
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 19.12.2013
Tidspunkt: 09:00- 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Trond H Bjerkmo Medlem NOAP
Ole Morten Pedersen Medlem NOAP
Jeanette Veibakken Medlem NOAP
Halvar Wahlgren Medlem NOH
Terje Olsen Medlem NOH
John R. Karlsen Medlem NOFRP
Rikke Gausdal Larsen Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Gerd H. Kristiansen Medlem NOKRF
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Bjørn Johannes Garden MEDL NOFRP
Geir H. Sagelv MEDL NOH
Olaf M Skogmo MEDL NOSP
Kari Silvana Wara MEDL NOAP
Ida O.B. Musum MEDL NOAP
Leif Christian Johansen MEDL NOKRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ragnvald Myrvang Bjørn Johannes Garden NOFRP
Morten Risto Kari Silvana Wara NOAP
Pål Halvor Bjerkli Olaf M Skogmo NOSP
Wanja Elisabeth Bjerkmo Ida O.B. Musum NOAP
Øystein Jensen Geir H. Sagelv NOH
Terje Å. Nilsen Leif Christian Johansen NOKRF

Fra ungdomsrådet møtte:

Navn
Øyvind Blixgård og Vilde Fyhn



Merknader

Sakslisten
Kommunestyret voterte om tilleggssakene skulle realitetsbehandles.
PS 67/13 - 1 stemte imot, og 20 stemte for. Saken behandles.
PS 68/13 - Enstemmig vedtatt. Saken behandles.
PS 69/13 – Enstemmig vedtatt. Saken behandles.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ann-Marie Gaino Rådmann
Christin Andersen Ass. Rådmann
Ellinor Evensen Faglig leder

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 Å. Nilsen
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen        Ragnhild Hammari
Utvalgssekretær



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

FO 4/13 Interpellasjoner/spørsmål

PS 52/13 Referatsaker

RS 51/13 Evaluering øvelse fjellskred Nordnes og Barents Rescue 
2013

2013/353

RS 52/13 Høring regional transportplan for Troms 2012/263

RS 53/13 KS kontingent for 2014 2013/1635

RS 54/13 Møteprotokoll fra Kontrollutvalgets møte 04.11.2013 2011/4538

RS 55/13 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 56/13 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Halti 
Næringshage AS

2012/1738

RS 57/13 Styreprotokoller fra styremøter i Reisa Elvelag 2013 2012/263

RS 58/13 Særutskrift fra møte i Nord-Troms Regionråd DA, budsjett 
2014

2012/263

RS 59/13 Tilleggsprotokoll til Europarådets charter om lokalt 
selvstyre - vedrørende rett til deltakelse i offentlige 
myndigheters saker

2012/263

RS 60/13 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester 
2014 - foreløpig orientering

2010/3662

RS 61/13 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 28. og 
29. Oktober 2013

2012/263

RS 62/13 Uttalelse vedtak på Fagforbundet Troms sitt 
representantskapsmøte

2012/263

RS 63/13 Vedrørende sykestuesenger Nord-Troms 2011/2856

PS 53/13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 2012/2441

PS 54/13 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2014

2013/1635

PS 55/13 Revidering av investeringsbudsjettet 2013, nr 2 2012/2441

PS 56/13 Ordførergodtgjøring 2014 2013/4015

PS 57/13 Eiendomsskatt 2014 - Nordreisa kommune 2013/4109

PS 58/13 Forskuddsvedtak for 2014: Formues-, inntekts-
og eiendomsskatt

2013/4109

PS 59/13 Budsjett 2014 2013/1635

PS 60/13 Økonomiplan 2014-2017 2013/3918

PS 61/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 
2014

2013/3749

PS 62/13 Sappen leirskole AS - forespørsel om 
overdragelse, salgsklausul og strømutgifter

2013/332

PS 63/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -
Pleie- og omsorg, ressursbruk og kvalitet

2010/1197

PS 64/13 Revidering - Reglement for Barn og unges 
kommunestyre

2010/3607



PS 65/13 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for 
Universitetssykehuset Nord Norge HF 2014-2016

2013/3349

PS 66/13 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for 
Sykehusapotek Nord HF 2014-2016

