
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 07.06.2012
Tidspunkt: 09:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Rikke Gausdal Larsen Medlem NOFRP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV
Trond H Bjerkmo Medlem NOAP
Kari Silvana Wara Medlem NOAP
Aina Karoline Eriksen Medlem NOAP
Ole Morten Pedersen Medlem NOAP
Leif Christian Johansen Medlem NOKRF
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen MEDL NOFRP
Terje Olsen MEDL NOH
Geir H. Sagelv MEDL NOH
Halvar Wahlgren MEDL NOH
Ola Dyrstad MEDL NOSP
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF
Ida O.B. Musum MEDL NOAP
Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ragnvald Myrvang John R. Karlsen NOFRP
Olaf M Skogmo Ola Dyrstad NOSP
Steinar Toresen Hilde Anita Nyvoll NOAP
Wanja Elisabeth Bjerkmo Ida O.B. Musum NOAP
Terje Aasmund Nilsen Gerd H. Kristiansen NOKRF
Ottar Magne Remmen Halvar Wahlgren NOH
Margit Hansen-Krone Terje Olsen NOH
Øystein Jensen Geir H. Sagelv NOH

Fra ungdomsrådet møtte:
Ingen



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass.rådmann
Rita Toresen Økonomisjef
Ellinor Evensen Fagleder servicetorget

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ _______________________
Lidvart Jakobsen Margit Hansen-Krone
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Terje Aasmund Nilsen
Utvalgssekretær 



Valg av settevaraordfører
Øyvind Evanger (Ap):
Foreslår at Ragnvald Myrvang (Frp) velges som settevaraordfører i kommunestyremøte 7. juni 
2012.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ragnvald Myrvang (Frp) er settevaraordfører i kommunestyre 7. juni 2012. 

                                      Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 27/12 Referatsaker

RS 35/12 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 2011 2011/1606

RS 36/12 Uttalelse fra ledelsen - Nordreisa kommunes regnskap for 
2011

2011/4780

RS 37/12 Referat generalforsamling Nordtro As 2012 2012/263

RS 38/12 Utskrift fra møte i rådsforsamling - Nord-Troms Regionråd 
DA

2012/263

RS 39/12 Utskrift fra møte i representantskapet - Nord-Troms 
Regionråd

2012/263

RS 40/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 2012/267

RS 41/12 Nye styrer i helseforetakene 2011/3816

RS 42/12 Årsregnskap for 2011 - Godkjent og revidert regnskap Halti 
kvenkultursenter IKS

2012/263

RS 43/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012/1133

RS 44/12 Vedrørende salgsbevilling for alkohol – endring av profil 
fra ICA Nær Storslett til Rimi Storslett

2010/812

RS 45/12 Særutskrift - Søknad om skjenkebevilling Storslett 
Hotelldrift A/S

*Denne referatsaken følger med i papirutgaven av 
innkallingen

2012/2253

RS 46/12 Protokoll generalforsamlingen 2012 Nord - Troms 
Bedriftshelsetjeneste

2012/263

RS 47/12 Protokoll fra ordinær generalforsamling 04.05.12 
Avfallsservice AS

2012/263

RS 48/12 Svar - Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak 2012/274

RS 49/12 Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 2012/263

RS 50/12 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 2012/263

RS 51/12 Klage Konsesjonsvedtak 420 kV-ledningen Balsfjord-
Hammerfest

*Denne referatsaken følger med i papirutgaven av 
innkallingen 

2009/6987

RS 52/12 Referater til kommunestyret 7. juni 2012 2012/263

                          Er kun referatsaker merket med «*» som følger i papirutgaven av innkallingen



PS 28/12 Årsmelding 2011 2012/1649

PS 29/12 Revidert årsregnskap 2011 Nordreisa kommune 2011/4780

PS 30/12 Vaktmestertjenesten 2012/2136

PS 31/12 Revidering av budsjett 2012 2011/4225

PS 32/12 Investeringsbudsjettet for 2012 2011/4225

PS 33/12 Kommunale vannverk - pålegg fra Mattilsynet 2011/717

PS 34/12 Foreløpige budsjettrammer for 2013 2012/2441

PS 35/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
arbeidsmiljø og bemanning i pleie og 
omsorgssektoren

