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Merknader

Repr. Even Olsen (Krf) fikk permisjon fra kl. 12:40 til kl. 13:21, PS 21/13 og PS 22/13. Repr. Frits 
Sakshaug (Krf) tiltrådte i hans sted.

Ungdomsrådsrepr. Lea Marie Lund og Kaja Gausdal innvilget permisjon fra kl. 13:45.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Anne-Marie Gaino Rådmann
Christin Andersen Ass. Rådmann
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 Terje Aa. Nilsen
ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Rikke G. Larsen
Utvalgssekretær 
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RS 12/13 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt 
invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med 
etablering av snøscooterløyper

2013/2060

RS 13/13 Informasjon ifm garantistillelse til stiftelsen Nybo 2012/2375

RS 14/13 Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 -
godkjenning av låneopptak

2013/1087

RS 15/13 Melding om vetak - Stortingsmelding nr 13 - ta heile Noreg 
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2012/263

RS 16/13 Møteprotokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 
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garanti-Stiftelsen Nybo

2012/2375

RS 22/13 Utskrift fra møte i regionrådet 19.mars 2013 2012/263

RS 23/13 Utskrift fra møte i representantskapet - Nord-Troms 
Regionråd DA

2012/263

RS 24/13 Uttalelse oppfordring til Helse Nord RHF og UNN 
helseforetak om å ta samfunnsansvar ved pasientreiseanbud

2012/263

RS 25/13 Årsmelding og regnskap for Halti kvenkultursenter IKS 2012/263

RS 26/13 Årsrapport 2012 - Krisesenteret for Tromsø og omegn 2012/263

PS 18/13 Årsmelding 2012 2013/1487

PS 19/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 2012/267

PS 20/13 Revidert regnskap 2012 2013/578

PS 21/13 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 2012/2441

PS 22/13 Revidering av budsjett 2013 2012/2441

PS 23/13 Revidering investeringsbudsjett 2013 2012/2441

PS 24/13 Økt kassakreditt 2013 - 2014 2010/5951

PS 25/13 Foreløpig budsjettramme for 2014 2013/1635

PS 26/13 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3 2012/4090

PS 27/13 Utbygging av Halti II 2009/1019

PS 28/13 Bruk av fortrinnsrett for tilbakekjøp av Snemyr 
skole

2013/1658

PS 29/13 Prosjekt ALFA 2013/1764

PS 30/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 
2014-2016

2010/5795



PS 31/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

2011/4476

PS 32/13 Vedtektsendring Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage

2013/1522

PS 33/13 Endring av utvalgsnavn og oppgaver, Nordreisa 
klagenemnd for eiendomsskatt og Nordreisa 
sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

2011/3816

PS 34/13 Søknad om fritak fra politiske verv ut 
valgperioden

2012/4021

PS 35/13 Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv 
frem til 31.08.2014

2011/3816

Tilleggssak
PS 36/13 Salg av Sappen Leirskole    2013/332

Orienteringer:
 Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 
 Unge og rus prosjekt - Storslett skole 
 Guleng 3. Kommunestyret ber byggekomiteen om å sette i gang prosjektet med 8 

boenheter. Forhandlingsutvalget går i forhandlinger med grunneier av 1942/52/3.



FO 2/13 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Spørsmål:

Fra: ola Solvang [mailto:solvang@me.com] 
Sendt: 17. juni 2013 13:16
Til: Ellinor Evensen
Kopi: Steinar Amundsgaard; kristoffer_g@hotmail.com Gaare; svein vangen; odd@okbc.no kristiansen; HELGE JOHANSEN; 
harry.fyhn@nordtroms.net Fyhn
Emne: Spørsmål - Spørretime, Kommunestyret 20/6

Spørsmål til Nordreisa kommunestyre 20/6 – 2013 

Fiskerforeningen Autimmaa

v/Steinar Amundsgård og Kristoffer Gaare

  

I fjor høst krevde en gruppe fiskeberettigede revisjon av bruksordningen for Reisaelva. 
Bakgrunnen for kravet var blant annet:

– En kraftig økning av rammene for kortsalg til utenbygdsboende. (25%) 

– Omfattende ulovlig bruk av næringskort.

– En mangedobling av inntektene til elvelaget har ikke ført til at det er blitt mer resurser til 
oppsyn og kultivering.

En ordning som fungerte greit i mer enn 20 år ble et problem når den største grunneieren Staten 
sammen med noen få lokale grunneiere ville maksimere profitten fra elva.

I 1991 ble det avsagt en dom i jordskifteretten som fastsatte at de fiskeberettigede skal ha 40 
prosent andel i fisket. Private grunneiere 30 og Staten 30.