2013/3349

Tilleggssaker:

PS 67/13 Finansiering av Saraelv bru 2013/3139

PS 68/13 Felles uttalelse vedrørende asylsøknaden til 
Mojtaba Balkhi

PS 69/13 Felles uttalelse i forhold til Kvænangsfjellet

Interpellasjoner:
FO 4/13 Interpellasjon fra John Karlsen (Frp) 2012/1705

Spørsmål:
Spørsmål fra John Karlsen (Frp) vedrørende finansiering av Halti II

Offentlig spørretime/tematid i kommunestyret

Spørsmål fra innbygger Ole-Henning Vangen vedrørende forsøksordning scooterløyper.

Permisjoner:
Vilde Fyhn, ungdomsrådet, permisjon fra kl 11:30.

Orienteringer:
 Elevrådet på Storslett skole orienterte om uteområdet på skolen.
 Kulturskolen hadde elevfremvisning.



Offentlig spørretime/tematid i kommunestyret

Spørsmål til ordfører i kommunestyre

Ole-Henning Vangen, representant i ungdomsrådet, stiller ordfører spørsmål 
om hvorfor Nordreisa ikke har søkt om å få være prosjekt-kommune når det gjelder lokalforvaltning av 
snøscooterløyper og hva som er kommunens snøscooterpolitikk.

Nordreisa kommune
Ordfører

Svar til kommunestyret ang Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Kommunen mottok i begynnelsen av juni i år - 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 på høring.

Vi oppfattet høringsforslaget todelt, der del en åpnet for å lage en forsøksordning med etablering av 
scooterløyper i 40 kommuner, en ordning som vi tolket slik at disse ville komme i tillegg til kommunene i 
Finnmark og Nord Troms, som i dag har rekreasjonsløyper. Del to inneholdt forslaget endringer av 
forskriften for rekreasjonsløyper for Finnmark og Nord Troms. Høringsfrist er 27.juni. 2013

Kommunen ved Driftsutvalgets, sak 30/13, svarte på denne høringa, og kom med flere merknader til 
endringsforslagene for Nord Troms og Finnmark.

Den 3.desember 2013, ble vi i brev fra Miljøverndepartementet informert om at forsøksordningen med 
etablering av scooterløyper var utvidet fra 40 til 108 kommuner. Alle som hadde søkt var tatt med. Nordreisa 
kommune hadde ikke søkt og er derfor ikke blant de 108 som får delta i prosjektet.

Etter at vi mottok brevet fra Miljøverndepartementet har vi kontaktet, Miljøverndepartementet, 
Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms, for å høre hva som skjedde med forslagene om endring av 
forskrift om scooterløyper i Nord Troms og Finnmark og hvordan forholdet blir framover. Vil det nå bli 
forskjellige forvaltningsregimer i NT og Finnmark? Vi har også påpekt til departementet at vi tolket 
forskriftendringen slik at denne forsøksordningen kom i tillegg til NT og Finnmark og at vi derved ikke 
søkte. Vi spurte også om vi av den grunn kunne søke nå i etterkant.

Vi mottok 17.desember e-post fra Miljøverndepartementet, samt at vi i tillegg ringte dem. Vi fikk følgende 
svar:

Forskriftsendringen for Nord Troms og Finnmark er prioritert ned i forhold til forsøksordningen med nye 
kommuner. Endringene i forhold til Nord Troms og Finnmark vil komme i løpet av vinteren. 
Til spørsmålet om vi kan søke om å bli med i forsøksordningen nå i etterkant er svaret nei, de ønsker ikke å 
ta opp nye kommuner.

I forhold til revisjon av dagens løypenett så er vi i gang med revidering av disse, og legger opp til at 
forslaget behandles i driftsutvalget i vinter/vår og at endelig forslag legges fram for kommunestyret i juni 
2014.



FO 4/13 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Interpellasjon i Nordreisa kommunestyremøte den 19.12.2013.