2010/1197

PS 36/12 Søknader om tillatelse til å bygge fem 
småkraftverk i Nordreisa kommune -høring

2012/274

PS 37/12 Søknad om avdragsfrihet - Stiftelsen NYBO 2012/2345

PS 38/12 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 -
fastsetting av valgdagen

2012/1678

PS 39/12 Søknad om skjenkebevilling 2. - 4. august 2012 -
Havnnes kulturfestival

2012/2045

PS 40/12 Søknad om skjenkebevilling 9. juni 2012 -
Kronebutikken

2011/4049

PS 41/12 Søknad om endring av salgstider for  
alkoholholdig drikk gruppe 1

2012/1168

PS 42/12 Suppleringsvalg av representanter til 
Tårnedalsrådet 2012-2105

2011/3816

PS 43/12 Suppleringsoppnevning av 
lagrettmedlem/meddommer til Hålogaland 
lagmannsrett for resten av perioden 2008-2012

2011/3816

PS 44/12 Valg av møtefullmektiger til Forliksråd 2013-
2016

2011/3816

PS 45/12 Organisering av samarbeidsutvalg for barnehager 
og skoler

2012/803

Tilleggssaker 

PS 46/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 2012/267

Merknader

 RF 40/12 vil bli behandlet politisk PS 46/12

 Oppsatt sak Reguleringsplan for E6 Langslett-Sørkjosen tas ut av 
saksliste.



Orienteringer
Ordfører orienterte om 

- Stine Sofies Stiftelse, og deres besøk i Nordreisa 14. juni 2012.
- Vedrørende skattelegging av statlige eiendommer.

PS 27/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 28/12 Årsmelding 2011

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2011 tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding for 2011 tas til orientering

PS 29/12 Revidert årsregnskap 2011 Nordreisa kommune

Formannskapets innstilling

 Nordreisa kommunes regnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk 
på kr. 2 631 945,34.

 Underskuddet i driftsregnskapet for 2011 dekkes inn med kr. 2 631 945,34 i tråd med 
revidert 2012.

 Investeringsregnskapet for 2011 er gjort opp i balanse. 



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Rådmannen fremmet følgende endringsforslag:
 Nordreisa kommunes regnskap for 2011 fastsettes i balanse.
 For å holde forpliktende plan for nedbetaling dekkes kr 2 631 945,34 i revidering av 

budsjett.
 Investeringsregnskapet for 2011 er gjort opp i balanse.

Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa kommunes regnskap for 2011 fastsettes i balanse.
 For å holde forpliktende plan for nedbetaling dekkes kr 2 631 945,34 i revidering av 

budsjett.
 Investeringsregnskapet for 2011 er gjort opp i balanse.

PS 30/12 Vaktmestertjenesten

Driftsutvalgets innstilling

Driftsutvalget ber kommunestyret revurdere sitt vedtak om å fjerne 0,6 årsverk 
vaktmesterstilling og ta dette opp igjen når naturlig fratredelse skjer.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Vaktmestertjenesten vurderes helhetlig i forbindelse med omorganiseringen av kommunal drift.
Dersom dagens modell med en felles vaktmestertjeneste velges, må arbeidet inkludere tydelige 
retningslinjer for hvilke oppgaver vaktmestertjenesten skal pålegges innenfor driften av andre 
sektorer i kommunen.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til første setning i driftsutvalgets 
innstilling:
Kommunestyrets vedtak om fjerning av 0,6 årsverk i 2012 oppheves.