De fiskeberettigede ble ikke formelt innkalt. Det ble heller ikke oppnevnt en advokat som skulle 
ivareta innbyggernes interesser. 

1991–dommen førte ikke til noen endring i de fiskeberettigedes bruk av elva. Man har fortsatt å 
fiske som før, en uavbrutt bruk som har pågått like lenge som det har bodd folk i dalen. Folk 
flest har ikke vært klar over at 1991–dommen senere kunne brukes til å etablere en helt ny 
rettstilstand i vassdraget.

Det forsøker Staten nå å gjøre i forbindelse med den pågående jordskiftesaken om ny 
bruksordning. Statsskog sammen med en handfull lokale grunneiere har satt frem krav om å 
fjerne den frie fiskeretten. Innbyggerne skal heretter måtte løse døgnkort for å få lov til å fiske i 
elva.

Strategien er åpenbart å fortrenge innbyggerne fra fiskeplassene for å gi rom for Statens 
betalende gjester. Staten har økt sitt kortsalg betraktelig de siste to årene. I det populære 
fiskeområder mellom Rognmo og Sappen selger Staten nå dobbelt så mange kort som før 
frislippet i 2012.

I forbindelse med jordskiftesaken har Autimmaa engasjert to av landets fremste advokatfirmaer 
på rettighetsspørsmål (Hjort, Raugland)

Advokatene slår fast at fiskeretten tilhører lokalbefolkningen. 



<Etter å ha gjennomgått de aktuelle dommer er jeg ikke i tvil om at fiskeretten i 
Reisaelven i sin helhet tilhører lokalbefolkningen herunder også grunneierne. Det er 
spesielt overrettsdommen fra 1893 og lagmannsrettsdommen fra 1980 som er av vesentlig 
betydning for fiskerettsspørsmålet.>

<På denne bakgrunn kan det ikke være tvil om at dommene fra 1991 ikke er i 
overensstemmelse med rettstilstanden, slik at i en ny omgang for domstolene er det svært 
sannsynlig at lokalbefolkningen vil få medhold.>

Advokat Geir Haugen (Raugland)

Konklusjonen er at Staten ikke har fiskerett i vassdraget.

Ingen kjenner i dag utfallet av den pågående jordskiftesaken. Det er allikevel ingen tvil om at 
Statsskog, uavhengig av kjennelsen, i årene fremover vil jobbe for å avskaffe den frie 
fiskeretten, for å kunne øke profitten 

Den frie fiskeretten er en unik kvalitet knyttet til det å bo i Nordreisa, både kulturelt og 
identitetsmessig. Dette er derfor en svært viktig sak, for dagens innbyggere, og ikke minst for de 
som i framtida skal leve og virke i kommunen.

Vi mener det er nødvendig å gjennomføre en utredning av rettighetsspørsmålet knyttet til fisket i 
elva. 

Vil Nordreisa kommune kunne medvirke til en slik avklaring av rettighetsspørsmålet?

Svar:

Som ordfører så følger jeg med på debatten rundt Reisaelva og i tillegg har jeg fulgt med på 
jordskiftesaken som startet i februar fra sidelinja og jeg vil understreke at jeg er enige i at 
fiskeretten for innenbygdsboende i gamle Reisa kommune er viktig. 

I forhold til spørsmålet som er stilt: 
Vil Nordreisa kommune kunne medvirke til en slik avklaring av rettighetsspørsmålet?
Så ønsker jeg som ordfører å avvente med å svare på det konkrete spørsmålet til dommen har 
falt 25.juni 2013. Dette er en kompleks sak som nå er behandla i jordskifteretten og da blir det 
feil av meg å komme med noen lovnader om støtte til en slik utredning, når vi ikke vet hva 
utfallet av dommen blir før neste uke.

Vennlig hilsen
Ordfører Lidvart Jakobsen



PS 17/13 ReferatsakerSaksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Referatene tatt til orientering.

Vedtak:

Referatene tatt til orientering.

PS 18/13 Årsmelding 2012

Rådmannens innstilling

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
1.Saken tas til orientering
2.Nordreisa kommune må intensivere arbeidet på alle nivå med «målstyring» som tidligere er et 
vedtatt mål for vår kommune.

Forslaget fra John Karlsen (Frp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.Saken tas til orientering
2.Nordreisa kommune må intensivere arbeidet på alle nivå med «målstyring» som tidligere er et 
vedtatt mål for vår kommune.

PS 19/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.