Forbauselsen var stor for mange da Nord —Troms regionråd kom med en uttalelse under høstens valgkamp. Det var først og fremst innholdet 
som forbauset, fordi regionrådet advarte innbyggerne i Nord —Troms mot å stemme på Høyre og Fremskrittspartiet under høstens stortingsvalg. 
Dette var en enstemmig uttalelse hvor vår ordfører var en av de seks som i sin klokskap hadde forfattet uttalelsen.

Nordreisa Fremskrittsparti vil ha svar på følgende spørsmål fra ordføreren:
Mener ordføreren at han representerer alle innbyggerne når han i kraft av sitt verv møter i
Nord-Troms regionråd?

Mener ordføreren at det er feil av han å komme med partipolitiske uttalelser når han
representerer Nordreisa kommune som ordfører?

John Karlsen
Nordreisa FrP

Nordreisa kommune
Ordfører

Til:
Nordreisa FRP v/John Karlsen

Svar på interpellasjon til Nordreisa kommunestyremøte den 19.12.2013

Ordføreren prøver etter beste evne og ivareta Nordreisa kommune sine interesser når han møter i 
regionrådet. Det betyr ikke det samme som at alle innbyggerne i kommunen er enig i det som blir vedtatt.

Ordføreren mener at det i forkant av et valg ikke er unaturlig at ordføreren kommer med meninger om hva 
som tjener kommunen mest.

Ordfører Lidvart Jakobsen.

Behandling
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Ordføreren i Nordreisa kommune er pliktig til å ivareta alle innbyggerne, uavhengig av partitilhørighet når 
han representerer kommunen i kraft av sitt verv som ordfører.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak 
Ordføreren i Nordreisa kommune er pliktig til å ivareta alle innbyggerne, uavhengig av partitilhørighet når 
han representerer kommunen i kraft av sitt verv som ordfører.



FO 5/13 Spørsmål til kommunestyret fra John Karlsen (Frp)   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Spørsmål til Nordreisakommunestyre møte19.12.2013.

Finansiering Halti II

For omkring en måned siden var det et avisoppslag hvor noen av våre nabokommuner stilte seg skeptisk til 
leieavtalen som Nord-Troms museum skulle inngå når de flyttet inn i Halti II. Det kunne tyde på at avtalene 
ikke var forankret i de respektive kommunestyrene. Nordreisa FrP har tidligere poengtert hvor viktig det er 
at alle husleieavtalene er på plass før byggingen starter.

Spørsmål til ordføreren: Er alle husleieavtalene for Halti II underskrevet og kvalitetssikret? Vil gjerne vite 
igjen hva Troms fylkeskommune skal bidra med, og om avtalen er underskrevet?

John Karlsen
Nordreisa FrP

Nordreisa kommune
Ordfører

Svar på spørsmål fra John Karlsen Nordreisa FrP om finansiering Halti II

Alle husleieavtalene for Halti II er underskrevet.  I forkant av avtaleinngåelsene har det vært avklaringsmøter 
med partene, slik at avtalene er grundig gjennomgått før underskrivelse.

Fylkestinget har gitt to tilsagn om tilskudd til Halti II.
 Det første tilsagnet ble gitt i sak 36/07 og tilsvarer årlige kapitalutgifter på ca 1 mill kroner, totalt 10 

mill. kroner over 10 år.
 Det andre tilsagnet ble gitt i sak 27/11 og utgjør et engangstilskudd på 5,7 mill kr. 3,5 mill kr av dette 

tilskuddet er allerede utbetalt, og vi har bedt om utbetaling av resttilskuddet.

Troms fylkeskommune har bekreftet at første utbetaling av tilsagnet på 10 mill kr blir utbetalt i 2013.  Det 
samme gjelder det resterende av engangstilskuddet.
Nordreisa kommune har i tillegg søkt om spillemidler til lokale og regionale kulturbygg på 6,3 mill kr, som 
påregnes utbetalt over 3 år.  Søknaden ble satt på vent til avklaring fra KRD forelå.  Den ble behandlet i 
Fylkesrådet 17.12.13, og Nordreisa kommune ble tildelt kr 1 917 433,- i spillemidler for 2013.



PS 52/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Referatsakene tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

PS 53/13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 54/13 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.
Jfr regjeringens tilleggsproposisjon for kommuneopplegget for 2014 økes maksimalprisen for
barnehageplass til kr 2 405.