Det ble først stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) satt opp mot driftsutvalgets 
innstillings første setning. Hansens forslag enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Leif Christian Johansen (Krf) forslag satt opp mot driftsutvalgets 
innstilling siste setning. 
Forslaget fikk 7 stemmer og innstillingen fikk 14 stemmer. Innstillingen vedtatt.



Vedtak:

Kommunestyrets vedtak om fjerning av 0,6 årsverk i 2012 oppheves.
Forslaget vurderes i forbindelse med eventuell omorganisering av kommunal drift. 

PS 31/12 Revidering av budsjett 2012

Formannskapet innstilling

 For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering 
og fylkesmannens kommentarer til opprinnelig budsjett gjennomføres følgende ending av 
rammene for 2012. 

Utgifter Inntekter
1.1 Sektor for administrasjon 2 816 050 - 2 443 100
1.2 Sektor for levekår 145 105 -868 000
1.3 Sektor for helse og omsorg - 1 070 070 - 1 977 000
1.4 Utviklingsavdelingen - 150 000 0
1.5 Anleggsdrift 0 0
1.6 Bygg og eiendom - 85 000 0
1.7 Skatter og rammetilskudd 0 1 000 000
1.8 Renter, avdrag og avsetning 2 631 945 0

 Tidligere vedtak om stillingskutt av 60% vaktmester oppheves. Innsparingen i opprinnelig 
budsjett opprettholdes. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
1. Oksfjord skole åpnes ikke. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det vil gå på 

bekostning av andre viktige oppgaver hvis dette skjer. Ut fra en helhets vurdering er det 
ikke forsvarlig å åpne Oksfjord skole høsten 2012. 

2. Nordreisa kommune går tilbake til 3 politiske hovedutvalg f.o.m. høsten 2012.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Ramme for 1.5 endres til utgifter 0 inntekter 0.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
Det stemmes over punktene i formannskapets innstilling.

Det ble stemt over Bjørn Garden (Frp) første forslag pkt. 1.
4 stemte for, 18 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over Bjørn Garden (Frp) første forslag pkt. 2. 
4 stemte for, og 18 imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over Bjørn Garden (Frp) andre forslag:
Det ble stemt over forslaget. Forslaget enstemmig vedtatt.



Det ble deretter stemt punktvis over formannskapets innstilling.
1 Etablere Oksfjord oppvekstsenter. 4 stemte imot, 17 stemte for. Innstillingen vedtatt.
2 Lønn spes ped Oksfjord oppvekstsenter/reduksjon Sfo 5/12. 4 stemte imot, 17 stemte for. 
Innstillingen vedtatt
3 Engasjement tidlig innsats reduseres med kr 175000. 4 stemte imot, 17 stemte for. 
Innstillingen vedtatt.
4 Manglende lønnsmidler koordinerende enhet. Enstemmig vedtatt.
5 Driftsutgifter Oksfjord oppvekstsenter. 4 stemte imot, 17 stemte for. Innstillingen vedtatt.
6 Kost og kilometergodtgjøring ansatte hjemmesykepleie. Enstemmig vedtatt.
7 Transport og pleie og omsorg. Enstemmig vedtatt.
8 Transport dagtilbud funksjonshemmede. Enstemmig vedtatt.
9 Oppsigelse av avtale med ASVO om moppevask, 2012. Enstemmig vedtatt.
10 Reduksjon skatt på inntekt og formue. Enstemmig vedtatt.
11 Reduksjon 3+3 turnus. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over formannskapets innstilling som helhet med endringer.
4 stemte imot og 17 stemte for. Innstilling med endring vedtatt.

Vedtak:

 For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering
og fylkesmannens kommentarer til opprinnelig budsjett gjennomføres følgende ending av
rammene for 2012.