PS 20/13 Revidert regnskap 2012

Formannskapets innstilling

 Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 fastsettes i balanse.
 For å holde forpliktende plan for nedbetaling dekkes kr. 144 854 i revidering av budsjett 

2013 og resterende kr. 2 524 541 inn i budsjettet for 2014.
 Investeringsregnskapet for 2012 er gjort opp i balanse.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 fastsettes i balanse.
 For å holde forpliktende plan for nedbetaling dekkes kr. 144 854 i revidering av budsjett 

2013 og resterende kr. 2 524 541 inn i budsjettet for 2014.
 Investeringsregnskapet for 2012 er gjort opp i balanse.

PS 21/13 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen iverksettes ikke sommeråpent barnehage/ 
barnepass 2013. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen iverksettes ikke sommeråpent barnehage/ 
barnepass 2013. 

PS 22/13 Revidering av budsjett 2013

Formannskapets innstilling

 For å finne inndekning av justeringer etter 1.kvartalsrapportering og etter samtale med 
enhetene gjennomføres følgende endring av rammene for 2013: 



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
 Godtgjøring til politikere forblir uendret og følger dagens satser fram til kommunen er 

ute av ROBEK
 Pengene overføres til inntak av lærlinger innen skole og barnehage

John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra Nordreisa Frp, Nordreisa Krf og 
Nordreisa Sp: 
Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr 630.000,- pr år.

Siv Elin Hansen (Sv) første kulepunkt ble satt opp mot fellesforslaget fra
(Frp), (Krf) og (Sp). Fellesforslaget fikk 20 stemmer, og første punkt i forslaget fra Siv Elin 
Hansen (Sv) fikk 1 stemme. Fellesforslaget dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over siste punkt på Siv Elin Hansen (Sv) forslag. Forslaget enstemmig 
vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over formannskapets innstilling.  Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr 630.000,- pr år.
 Pengene overføres til inntak av lærlinger innen skole og barnehage
 For å finne inndekning av justeringer etter 1.kvartalsrapportering og etter samtale med 

enhetene gjennomføres følgende endring av rammene for 2013: 

Utgifter Inntekter 

1 Sektor for administrasjon -119 000 -1 000 000

2 Sektor for levekår 845 000 0

3 Sektor for helse og sosial 120 000 0

4 Utviklingsavdelingen 30 000 0

5 Anleggsdrift 0 0

6 Bygg og eiendom 0 0

7 Skatt og rammetilskudd 0 -1 100 000

8 Renter og avdrag 1 224 000 0

2 100 000 -2 100 000

Utgifter Inntekter 

1 Sektor for administrasjon -119 000 -1 000 000

2 Sektor for levekår 845 000 0

3 Sektor for helse og sosial 120 000 0

4 Utviklingsavdelingen 30 000 0

5 Anleggsdrift 0 0

6 Bygg og eiendom 0 0

7 Skatt og rammetilskudd 0 -1 100 000

8 Renter og avdrag 1 224 000 0

2 100 000 -2 100 000



PS 23/13 Revidering investeringsbudsjett 2013

Formannskapets innstilling

På bakgrunn av saksopplysninger og vurdering revideres investeringsbudsjettet for 2013 i 
henhold til vedlagte oversikt.

Investeringsbudsjett 2013 - Revidering nr 1
Korrigering som følge av endelig ubrukte
Lånemidler Ubrukte

Lånemidler pr Opprinnelig Revidert
31.12.2012 budsjett budsjett nr 1

912  Videreføring byggetrinn 3 Storslett skole    888 721 14 000 000 -13 111 279
918 Vidr. VAR synkekum og sanering      99 907          150 000         -50 093
921 Vidr. Utbygging Rovdas 1 369 942   2 300 000       -930 058
947 Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh.anl    785 637   2 100 000    -1 314 363
955 Vidr Utbygging Oksfjord Havn   339 023         341 943         -2 920
906 Sørkjosen skole - Kritiske ombygginger    160 000        160 000
936 Kjøp av barnehagebygg 9 450 000     9 450 000
994 Startlån 5 850 688     5 850 688
989 Bruk av lån         -51 975

               0     

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av saksopplysninger og vurdering revideres investeringsbudsjettet for 2013 i
henhold til vedlagte oversikt.

