
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 22.02.2013
Tidspunkt: 09:00 – 13.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Halvar Wahlgren Nestleder NOH
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Gerd H. Kristiansen Medlem NOKRF
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Rikke Gausdal Larsen John Roald Karlsen NOFRP

Fra ungdomsrådet møtte:

Navn
Celine Lilleng – møtte ikke

Merknader
Olaug Bergset kom ca 9.40
Rikke Gausdal Larsen fikk permisjon fra kl 12

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Christin Andersen Konst. Rådmann
May Halonen Konsulent

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 Sigrund Hestdal



______________________ _______________________
May Halonen         Gerd H. Kristiansen
Utvalgssekretær

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/13 Referatsaker

RS 1/13 Utbetaling av statstilskudd for opplæring i samisk - høst 
2012

2010/1170

RS 2/13 Skanning av stemmesedler ved Stortings- og 
sametingsvalget 2013

2012/1678

RS 3/13 Skanning av stemmesedler ved Stortings- og 
sametingsvalget 2013

2012/1678

RS 4/13 Anke på avslag om tilskudd til støttesenter mot incest og 
seksuelle overgrep, SMIOS for 2013

2013/452

RS 5/13 Svar på anke på avslag om tilskudd til støttesenter mot 
incest og seksuelle overgrep, SMIOS for 2013

2013/452

PS 2/13 Endring FOR 1986-04-16 nr 951: Forskrift om 
politivedtekt, Nordreisa kommune

2013/369

PS 3/13 Sappen Leirskole AS 2013/332

PS 4/13 Søknad om nedsettelse av eiendomsskatt X 2012/848

PS 5/13 Søknad om fritak/nedsettelse av eiendomsskatt X 2012/848

PS 6/13 Erstatningskrav - barnevern X 2013/359

Tilleggssaker:

PS 7/13 Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa 
kommune 2012-2025

2011/913

PS 8/13 Salg av deler av eiendommen 1942/47/426 2012/5062

PS 1/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.02.2013 

Behandling:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Tatt til orientering.



RS 1/13 Utbetaling av statstilskudd for opplæring i samisk - høst 2012

RS 2/13 Skanning av stemmesedler ved Stortings- og sametingsvalget 2013

RS 3/13 Skanning av stemmesedler ved Stortings- og sametingsvalget 2013

RS 4/13 Anke på avslag om tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, 
SMIOS for 2013

RS 5/13 Svar på anke på avslag om tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep, SMIOS for 2013

PS 2/13 Endring FOR 1986-04-16 nr 951: Forskrift om politivedtekt, 
Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til endring av kommunens politivedtekter i samsvar med anmoding fra 
Politiet i Nordreisa, sendes på høring og legges deretter frem for politisk behandling.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.02.2013 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens forslag til endring av kommunens politivedtekter i samsvar med anmoding fra 
Politiet i Nordreisa, sendes på høring og legges deretter frem for politisk behandling.  

PS 3/13 Sappen Leirskole AS

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.02.2013 

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dersom salget omfatter samfunnshusdelen i skolen, må det tinglyses bruksrett fra bygdefolket 
for denne.

Innstilling med tilleggsforslag fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune støtter styret i Sappen Leirskole AS om salg av selskapet. 

Ved salg skal drift som genererer arbeidsplasser og lokal verdiskapning vektlegges.  



Dersom salget omfatter samfunnshusdelen i skolen, må det tinglyses bruksrett fra bygdefolket 
for denne.

PS 4/13 Søknad om nedsettelse av eiendomsskatt *****

PS 5/13 Søknad om fritak/nedsettelse av eiendomsskatt *****

PS 6/13 Erstatningskrav - barnevern

PS 7/13 Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025

Rådmannens innstilling

Nordreisa formannskap vedtar Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-
2025 og kommuneplanens handlingsdel 2012-2025, jamfør plan- og bygningslovens § 11-15, og 
oversender planen til Nordreisa kommunestyre for endelig vedtak.
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Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 30, siste avsnitt, siste setning endres til:
Dette er i hovedtrekk den skolestrukturen…..

Side 31, 2. spalte, midt på siden:
Ny setning: ”Det må utarbeides retningslinjer for overgangene mellom småskole/ungdomsskole, 
samt for ungdomsskole/videregående.” Siste setning i avsnittet strykes. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
-----------------------
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 33, første kulepunkt:
”… skal få det når de trenger det.” Resten av setningen strykes.

Forslaget enstemmig vedtatt. 
-------------------------
Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende endringsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 33, 2. spalte: Grunnskole og SFO: Siste kulepunkt strykes. 

4 stemte for og 3 i mot. Forslaget dermed vedtatt. 
----------------------------
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 37, spalte 1, siste kulepunkt: ”.. i samarbeid med NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.”

Forslaget enstemmig vedtatt. 
----------------------------
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 45, 2. spalte, nest siste kulepunkt: Nordreisa kommune skal legge til rette for utvikling av 
tilleggsnæringer basert på landbrukets premisser. 

6 stemte for og 1 i mot. Forslaget dermed vedtatt. 



----------------------------
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 45, 2. spalte, nytt kulepunkt: ”Nordreisa kommune skal jobbe aktivt med å få endret 
rovviltforvaltningen med sikte på å oppfylle Stortingets krav til maksimumsbestander.”

Forslaget enstemmig vedtatt. 
----------------------------
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag i kommuneplanens samfunnsdel:
Side 46, jordbruk, siste kulepunkt: Strykes

3 stemte for og 4 i mot. Forslaget falt.
----------------------------
Gerd H. Kristiansen (Krf) og Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag i 
kommuneplanens samfunnsdel:
Side 48, hovedmål, nytt kulepunkt: Nordreisa kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor 
man ser på behov og muligheter rundt ei dypvannskai i kommunen. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
----------------------------

Helt til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatte endrings- og tilleggsforslag. 6 stemte 
for og 1 i mot. Innstilling med vedtatte endrings- og tilleggsforslag dermed vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa formannskap vedtar Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-
2025 og kommuneplanens handlingsdel 2012-2025, jamfør plan- og bygningslovens § 11-15, og
oversender planen til Nordreisa kommunestyre.

Side 30, siste avsnitt, siste setning endres til:
Dette er i hovedtrekk den skolestrukturen…..

Side 31, 2. spalte, midt på siden:
Ny setning: ”Det må utarbeides retningslinjer for overgangene mellom småskole/ungdomsskole, 
samt for ungdomsskole/videregående.” Siste setning i avsnittet strykes. 

Side 33, første kulepunkt:
”… skal få det når de trenger det.” Resten av setningen strykes.

Side 33, 2. spalte: Grunnskole og SFO: Siste kulepunkt strykes. 

Side 37, spalte 1, siste kulepunkt: ”.. i samarbeid med NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.”

Side 45, 2. spalte, nest siste kulepunkt: Nordreisa kommune skal legge til rette for utvikling av 
tilleggsnæringer basert på landbrukets premisser. 

Side 45, 2. spalte, nytt kulepunkt: ”Nordreisa kommune skal jobbe aktivt med å få endret 
rovviltforvaltningen med sikte på å oppfylle Stortingets krav til maksimumsbestander.”

Side 48, hovedmål, nytt kulepunkt: Nordreisa kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor 
man ser på behov og muligheter rundt ei dypvannskai i kommunen. 



PS 8/13 Salg av deler av eiendommen 1942/47/426

Rådmannens innstilling

Formannskapet har ingen merknader til salg av ubebygd del av eiendommen 1942/47/426
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet har ingen merknader til salg av ubebygd del av eiendommen 1942/47/426.