Utgifter Inntekter
1.1 Sektor for administrasjon 2 816 050 - 2 443 100
1.2 Sektor for levekår 145 105 -868 000
1.3 Sektor for helse og omsorg - 1 070 070 - 1 977 000
1.4 Utviklingsavdelingen - 150 000 0
1.5 Anleggsdrift 0 0
1.6 Bygg og eiendom - 85 000 0
1.7 Skatter og rammetilskudd 0 1 000 000
1.8 Renter, avdrag og avsetning 2 631 945 0

 Tidligere vedtak om stillingskutt av 60% vaktmester oppheves. Innsparingen i opprinnelig
budsjett opprettholdes.

PS 32/12 Investeringsbudsjettet for 2012

Rådmannens innstilling

I revidering av investeringsbudsjettet for 2012 gjennomføres følgende justeringer:

Nye låneopptak
 Tilleggsbevilgning nytt økonomisystem på kr. 300 000 som finansieres ved opptak av 

nytt lån på kr. 249 707 og ubrukte lånemidler på 50 293.



 Sluttfinansiering utbygging Rovdas kr. 2 600 000, finansieres ved opptak av nytt lån.

Ubrukte lånemidler VAR prosjekter (selvfinansierende)
 Videreføring av VAR behandling anlegg Rotsund/Oksfjord kr. 685 693 som finansieres 

ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 Videreføring av synkekummer og sanering kr. 75 095, finansieres ved bruk av ubrukte 

lånemidler. 
 Sluttfinansiering Låni Vannverk kr. 108 007, finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Ubrukte lånemidler andre prosjekter
 Sluttfinansiering utbygging Oksfjord havn kr. 341 913, finansieres ved bruk av ubrukte 

lånemidler. 

Ubrukte lånemidler videreformidlingslån (selvfinansierende)
 Videreformidlingslån Husbanken kr. 7 228 689, finansieres ved bruk av ubrukte 

lånemidler. 

Av den totale finansieringsrammen på kr. 75 243 136 utgjør kr. 63 903 740 vedtatt i opprinnelig 
budsjett og kr. 11 339 397 i revidert budsjett. Herav utgjør ubrukte lånemidler kr. 27 488 871 og 
opptak av nye lån utgjør kr. 47 754 265. 
Nordreisa kommune tar opp kr. 47 754 265 i nye lån for å finansiere investeringsbudsjettet for 
2012.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I revidering av investeringsbudsjettet for 2012 gjennomføres følgende justeringer:

Nye låneopptak
 Tilleggsbevilgning nytt økonomisystem på kr. 300 000 som finansieres ved opptak av 

nytt lån på kr. 249 707 og ubrukte lånemidler på 50 293.
 Sluttfinansiering utbygging Rovdas kr. 2 600 000, finansieres ved opptak av nytt lån.

Ubrukte lånemidler VAR prosjekter (selvfinansierende)
 Videreføring av VAR behandling anlegg Rotsund/Oksfjord kr. 685 693 som finansieres 

ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 Videreføring av synkekummer og sanering kr. 75 095, finansieres ved bruk av ubrukte 

lånemidler. 
 Sluttfinansiering Låni Vannverk kr. 108 007, finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Ubrukte lånemidler andre prosjekter
 Sluttfinansiering utbygging Oksfjord havn kr. 341 913, finansieres ved bruk av ubrukte 

lånemidler. 

Ubrukte lånemidler videreformidlingslån (selvfinansierende)



 Videreformidlingslån Husbanken kr. 7 228 689, finansieres ved bruk av ubrukte 
lånemidler. 

Av den totale finansieringsrammen på kr. 75 243 136 utgjør kr. 63 903 740 vedtatt i opprinnelig 
budsjett og kr. 11 339 397 i revidert budsjett. Herav utgjør ubrukte lånemidler kr. 27 488 871 og 
opptak av nye lån utgjør kr. 47 754 265. 
Nordreisa kommune tar opp kr. 47 754 265 i nye lån for å finansiere investeringsbudsjettet for 
2012.