Investeringsbudsjett 2013 - Revidering nr 1
Korrigering som følge av endelig ubrukte
Lånemidler Ubrukte

Lånemidler pr Opprinnelig Revidert
31.12.2012 budsjett budsjett nr 1

912  Videreføring byggetrinn 3 Storslett skole    888 721 14 000 000 -13 111 279
918 Vidr. VAR synkekum og sanering      99 907          150 000         -50 093
921 Vidr. Utbygging Rovdas 1 369 942   2 300 000       -930 058
947 Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh.anl    785 637   2 100 000    -1 314 363
955 Vidr Utbygging Oksfjord Havn    339 023         341 943         -2 920
906 Sørkjosen skole - Kritiske ombygginger    160 000        160 000
936 Kjøp av barnehagebygg 9 450 000     9 450 000
994 Startlån 5 850 688     5 850 688
989 Bruk av lån         -51 975

               0     

PS 24/13 Økt kassakreditt 2013 - 2014

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommune søker om en økning på kr. 10 mill i kassakredittrammen, som vil gi en total 
kassakredittramme på kr. 30 mill. Bevilgningen vil gjelde for 2013 og 2014, og rentekostnadene 
på kr. 20 000 innarbeides i revidert budsjett for 2013. Helårsvirkning av økningen innarbeidet i 
budsjettet for 2014.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune søker om en økning på kr. 10 mill i kassakredittrammen, som vil gi en total
kassakredittramme på kr. 30 mill. Bevilgningen vil gjelde for 2013 og 2014, og rentekostnadene
på kr. 20 000 innarbeides i revidert budsjett for 2013. Helårsvirkning av økningen innarbeidet i
budsjettet for 2014.

PS 25/13 Foreløpig budsjettramme for 2014

Rådmannens innstilling

Foreløpig budsjettramme for 2014 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nordreisa kommunes budsjett for 2014 legges slik at en ved utgangen av året har tilbakebetalt 
tidligere års underskudd.

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

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap). 20 stemte for og 1 stemte 
imot. Forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Foreløpig budsjettramme for 2014 tas til orientering.

Nordreisa kommunes budsjett for 2014 legges slik at en ved utgangen av året har tilbakebetalt 
tidligere års underskudd.

PS 26/13 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3

Formannskapets innstilling

1. Det vedtas en investeringsramme i 2013 på Storslett skole byggetrinn 3 på kr. 
42 300 000.  Total ramme på investeringen kr. 87 500 000.

2. Det opptas et lån på kr. 32 900 000 til finansiering av Storslett skole byggetrinn 3.  
3. 80% av momskompensasjonen tilbakeføres til prosjektet; kr. 8 500 000.
4. Resterende finansieres med ubrukte lånemidler; kr 900 000



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.Det vedtas en investeringsramme i 2013 på Storslett skole byggetrinn 3 på 
   kr. 42 300 000.  Total ramme på investeringen kr. 87 500 000.
2. Det opptas et lån på kr. 32 900 000 til finansiering av Storslett skole byggetrinn 3.  
3. 80% av momskompensasjonen tilbakeføres til prosjektet; kr. 8 500 000.
4. Resterende finansieres med ubrukte lånemidler; kr 900 000

PS 27/13 Utbygging av Halti II

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommune godkjenner bygging av Halti II med ei kostnadsramme på 84,3 mill.

Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2013-2015.

Det godkjennes låneopptak for 2013 med kr 2.660.000. Resterende kapitalbehov på kr 4.640.000 
dekkes med ubrukte lånemidler.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Det ble stemt over formannskapets innstilling. 19 stemte for og 2 imot. Innstillingen dermed 
vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner bygging av Halti II med ei kostnadsramme på 84,3 mill.

Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2013-2015.

Det godkjennes låneopptak for 2013 med kr 2.660.000. Resterende kapitalbehov på kr 4.640.000 
dekkes med ubrukte lånemidler.

PS 28/13 Bruk av fortrinnsrett for tilbakekjøp av Snemyr skole

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune benytter seg ikke av sin fortrinnsrett til tilbakekjøp av Snemyr skole.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 



Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune benytter seg ikke av sin fortrinnsrett til tilbakekjøp av Snemyr skole.

PS 29/13 Prosjekt ALFA

Rådmannens innstilling

Under forutsetning av finansiering, igangsettes kafe og cateringprosjektet Alfa i regi av 
Nordreisa Voksenopplæring- og Flyktningetjeneste. 

Prosjektet evalueres i løpet av siste prosjektår og rapporterer til oppvekstutvalget før 
prosjektperioden utløper.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Under forutsetning av finansiering, igangsettes kafe og cateringprosjektet Alfa i regi av 
Nordreisa Voksenopplæring- og Flyktningetjeneste. 

Prosjektet evalueres i løpet av siste prosjektår og rapporterer til oppvekstutvalget før 
prosjektperioden utløper.

PS 30/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2014-2016

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak om bosetting av 10 flyktninger i året, 
familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

Gjennom boligsosial handlingsplan starter Nordreisa kommune prosessen med planlegging av 
boenheter til denne gruppen. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak om bosetting av 10 flyktninger i året, 
familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

Gjennom boligsosial handlingsplan starter Nordreisa kommune prosessen med planlegging av 
boenheter til denne gruppen.



