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______________________ _______________________
John Karlsen Tove Olaussen

______________________ _______________________



Christin Andersen Hilde Nyvoll

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 10/11 Driftstilskudd til preparering av eksisterende tur-
og skiløypenett for allmennheten

2011/1341

PS 11/11 Helhetlig vannforvaltning i Troms 2011/1365
PS 12/11 Vedtaksbehandling Detaljregulering Fv357 

Havnnes fergeleie
2009/9053

TILLEGGSSAKER 
PS 13/11 Etablering av nye barnehageplasser 2011/1536

Orienteringer:
- Endring av møteplan: Møte i Administrasjonsutvalg, Næringsutvalg og Formannskapet 

5. mai, flyttes til mandag 9. mai. 
- Bispevisitas 6. mai.
- Prosessen med endring av styringssystem – orientering formannskapsmøte 9. mai.
- Kystsoneplan.
- Bredbåndsutbygging.
- Prosessen med UNN-avtale.
- Vedr oppstart Guleng 3 – finansiering.
- Vedr regnskap 2010. Regnskapet sammenstilles og legges frem til politisk behandling i 

maimøte.  

PS 10/11 Driftstilskudd til preparering av eksisterende tur- og skiløypenett 
for allmennheten

Rådmannens innstilling
Formannskapet bevilger inn til Kr 68 000,-  til tilrettelegging / preparering av skiløyper for 
allmennheten for 2011. Midlene disponeres fra post 14300 4700/4720.

Fra 2012 søkes midlene bevilget gjennom budsjett til rekreasjon/friluftsliv/reiseliv. Det må da 
forsøkes å få til en samordning om tilrettelegging/drift av ordinære skiløyper og turløyper.

Alle grendelag evnt idrettslag får tilbud om slik støtte for 2011. Nærmere vilkår fastsettes av 
Rådmann.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.04.2011 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og tas med i budsjettbehandlingen 
for 2012. 



Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes og tas med i budsjettbehandlingen for 2012. 

PS 11/11 Helhetlig vannforvaltning i Troms

Rådmannens innstilling
1. Organisering av arbeidet skal tas opp i Nord-Troms Regionråd med sikte på felles 

prosjektlederstilling for begge vannområdene i Nord-Troms.  Dette må klargjøres innen 
utgangen av år 2011.
Arbeidet med Fase 2 søkes utført innenfor eksisterende personellressurser.

2. Som Nordreisa kommunes medlemmer i vannområdeutvalg Lyngen – Skjervøy og 
Nordreisa – Kvænangen oppnevnes enhetsleder Dag Funderud og avdelingsingeniør 
Hilde Henriksen.  Som varamedlemmer i samme utvalg oppnevnes enhetsleder Roy 
Jørgensen og arealplanlegger Rune Benonisen.

3. Leder av vannområde Skjervøy – Lyngen bør ivaretas av annen kommune som er mer 
involvert i dette vannområdet.
Nordreisa kommune ber om at Kvænangen kommune påtar ledervervet for vannområde 
Nordreisa – Kvænangen.
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
4. Organisering av arbeidet skal tas opp i Nord-Troms Regionråd med sikte på felles 

prosjektlederstilling for begge vannområdene i Nord-Troms.  Dette må klargjøres innen 
utgangen av år 2011.
Arbeidet med Fase 2 søkes utført innenfor eksisterende personellressurser.

5. Som Nordreisa kommunes medlemmer i vannområdeutvalg Lyngen – Skjervøy og 
Nordreisa – Kvænangen oppnevnes enhetsleder Dag Funderud og avdelingsingeniør 
Hilde Henriksen.  Som varamedlemmer i samme utvalg oppnevnes enhetsleder Roy 
Jørgensen og arealplanlegger Rune Benonisen.

6. Leder av vannområde Skjervøy – Lyngen bør ivaretas av annen kommune som er mer 
involvert i dette vannområdet.
Nordreisa kommune ber om at Kvænangen kommune påtar ledervervet for vannområde 
Nordreisa – Kvænangen.



PS 12/11 Vedtaksbehandling Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie

Rådmannens innstilling
I medhold av PBL § 12-12 og Kommunelovens § 13 vedtar Formannskapet i Nordreisa 
Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie slik den foreligger. 

Vedtaket skal forelegges Kommunestyret ved første anledning jmf kommunelovens § 13.

Nordreisa kommune forplikter seg ikke økonomisk til investeringer eller drift av tiltak gjennom 
dette vedtaket.
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
I medhold av PBL § 12-12 og Kommunelovens § 13 vedtar Formannskapet i Nordreisa 
Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie slik den foreligger. 

Vedtaket skal forelegges Kommunestyret ved første anledning jmf kommunelovens § 13.

Nordreisa kommune forplikter seg ikke økonomisk til investeringer eller drift av tiltak gjennom 
dette vedtaket.

PS 13/11 Etablering av nye barnehageplasser

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune inngår intensjonsavtale med Stiftelsen NYBO om bygging av en 
permanent barnehageavdeling og leie av areal til en midlertidig avdeling.

 Ansatte ved Leirbukt barnehage skal være med på ombyggingsprosessen.  
 Kostnadene til etableringene tas inn i revideringen av budsjettet for 2011.
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Behandling:
Formannskapet fremmet følgende tillegg til første kulepunkt: ”ved behov” tilføres som siste del 
av første kulepunkt. 

Forslaget enstemmig vedtatt.  



Vedtak:

 Nordreisa kommune inngår intensjonsavtale med Stiftelsen NYBO om bygging av en 
permanent barnehageavdeling og leie av areal til en midlertidig avdeling ved behov.

 Ansatte ved Leirbukt barnehage skal være med på ombyggingsprosessen.  
 Kostnadene til etableringene tas inn i revideringen av budsjettet for 2011.