PS 33/12 Kommunale vannverk - pålegg fra Mattilsynet

Driftsutvalgets innstilling

Driftsutvalget tar Mattilsynets pålegg til etterretning og ber kommunestyret opprette ny stilling 
ved anleggsseksjonen tilsvarende 1,0 årsverk.  Stillingen opprettes fra 1.1.2013 og skal primært 
ha arbeidsoppgaver innen vannverket.  Stillingen finansieres gjennom gebyrer, men vil ikke 
endre gebyrsatsene til den enkelte forbruker.
Det vil bli leid inn ekstra ressurser slik at påleggene fra Mattilsynet etterkommes innen fristen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Mattilsynets pålegg til etterretning og oppretter ny stilling ved 
anleggsseksjonen tilsvarende 1,0 årsverk.  Stillingen opprettes fra 1.1.2013 og skal primært ha 
arbeidsoppgaver innen vannverket.  Stillingen finansieres gjennom gebyrer, men vil ikke endre 
gebyrsatsene til den enkelte forbruker.
Det vil bli leid inn ekstra ressurser slik at påleggene fra Mattilsynet etterkommes innen fristen

Hovedplanens målsetting om ytterligere økning av 0,6 årsverk iverksettes fra 01.01.2014

PS 34/12 Foreløpige budsjettrammer for 2013

Rådmannens innstilling

Foreløpig budsjettramme for 2013 tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:



Foreløpig budsjettramme for 2013 tas til orientering.
I Nordreisa kommunes budsjett for 2013 tas utbytte fra kommunalt eide selskaper ut av 
driftsbudsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Nordreisa kommune forsøker å legge inn en buffer til disposisjonsfond på 1%.

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over første og andre setning i tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap). 
4 stemte imot og 17 for. Forslaget dermed vedtatt

Det ble tilslutt stemt over siste setning i Øyvind Evanger (Ap) forslag. Forslaget enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak:

Foreløpig budsjettramme for 2013 tas til orientering.
I Nordreisa kommunes budsjett for 2013 tas utbytte fra kommunalt eide selskaper ut av 
driftsbudsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Nordreisa kommune forsøker å legge inn en buffer til disposisjonsfond på 1%.

PS 35/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport arbeidsmiljø og 
bemanning i pleie og omsorgssektoren

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret viser til rådmannens skriv av 10.05.2011 og tar saken til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Oppfølging av tiltakene i rådmannens skriv synliggjøres gjennom årsmeldingene.

Det ble først stemt over kontrollutvalgets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret viser til rådmannens skriv av 10.05.2011 og tar saken til orientering.

Oppfølging av tiltakene i rådmannens skriv synliggjøres gjennom årsmeldingene.



PS 36/12 Søknader om tillatelse til å bygge fem småkraftverk i Nordreisa 
kommune -høring

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til søknader om konsesjon til å bygge fem småkraftverk. Dette gjelder 
Kristianelva-, Iselva-, Rotsundelva-, Øvre Tverrelva- og Nedre Tverrelva kraftverk.

Nordreisa kommune er positiv til utbygging av de fem elvene under følgende forutsetninger:
 Vannverkets interesser i Nedre Tverrelva må ivaretas i konsesjonsvilkårene med prioritet 

foran kraftproduksjonen.  Dette innebærer at nødvendig råvannskvalitet, trykkforhold og 
vannmengde sikres, inkl evt framtidige behov herunder vannkrevende abonnenter.   
Dersom disse forhold påvirkes av kraftproduksjonen, må det i konsesjonen tas inn 
bestemmelser som sikrer at nødvendige tiltak for å utbedre negativ påvirkning for 
vannforsyningen, er kraftselskapets ansvar og kostnader.  Dersom evt tiltak ikke 
iverksettes, må kraftproduksjonen stanses i de tilfeller den negativt påvirker 
vannforsyningens vannkvalitet, trykkforhold og vannmengde.

