg, driftsutvalg og plan- og ressursutvalg 

dobbel møtegodtgjørelse. 

 

Forslag fra kommunestyret vedtatt med 19 mot 2 stemmer. 

 

 

 

PS 9/2017 Valg av nytt medlem til seniorrådet, samt varamedlem til 

kontrollutvalget, driftsutvalget og kommunestyret 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble fremmet følgende forslag fra Sørfold Arbeiderparti: 

Som varamedlem til kontrollutvalget og driftsutvalget velges: 

Ann Kristin Kristiansen 

For kommunestyret rykker varamedlem opp etter valglista. 

Vedtak 

Som fast medlem seniorrådet velges Astrid Karlsen, Kvarv. 

Varamedlem til kontrollutvalget velges Ann Kristin Kristiansen. 

Varamedlem til driftsutvalget velges Ann Kristin Kristiansen. 

For kommunestyret rykker varamedlem opp etter valglista. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 10/2017 Krav fra Den norske Legeforening - fastlegeavtale kommunelege 

II. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 



 

Roy Larsen ba kommunestyret om å vurdere hans habilitet i saken. 

Kommunestyret vurderte Roy Larsens habilitet i saken og fant at Roy Larsen var å anse som 

inhabil. 

Vedtak 

Kravet søkes løst ved forhandlinger. 

Resultat av forhandlingen fremlegges kommunestyret for endelig avgjørelse. 

 

Rådmann får i oppdrag å forhandle med Jonatan Hausel og legeforeningen. Kommunen bruker 

nødvendig bistand fra KS i forhandlingene.  

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 11/2017 Avklaring - kommunelege I 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Roy Larsen ba kommunestyret om å vurdere hans habilitet i saken. 

Kommunestyret vurderte Roy Larsens habilitet i saken og fant at Roy Larsen var å anse som 

inhabil. 

 

Det ble fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling: 

Kommunestyret er åpen for at Jarand Gjestland kan få fornyet ansettelsesforhold i kommunen 

under forutsetning av endrede avtaler og organisering. 

 

 

Vedtak 

Kommunestyret legger til grunn at helsesjef har sagt opp sine stillinger som helsesjef, 

tilsynslege og fastlege pr 15.11.2016 med fratreden 15.05.2017.  

Kommunestyret er åpen for at Jarand Gjestland kan få fornyet ansettelsesforhold i kommunen 

under forutsetning av endrede avtaler og organisering.  

Rådmann fremforhandler eventuelt ny avtale. Kommunestyret godkjenner avtalen.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 12/2017 Stilling kommunelege II 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Vedtak 

Stillingen som kommunelege II kunngjøres snarest.  



 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 13/2017 Gebyr gravemeldinger 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Det ble stilt spørsmål angående setning i saksopplysninger «påvisning av kabler som viser seg å 

være på kommunens eiendom» 

Det ble presisert overfor kommunestyret at dette gjelder også privat eiendom. 

Vedtak 

Med hjemmel i Plan og bygningsloven Kapittel 33. Gebyr og undersøkelse på fast eiendom § 

33-1 Gebyr, krever Sørfold kommune gebyr for saksbehandling av gravemeldinger. 

Pris pr gravemelding kr. 1800.-  

Inntektsføres på konto: 16500 – 6630 – 332 

Iverksettes fra og med den 27.02.2017. 

 

Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 14/2017 Spørretimen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2017  

Behandling 

Sørfold Senterparti v/Daniel Koskinen har sendt følgende henvendelse til kommunestyret: 

 

Sørfold Senterparti har mottatt henvendelser som går på jakttid for elg i Sørfold kommune. 

I lys av «Nye jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 – 31. 

mars 2022.»  ble elgjakten i Norge med unntak av kommuner i Finnmark utvidet til å gjelde 

25.09 – 23.12 med anledning for fylkeskommunen til å innskrenke i forkant til 05.10. og 31.10. 

eller 30.11. i bakkant. 

Dette er noe som Sørfold Senterparti har fått inntrykk av er godt mottatt i Fauske og Sørfolds 

jegerstamme. 

Det ryktes nå at Sørfold kommune ønsker å innskrenke jakttiden til 31.10. 

En slik innskrenkelse skal være godt begrunnet, og ikke gå på enkeltes jaktfelts interesser. 

 

Sørfold Senterparti ønsker en uttalelse fra næringssjefen i Sørfold. 

 

 Gerd Bente Jakobsen besvarte spørsmålet fra Sørfold Senterparti v/Daniel Koskinen. 

Kort resyme av svaret: 

 Ingen vald i Sørfold har tidligere ytret ønske om å forlenge jakttiden, selv om det 

tidligere har vært anledning til å søke om det. 

 Jakttida har vært utvidet i en måned i et vald i 2010, på grunn av reinsanking i ordinær 

jakttid. 



 Kritisk til behovet for forlenget jakttid på elg i Sørfold.  93 % av alle felte elg i 

kommunen ble skutt de fire første ukene av jakta i 2016. 

 Sørfold kommune har ansvar i forhold til andre brukere av marka. 

 Siterte fra den nye forskriften med retninglinjer: 

Kommunen kan foreslå for fylkeskommunen at det fastsettes forskrift som innskrenker 

elg/hjortejakttida dersom det antas at elg/hjortejaktutøvelse er til hinder for annen 

utmarksbruk.  Dette gjelder reindrift og friluftsaktiviteter, herunder småviltjakt. 

Kommunen skal særlig vurdere innkorting av elg/hjortejakta i viktige tettstedsnære 

områder som er viktige for nærfriluftslivet, dersom kommunen antar at elg/hjortejakt 

hindrer annen friluftsutøvelse. 

 Riktig beslutningsgrunnlag for eventuelt søknad om innskrenking av jakttid: 

- møte med alle vald i Sørfold 

- Behandling i plan- og ressursutvalget 

Vedtak 

 

 

 

 