PS 31/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Driftsutvalgets innstilling

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Nordreisa kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av erfaringer skal 
utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.
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Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Nordreisa kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av erfaringer skal 
utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.

PS 32/13 Vedtektsendring Tømmernes gårds- og naturbarnehage

Oppvekstutvalgets innstilling

Endring i vedtektene for Tømmernes gårds- og naturbarnehage vedtas.
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Behandling:

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Endring i vedtektene for Tømmernes gårds- og naturbarnehage vedtas.

PS 33/13 Endring av utvalgsnavn og oppgaver, Nordreisa klagenemnd for 
eiendomsskatt og Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Rådmannens innstilling

 Nordreisa overtakstnemnd for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa klagenemnd for 

eiendomsskatt. 

 Nordreisa takstutvalg for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa sakkyndig nemnd for 

eiendomsskatt. 

 Eksisterende oppgaver som nemden allerede har opprettholdes.

 Eksisterende medlemmer i nemndene opprettholdes. 



 Behandling av klager på nedsettelser/ fritak for eiendomsskatt tillegges Nordreisa klagenemnd 

for eiendomsskatt.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa overtakstnemnd for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa klagenemnd for 
eiendomsskatt. 

 Nordreisa takstutvalg for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt. 

 Eksisterende oppgaver som nemden allerede har opprettholdes.
 Eksisterende medlemmer i nemndene opprettholdes. 
 Behandling av klager på nedsettelser/ fritak for eiendomsskatt tillegges Nordreisa 

klagenemnd for eiendomsskatt.

PS 34/13 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Ola Dyrstad (Sp) fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune ut valgperioden 2011-
2015: 

 Medlem i kommunestyret
 Medlem i formannskapet
 Medlem i administrasjonsutvalget
 Medlem i valgstyret
 Medlem i valgnemnda
 Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-
 Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

Suppleringsvalg – gjelder ut valgperioden 2011-2015
 Som nytt medlem i kommunestyret velges Olaf Skogmo (Sp)

Vararepresentanter:
1. Pål Halvor Bjerkli
2. Hanne Kalseth Sandøy
3. Hugo Bjørnnes
4. Elise Blixgård

 Som nytt medlem i formannskapet velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1. Olaf Skogmo (Sp)

 Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1.Siv Elin Hansen (Sv)
2. Olaf Skogmo (Sp)

 Som medlem i valgstyret velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1. Olaf Skogmo (Sp)



 Som nytt medlem i valgnemnda velges Olaug Bergset (Sp)
Personlig vara:
Olaf Skogmo (Sp)

 Som ny personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for
Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv) velges Olaug Bergset (Sp)
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ola Dyrstad (Sp) fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune ut valgperioden 2011-
2015: 

 Medlem i kommunestyret
 Medlem i formannskapet
 Medlem i administrasjonsutvalget
 Medlem i valgstyret
 Medlem i valgnemnda
 Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-
 Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

Suppleringsvalg – gjelder ut valgperioden 2011-2015
 Som nytt medlem i kommunestyret velges Olaf Skogmo (Sp)

Vararepresentanter:
1. Pål Halvor Bjerkli
2. Hanne Kalseth Sandøy
3. Hugo Bjørnnes
4. Elise Blixgård

 Som nytt medlem i formannskapet velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1. Olaf Skogmo (Sp)

 Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1.Siv Elin Hansen (Sv)
2. Olaf Skogmo (Sp)

 Som medlem i valgstyret velges Olaug Bergset (Sp)
Vararepresentanter:
1. Olaf Skogmo (Sp)

 Som nytt medlem i valgnemnda velges Olaug Bergset (Sp)
Personlig vara:
Olaf Skogmo (Sp)

 Som ny personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for
Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv) velges Olaug Bergset (Sp)

PS 35/13 Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv frem til 31.08.2014

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv fra Aina Karoline Eriksen avslås.
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Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende felles forslag fra Nordreisa Frp og Nordreisa H:
Aina K. Kristiansen gis permisjon i tiden 1.7.13 – 31.8.14.

Valgnemndas innstilling ble satt opp mot fellesforslaget. 2 stemte for innstillingen til 
valgnemnda og 19 stemte for fellesforslaget. Fellesforslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Aina K. Kristiansen gis permisjon i tiden 1.7.13 – 31.8.14.

PS 36/13 Salg av Sappen Leirskole
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Saksdokumenter:
Akrivsaksnr: 2013/332-3 og 2013/332-5

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.