 Vi mener at anleggsvegen opp til Rotsundelva kraftstasjon, nedre del av anleggsveg for 
Øvre Tverrelva kraftstasjon og nede del av anleggsveg til Nedre Tverrelva kraftstasjon 
beholdes som traktorveger/turstier både for rekreasjon og uttak av skogsvirke. Vi mener 
dette er samfunnsmessig riktig. Vegene stenges for motorisert ferdsel unntatt uttak av 
skogsvirke.

 Ett av kraftverkene i øvre Rotsundelvdalen bygges som et visningsanlegg for småkraft 
gjennom stedstilpasset kraftstasjonsbygg med et stort vindu som viser kraftverket og 
produksjonen. I tillegg må det settes opp informasjonstavle som gir informasjon om 
anlegget. 

Tiltakene vil bli angitt i ny arealplan som hensynssone hvor det fremgår hvilke begrensninger 
det gir i forhold til annen arealbruk.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende felles tilleggsforslag:
Hensynet til rødlistearter og andre viktige natur og miljøfaktorer sammen med reindrift må tas 
spesielt hensyn til.
Tilbakeføring av anlegget til naturen etter anleggstiden må sikres gjennom delplan.

Det ble stemt punktvis over rådmannens innstilling.
Første avsnitt og første kule punkt. Enstemmig vedtatt.
Andre kule punkt. 2 stemte imot og 19 stemte for. Andre kule punkt vedtatt.
Tredje kule punkt. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over siste setning i fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug 
Bergset (Sp).
7 stemte imot og 14 stemte for. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over første setning i fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug 
Bergset (Sp). 



7 stemte imot og 14 stemte for. Forslaget vedtatt.

Til slutt ble det stemt over siste setning i rådmannens innstilling.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til søknader om konsesjon til å bygge fem småkraftverk. Dette gjelder 
Kristianelva-, Iselva-, Rotsundelva-, Øvre Tverrelva- og Nedre Tverrelva kraftverk.

Nordreisa kommune er positiv til utbygging av de fem elvene under følgende forutsetninger:
 Vannverkets interesser i Nedre Tverrelva må ivaretas i konsesjonsvilkårene med prioritet 

foran kraftproduksjonen.  Dette innebærer at nødvendig råvannskvalitet, trykkforhold og 
vannmengde sikres, inkl evt framtidige behov herunder vannkrevende abonnenter.   
Dersom disse forhold påvirkes av kraftproduksjonen, må det i konsesjonen tas inn 
bestemmelser som sikrer at nødvendige tiltak for å utbedre negativ påvirkning for 
vannforsyningen, er kraftselskapets ansvar og kostnader.  Dersom evt tiltak ikke 
iverksettes, må kraftproduksjonen stanses i de tilfeller den negativt påvirker 
vannforsyningens vannkvalitet, trykkforhold og vannmengde.

 Vi mener at anleggsvegen opp til Rotsundelva kraftstasjon, nedre del av anleggsveg for 
Øvre Tverrelva kraftstasjon og nede del av anleggsveg til Nedre Tverrelva kraftstasjon 
beholdes som traktorveger/turstier både for rekreasjon og uttak av skogsvirke. Vi mener 
dette er samfunnsmessig riktig. Vegene stenges for motorisert ferdsel unntatt uttak av 
skogsvirke.

 Ett av kraftverkene i øvre Rotsundelvdalen bygges som et visningsanlegg for småkraft 
gjennom stedstilpasset kraftstasjonsbygg med et stort vindu som viser kraftverket og 
produksjonen. I tillegg må det settes opp informasjonstavle som gir informasjon om 
anlegget. 

 Tiltakene vil bli angitt i ny arealplan som hensynssone hvor det fremgår hvilke 
begrensninger det gir i forhold til annen arealbruk.

 Tilbakeføring av anlegget til naturen etter anleggstiden må sikres gjennom delplan.

PS 37/12 Søknad om avdragsfrihet - Stiftelsen NYBO

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune samtykker til avdragsfrihet i inntil ett år på følgende lån: 
 Stiftelsen NYBO, lån med opprinnelig lånebeløp på 40 mill kroner, lånenummer 

47508742998.
 Stiftelsen NYBO, lån med opprinnelig lånebeløp på 20 mill kroner, lånenummer 

47408062442.