PS 55/13 Revidering av investeringsbudsjettet 2013, nr 2

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Investeringsbudsjettet revideres som følger:
 Investeringsrammen for Guleng III settes til kr 230 000 og finansieres gjennom ubrukte lånemidler i 

prosjektet på kr 230 000

PS 56/13 Ordførergodtgjøring 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Ordførergodtgjørelsen i Nordreisa fastsettes ved inngangen av valgperioden, og justeres deretter årlig med 
gjennomsnittlig lønnsvekst i KS-området

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Ordfører godtgjørelsen skal i henhold til vedtektene fastsettes ved budsjett behandlingen hvert år. Ordføreren 
fikk justert godtgjørelsen med kr 30 000,- i juni møte dette år. Dette innebærer at ordførergodtgjørelsen ble 
regulert for 2013 og 2014. Ordførergodtgjørelsen skal neste gang fastsettes ved budsjettbehandlingen i 2014.

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf) fikk 4 stemmer og forslaget 
fra Halvar Wahlgren (H) fikk 17 stemmer. Forslaget fra Halvar Wahlgren (H) dermed vedtatt.

Vedtak:

Ordfører godtgjørelsen skal i henhold til vedtektene fastsettes ved budsjett behandlingen hvert år. Ordføreren 
fikk justert godtgjørelsen med kr 30 000,- i juni møte dette år. Dette innebærer at ordførergodtgjørelsen ble 
regulert for 2013 og 2014. Ordførergodtgjørelsen skal neste gang fastsettes ved budsjettbehandlingen i 2014.

PS 57/13 Eiendomsskatt 2014 - Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 

eigedomsskattelova (esktl) §3 første ledd bokstav a. 

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 vedtas i forbindelse med 

forskuddsvedtaket.

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 19.12.2013 skal 

gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jmf esktl §10.

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige 

taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og kreves inn 

sammen med øvrige kommunale avgifter. 



 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura sendes til 

en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir beskjed om en 

kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut kontaktperson. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:

o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller 

staten, jmf esktl §5.

o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1.

o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, jmf esktl §5. Fritak gjelder bare 

jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive gårdsbruk/skogbruk. 

Våningshus på eiendommen skal skattlegges.

 I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:

o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.

o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.

o Eiendommer eiet av Nordtro.

o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

o Eiendommer eiet av grendelag.

o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.

o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.

o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.

o Gnr 15, bnr 3 bolighus «Krone», 1 bygning. 

o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 

o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning. 

o Gnr 80, bnr 1, «Butikken» på Havnnes, 1 bygning. 

PS 58/13 Forskuddsvedtak for 2014: Formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Ved ligning for 2014 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skatteøre for inntekt og formue ut 
fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven §15.

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2014 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger nyttes en sats 
på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven §11 og§13.

PS 59/13 Budsjett 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:



Sektor 6:
Ombygging servicetorg til boligkontor kr 20.000,- finansieres fra økte rammer fra staten.

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
2014 2015 2016 2017

Dekning av underbalanse kr 300 000,- kr 300 000,- kr 300 000,- kr 300 000,-
Vakanse 50% på Servicekontoret kr- 200 000,-
Tilleggsbevilgning Kirkelig fellesråd kr 100 000,- kr 40 000,- kr 40 000,- kr 40 000,-
Kutt frukt og grønt kr -117 630,- kr -117 630,- kr -117 630,- kr -117 630,-
Ikke-disponerte midler, skole kr 117 630,- kr 117 630,- kr 117 630,- kr 117 630,-
Opprusting skolegård kr 81 520,- kr 81 520,- kr 81 520,- kr 81 520,-
Reduksjon skoleskyss kr -150 000,- kr -150 000,- kr -150 000,- kr -150 000,-
Sommeråpen barnehage kr 150 000,- kr 150 000,- kr 150 000,- kr 150 000,-
Tilleggsbevilgning helse kr 95 000,-
Refusjon ressurskrevende brukere kr -140 000,- kr -140 000,- kr -140 000,- kr -140 000,-
Redusert halleie kr 75 000,- kr 75 000,- kr 75 000,- kr 75 000,-
Reduksjon renhold Sørkjosen skole kr -250 000,- kr -250 000,- kr -250 000,- kr -250 000,-
Reduksjon strøm Sørkjosen skole kr – 150 000,- kr – 150 000,- kr – 150 000,- kr – 150 000,-
Økning strøm Storslett skole kr 50 000,- kr 50 000,- kr 50 000,- kr 50 000,-
Flytting av kutt utv. Avd
Til disposisjonsfond kr 38 480,- kr 48 480,- kr 48 480,- kr 48 480,-
Over-/underdekning kr      - kr    - kr   - kr   -

