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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 22/12 Referatsaker

RS 6/12 Årsoppgave kontoutskrift 2011 2011/2248

PS 23/12 Søknad om skjenkebevilling til fiskekonkurranse 
11. august 2012 - Oksfjord og Straumfjord il

2012/2560

PS 24/12 Søknad om tomt med punktfeste. 2012/2382

PS 25/12 Forslag på kommuneplanens samfunnsdel for 
Nordreisa kommune 2012-2030 - Mot et åpent 
kunnskapssamfunn.

2011/913

PS 26/12 Forslag på kommunal planstrategi for Nordreisa 
kommune pr 19.juni 2012

2009/3064

Tilleggssaker 

PS 27/12 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 39/12 -
søknad om skjenkebevilling  2. - 4. august 2012 -
Havnnes kulturfestival 2012

2012/2045

PS 28/12 Ny barnehageavdeling Leirbukt barnehage 2012/2975

PS 29/12 Konstituering av rådmann 2012/1450

PS 30/12 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken i forbindelse 
med Havnnesfestivalen

2012/3259

Orienteringer

Menighetsrådet orienterer/redegjør for menighetshus/barnehage
Menighetsrådet har etablert en prosjektgruppe som skal vurdere driftskonsept og økonomi til 
nytt menighetshus og barnehage mellom kirka og den gamle brannstasjonen. 

Første byggetrinn er menighetshus og 2 avdelings barnehage. Deretter vurderes muligheter for 1 
avdeling til. Avdelingene som planlegges er 1 avdeling for 0-3 år og 1 avdeling 3-6 år. Andre 
byggetrinn som vurderes er kontorlokaler til kirkas ansatte som i dag er på kommunehuset. 

Prosjektgruppa ønsket tilbakemelding på:
 Muligheter for garanti på Husbanklån
 Driftstilskudd
 Størrelse på barnehagen
 Kontorer i byggetrinn 2  

Orientering fra ”Robuste kommuner” studietur for ordførere og rådmenn på Island 
Orientering ble gitt fra rådmannen og varaordfører hvordan Islandske kommuner håndterte 
finanskrisa og beredskapssituasjonen i forbindelse med vulkanutbrudd 

Island har to forvaltningsnivå – stat og kommune. Island har ca 320 000 innbyggere, med 75 
kommuner der ca halvparten av kommunene har under 200 innbyggere. Reykjavik er den største 
kommunen med 118 000 innbyggere. 



Tiltak i kommunene i finanskrisa:
 Sikret basis velferdstjenester
 Redusere tilleggslønn til politikere og administrasjon
 Redusere reiseutgifter og mindre overtid
 Øke skatteinntekter og brukerbetalinger 
 Redusere åpningstid på kulturtilbud og barnehager 
 Mindre vedlikehold og bruk av fond
 Sammenslåing og redusering av antall skoler og barnehager

Tiltak i forbindelse med vulkanutbrudd:
 Prognosemodell for nødvendig reaksjonstid ble utarbeidet
 Detaljert beredskapsplan ble utarbeidet, utgangspunkt verste scenario
 Totalt ca 10 folkemøter, beredskapsplanen ble ”innbyggernes plan”
 Den største trusselen er flom grunnet store mengder smeltet is  
 Krav om evakuering 15-30 min
 Kontroll på evakuering av hver enkelt husstand (med synlig merking)
 Ved utbruddet på Eyjafjallajøkull ble 1000 personer evakuert, først ble alle evakuert, 

deretter fikk de flytte tilbake når området var definert som sikkert 



PS 22/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Referatsaker tatt til orientering

Vedtak:

Referatsaker tatt til orientering

PS 23/12 Søknad om skjenkebevilling til fiskekonkurranse 11. august 2012 -
Oksfjord og Straumfjord il

Rådmannens innstilling

1. Oksfjord og Straumfjord il v/Rune Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 Storslett, gis 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) lørdag 11. august 
2012 på Oksfjord grendehus fra kl 20.00 til kl 02.00.

2. Skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

5. Oksfjord og Straumfjord il v/Rune Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 Storslett, gis 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) lørdag 11. august 2012 på 
Oksfjord grendehus fra kl 20.00 til kl 02.00.

6. Skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng.
7. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
8. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

PS 24/12 Søknad om tomt med punktfeste.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune tildeler tomt med punktfeste på eiendommen gnr 57 bnr 35.
Leiesummen settes til kr 1000,- pr år og indeksreguleres i samsvar med SSB`s 
konsumprisindeks.
Plassering av tomt/punktfeste må gjøres i samråd med kommunes eiendomsforvalter og 
oppmålingsavdeling. Søker bekoster tinglysningsgebyr mv.
Byggesak på tomta må behandles/godkjennes i hht. Plan-og bygningslov av kommunens 
bygningsmyndighet før arbeider starter på tomta.



Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune tildeler tomt med punktfeste på eiendommen gnr 57 bnr 35.
Leiesummen settes til kr 1000,- pr år og indeksreguleres i samsvar med SSB`s 
konsumprisindeks.
Plassering av tomt/punktfeste må gjøres i samråd med kommunes eiendomsforvalter og 
oppmålingsavdeling. Søker bekoster tinglysningsgebyr mv.
Byggesak på tomta må behandles/godkjennes i hht. Plan-og bygningslov av kommunens 
bygningsmyndighet før arbeider starter på tomta.

PS 25/12 Forslag på kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 
2012-2030 - Mot et åpent kunnskapssamfunn.

Rådmannens innstilling

Forslag på kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2030 - Mot et åpent 
kunnskapssamfunn datert  14.06.2012 legges ut til offentlig høring. Frist for innspill og 
merknader til forslaget settes til 3.september 2012.
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Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende utsettelses forslag:
Saken utsettes.

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
Saken sendes tilbake til hovedutvalgene for behandling.

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Høyre foreslår at utsettelsesforslaget i dette møtet oppheves, og at saken behandles på nytt i 
dette møtet. 

Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:
Prosessen skal beskrives og legges ved.

Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Halvar Wahlgren (H).



6 stemte for og 1 imot.
Forslaget vedtatt.

Formannskapet korrigerte datoen fra 3. september 2012 til 20. september 2012. 

Deretter ble deretter stemt over rådmannens innstilling med korrigering og tilleggsforslag fra 
formannskapet.
6 stemte for og 1 imot.
Forslaget vedtatt.

Vedtak:

Forslag på kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2030 - Mot et åpent 
kunnskapssamfunn datert 14.06.2012 legges ut til offentlig høring. Frist for innspill og 
merknader til forslaget settes til 20.september 2012. Saken sendes tilbake til hovedutvalgene for 
behandling. Beskrivelse av prosessen skal legges ved dokumentet.

PS 26/12 Forslag på kommunal planstrategi for Nordreisa kommune pr 
19.juni 2012

Rådmannens innstilling

Forslag på kommunal planstrategi vedtas lagt ut i offentlig gjennomsyn. Frist for innspill settes 
til 3. september 2012.
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Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
Stedsutviklingen rulleres 2013.

Formannskapet fremmet følgende endrings forslag:
Frist for innspill settes til 20. september 2012. 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget til Gerd H. Kristiansen (Krf)
2 stemte for og 5 imot. Forslaget falt dermed. 

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag på kommunal planstrategi vedtas lagt ut i offentlig gjennomsyn. Frist for innspill settes 
til 20. september 2012.



PS 27/12 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 39/12 - søknad om 
skjenkebevilling 2. - 4. august 2012 - Havnnes kulturfestival 2012

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Formannskapet voterte om saken skulle realitetsbehandles. 
3 stemte for og 4 imot.
Saken blir ikke tatt opp til behandling.

Vedtak:

Saken blir ikke tatt opp til behandling.

PS 28/12 Ny barnehageavdeling Leirbukt barnehage

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.
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Behandling:

Formannskapet voterte om saken skulle realitetsbehandles.
Enstemmig vedtatt.
Saken behandles.

Formannskapet fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune åpner en midlertidig barnehage i Leirbukt 1. sept 2012 og ut barnehageåret. 
Finansieres ved bruk av disposisjonsfond og tidlig innsats. 

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fra 1. januar 2013 etableres ytterligere en avdeling. Lokalisering og modell legges fram for 
oppvekstutvalget umiddelbart over sommerferien. 

Det ble først stemt over forslaget fra formannskapet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf).
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune åpner en midlertidig barnehage i Leirbukt 1. sept 2012 og ut barnehageåret. 
Finansieres ved bruk av disposisjonsfond og tidlig innsats. 

Fra 1. januar 2013 etableres ytterligere en avdeling. Lokalisering og modell legges fram for 
oppvekstutvalget umiddelbart over sommerferien. 



PS 29/12 Konstituering av rådmann

Formannskapets innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Formannskapet voterte om saken skulle realitetsbehandles.
Enstemmig vedtatt.
Saken behandles.

Formannskapet fremmet følgende forslag:
Assisterende rådmann konstitueres i rådmannsstillingen inntil ny rådmann er på plass.

Det ble stemt over formannskapets forslag.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Assisterende rådmann konstitueres i rådmannsstillingen inntil ny rådmann er på plass.

PS 30/12 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken i forbindelse med 
Havnnesfestivalen 2012

Formannskapets innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.06.2012 

Behandling:

Formannskapet voterte om saken skulle realitetsbehandles.
Enstemmig vedtatt.
Saken behandles.

Formannskapet fremmet følgende forslag:
Kjøkkenet på Sonjatun leies ut til Havnnesfestivalen i forbindelse med Havnnesfestivalen 2.-4.
august 2012, med Kirsten Pedersen som ansvarlig for kjøkkenet.  
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kjøkkenet på Sonjatun leies ut til Havnnesfestivalen i forbindelse med Havnnesfestivalen 2.-4.
august 2012, med Kirsten Pedersen som ansvarlig for kjøkkenet.  