Nordreisa kommune ber om at NYBO presenterer en plan for hvordan de skal komme seg ut av 
den økonomiske situasjonen.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Sigrund Hestdal (Ap) ble erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6,1 e.
Olaf Skogmo (Sp) ble erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6, 1 e.

Behandling:

Trond Bjerkmo (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det flettes inn i siste setning i rådmannens innstilling
«… innen utgangen av 2012….»

Innstillingen med tilleggsforslaget fra Trond Bjerkmo (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune samtykker til avdragsfrihet i inntil ett år på følgende lån: 
 Stiftelsen NYBO, lån med opprinnelig lånebeløp på 40 mill kroner, lånenummer 

47508742998.
 Stiftelsen NYBO, lån med opprinnelig lånebeløp på 20 mill kroner, lånenummer 

47408062442.

Nordreisa kommune ber om at NYBO presenterer en plan for hvordan de skal komme seg ut av 
den økonomiske situasjonen innen utgangen av 2012.

PS 38/12 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdagen

Rådmannens innstilling

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 
9. september 2013 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 8. september 2013. 
Valglokalet på Storslett skal ha åpent også søndag 8. september 2013.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 
9. september 2013 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 8. september 2013. 
Valglokalet på Storslett skal ha åpent også søndag 8. september 2013.



PS 39/12 Søknad om skjenkebevilling 2. - 4. august 2012 - Havnnes 
kulturfestival

Rådmannens innstilling

1. Stiftelsen Havnnes kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyvn. 8, 9020 Tromsdalen, gis 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2 (øl og vin) i tidsrommet 
2. – 4. august 2012 fra kl 20.00 – 02.00.
Skjenkeansvarlig er Veronica Salamonsen.

2. Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom.
3. Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område med aldersgrense 18 år.
4. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.06.2012 

Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende endrings forslag:
Pkt 1. …. Fra kl 14:00.

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende tilleggs forslag:
 Vakthold må sikres i tråd med krav fra politiet.
 Nordreisa kommune vil be om særskilt rapport fra politiet i etterkant av festivalen.

Manglende etterlevelse av vilkårene for bevillingen vil få konsekvenser for fremtidige 
søknader.

Rådmannens innstilling nr 1. ble satt opp mot forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap)
Forslaget fikk 10 stemmer og innstillingen fikk 11 stemmer. Innstillingen vedtatt.

Innstillingens punk 2. ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punk 3. ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4. ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over første punkt i forslaget fra Leif Christian Johansen (Krf).
20 stemte for 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Til slutt ble det stemt over siste punkt i forslaget fra Leif Christian Johansen (Krf).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Stiftelsen Havnnes kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyvn. 8, 9020 Tromsdalen, gis   
   skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2 (øl og vin) i tidsrommet 2. – 4.    
   august 2012 fra kl 20.00 – 02.00.
   Skjenkeansvarlig er Veronica Salamonsen.
2. Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom.
3. Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område med aldersgrense 18 år.
4. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.
5. Vakthold må sikres i tråd med krav fra politiet.
6. Nordreisa kommune vil be om særskilt rapport fra politiet i etterkant av festivalen.
    Manglende etterlevelse av vilkårene for bevillingen vil få konsekvenser for fremtidige    



   søknader.

PS 40/12 Søknad om skjenkebevilling 9. juni 2012 - Kronebutikken

Rådmannens innstilling

Søknad om skjenkebevilling 9. juni 2012 avslås.  Søknaden er ikke mottatt innenfor fristen som 
er 4 uker.
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Behandling:

Kari Wara (Ap) fremmet følgende forslag:
1. Kronebutikken v/Hilde Lund gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 
2 (øl og vin) i tidsrommet 9. juni 2012 fra kl 20:00- 02:00. 
Skjenkeansvarlig er Hilde Lund. Skjenking vil foregå i lavvoene på Høeghvollen i Sørkjosen.
2. Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom.
3. skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område med aldersgrense 18 år.
4. Det krevet et skjenkegebyr på kr 250,-.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Kari Wara (Ap).
Forslaget fikk 19 stemmer og innstillingen fikk 2 stemmer. Forslaget vedtatt.