Administrasjonen bes om å starte arbeidet med å finne andre lokaler til voksenopplæringa. Parallelt settes 
det nødvendige arbeidet for å gjennomføre salg av Sørkjosen skole i gang.

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:
SP støtter forslaget til Gerd Kristiansen (Krf) med følgende endringer:
Nordreisa Senterparti foreslår å redusere bevilgning til frukt og grønt og overføre denne til disposisjonsfond. 
Vi foreslår å kutte bevilgninga til Hjellnes og overføre 1 mill til utbygging av breiband. Vi ønsker å 
innarbeide dypvannskai, utbedring av kirka og opprusting av skolegård på Storslett i budsjettet når det 
foreligger kostnadsberegna planer.

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag:
Det innføres arbeidsplikt ved utbetaling av sosialhjelp. Tiltaket vurderes individuelt og brukes spesielt 
overfor ungdom, med mål om å motivere til ordinært arbeid og utdanning.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Hjellnes kai tas ut av investeringsbudsjettet. 
Beregnede rente og avdragsutgifter omdisponeres til sommeråpen barnehage.

Det ble først stemt over Gerd Kristiansen (Krf) første forslag.
3 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 4 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt 
dermed.

Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 6 stemte for og 15 stemte imot. Forslaget falt 
dermed.

Det ble deretter stemt over Gerd Kristiansen (Krf) andre forslag. 2 stemte for og 19 stemte imot. Forslaget 
falt dermed.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). 20 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget 
dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 1 stemte for og 20 stemte imot. Forslaget falt 
dermed.



Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling. 16 stemte for og 5 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

Ramme 2014 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 670 550
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156

2. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak 2014
Guleng III 20 000 000
Halti II 28 800 000
Hjelnes kai 2 000 000
Skogeiendommen 1 100 000
Egenkapitalinnskudd 1 200 000
Salg av tomter -1 200 000
VAR investering 800 000
Tilskudd -5 450 000
Nye lån -42 900 000
Ubrukte lånemidler -4 350 000

3. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som 
fordeles slik:
Guleng III kr. 15 650 000 avdragstid 30 år
Halti II kr. 23 350 000 avdragstid 30 år
Hjellnes kai kr.   2 000 000 avdragstid 15 år
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

4. Nordreisa kommune opptar kr 10 mill i videreformidlingslån hos Husbanken. 

5. Nødvendig vedlikehold på Nordreisa kirke og kirkegård kan ikke lenger utsettes. En plan for arbeidet må 
legges fram til politisk behandling snarest. Det forutsettes at arbeidet kan igangsettes i løpet av 2014. 

6. Det innføres arbeidsplikt ved utbetaling av sosialhjelp. Tiltaket vurderes individuelt og brukes 
spesielt overfor ungdom, med mål om å motivere til ordinært arbeid og utdanning.



PS 60/13 Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
500 000 årlig til breibandsutbygging i planperioden fra 2015.

Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Olaug Bergset. Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

Siste setning i andre avsnitt strategi 3, fjernes.

Første setning i tredje avsnitt strategi 3 erstattes med: I planperioden skal Nordreisa kommune få til en større 
satsning på tidlig innsats.

Tillegg som siste setning i tredje avsnitt strategi 3; tiltaket søkes finansiert gjennom reduksjon
av spesialundervisning i grunnskolen

500 000 årlig til breibandsutbygging i planperioden fra 2015.