Vedtak:

1. Kronebutikken v/Hilde Lund gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 
2 (øl og vin) i tidsrommet 9. juni 2012 fra kl 20:00- 02:00. 
Skjenkeansvarlig er Hilde Lund. Skjenking vil foregå i lavvoene på Høeghvollen i Sørkjosen.
2. Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom.
3. skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område med aldersgrense 18 år.
4. Det krevet et skjenkegebyr på kr 250,-.

PS 41/12 Søknad om endring av salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1

Rådmannens innstilling

1. Coop Rotsund BA v/Rita Yvonne Bakke gis i henhold til søknad datert 20.04.12 utvidet
    salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1.
    Nye salgstider er:  
    Mandag – fredag fra kl 10.00 til kl 20.00
    Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 10.00 til kl 18.00.
2. Utvidelse av salgstiden gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015.
3. For øvrig gjelder vedtak i kommunestyre sak 80/11.
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Behandling:

Det ble stemt over rådmannen innstilling.
2 stemte imot og 18 for. Innstillingen dermed vedtatt.

Vedtak:

1. Coop Rotsund BA v/Rita Yvonne Bakke gis i henhold til søknad datert 20.04.12 utvidet
    salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1.
    Nye salgstider er:  
    Mandag – fredag fra kl 10.00 til kl 20.00
    Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 10.00 til kl 18.00.
2. Utvidelse av salgstiden gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015.
3. For øvrig gjelder vedtak i kommunestyre sak 80/11.

PS 42/12 Suppleringsvalg av representanter til Tårnedalsrådet 2012-2105

Valgnemndas innstilling

Tornedalsrådet 2011-2015
Representanter Personlig varamedlem
Inger Birkelund Johanne Elfrida Sommersæter
Beate Brostrøm Dag Funderud

Styret i Tornedalsrådet 2011-2015
Medlem Personlig varamedlem
Lidvart Jakobsen Halvar Wahlgren
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Behandling:

Valgnemndas innstilling av representanter og vararepresentanter til Tornedalsrådet enstemmig 
vedtatt.

Valgnemndas innstilling av medlem og vararepresentant til styret i Tornedalsrådet enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Tornedalsrådet 2011-2015
Representanter Personlig varamedlem
Inger Birkelund Johanne Elfrida Sommersæter
Beate Brostrøm Dag Funderud

Styret i Tornedalsrådet 2011-2015
Medlem Personlig varamedlem
Lidvart Jakobsen Halvar Wahlgren



PS 43/12 Suppleringsoppnevning av lagrettmedlem/meddommer til 
Hålogaland lagmannsrett for resten av perioden 2008-2012

Valgnemndas innstilling

Suppleringsvalg av ny lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett 2008-2013
Halgeir Bertelsen
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Suppleringsvalg av ny lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett 2008-2013
Halgeir Bertelsen

PS 44/12 Valg av møtefullmektiger til Forliksråd 2013-2016

Valgnemndas innstilling

Møtefullmektiger til forliksrådet 2013-2016:
Fullmektig 1: Olaf Skogmo
Fullmektig 2: Ingrid Solvang
Fullmektig 3: Knut Ivar Skogvold
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtefullmektiger til forliksrådet 2013-2016:
Fullmektig 1: Olaf Skogmo
Fullmektig 2: Ingrid Solvang
Fullmektig 3: Knut Ivar Skogvold

PS 45/12 Organisering av samarbeidsutvalg for barnehager og skoler
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Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes

PS 46/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.
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Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.