PS 61/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Øyvind Evanger (Ap), Halvar Wahlgren (H), og 
John Karlsen (Frp)

1. Nordreisa kommune innlemmer folkevalgte i ordinær tjenestepensjon for ansatte.
2. Ordningen omfatter ikke folkevalgte med mindre en 1/3 av full godtgjørelse.
3. Folkevalgte gis rett til AFP.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune innlemmer folkevalgte i ordinær tjenestepensjon for ansatte.
2. Ordningen omfatter ikke folkevalgte med mindre en 1/3 av full godtgjørelse.
3. Folkevalgte gis rett til AFP.



PS 62/13 Sappen leirskole AS - forespørsel om overdragelse, salgsklausul og 
strømutgifter

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Halvar Wahlgren (H) og Gerd Kristiansen (Krf) inhabil jf. Fvl § 6-10.

Behandling:

John Karlsen (Frp) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende felles endringsforslag.
Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.

Det ble først stemt over endringsforslaget. Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med endringsforslag.
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Festetomt gnr 30 bnr 15 fnr 1 inngår i salget av Sappen skole gnr 30 bnr 15.
2. Det utstedes et gjeldsbrev pålydende kr. 20 000 som innfris når eiendommen er solgt.

Deretter overføres hjemmelen for gnr 30 bnr 15 til Sappen Leirskole AS.

PS 63/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Pleie- og omsorg, ressursbruk 
og kvalitet

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013, hvor det er skissert hvilke tiltak 
kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten «Pleie og omsorg 
- ressursbruk og kvalitet».

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at 
planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

PS 64/13 Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Barn og unges kommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert reglement for barn og unges kommunestyre vedtas.



PS 65/13 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 
2014-2016

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Nordreisa Høyre`s representant ønsker å trekke sitt kandidatur. Nordreisa Høyre fremmer nytt forslag på 
John Karlsen (Frp) som ny kandidat. 

Valgnemndas innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyrets forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek
Nord HF 2014-2016:
John Karlsen (Frp)
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap)

PS 66/13 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Universitetssykehuset Nord 
Norge HF 2014-2016

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Nordreisa Høyre`s representant ønsker å trekke sitt kandidatur. Nordreisa Høyre fremmer nytt forslag på 
John Karlsen (Frp) som ny kandidat. 

Valgnemndas innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyrets forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for
Universitetssykehuset Nord Norge HF 2014-2016:
John Karlsen (Frp)
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap)

PS 67/13 Finansiering av Saraelv bru

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 



Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saraelv bru tas inn i investeringsbudsjettet for 2013 og finansieres med utbytte fra Ymber AS som overføres 
fra driftsbudsjettet. Resterende midler overføres disp.fond.

PS 68/13 Felles uttalelse vedrørende asylsøknaden til Mojtaba BAlkhi

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Olaug Bergset (Sv) fremmet følgende forslag til felles uttalelse vedrørende asylsøknaden til Mojtaba Balkhi, 
født 20.10.94:
Motjaba Balkhi er bosatt på asylmottaket i Olderdalen og elev ved Nord-Troms videregående skole. Han er 
kommet til Norge fra Afghanistan etter at familien flyktet fra landet i 2001. Han og søsteren Soheila ble skilt 
fra foreldra, og var to år aleine i Nederland. De kom til Olderdalen og ble gjenforent med foreldra og en 
mindre søster for ca tre år siden.
Nå har Mojtaba blitt nektet opphold, mens resten av familien får bli. 

Familien er i en svært vanskelig situasjon, begge foreldrene er syke, - faren er innlagt på institusjon. Dette 
gjør at Mojtaba har en svært viktig rolle for sine to yngre søstre. Mojtaba har ikke oppholdt seg i 
Afghanistan på tretten år, og har ikke reelt sett noe å returneres til. At han har konvertert til kristendommen, 
innebærer også en betydelig sikkerhetsmessig risiko i Afghanistan.

Kommunestyret i Nordreisa er kjent med at usikkerheten preger helsa også til barna, samtidig skikker de seg 
godt, tar utdanning og er godt integrert i det lokale ungdomsmiljøet. Vi er svært urolige for konsekvensene 
av å skille han fra søstrene. De synes ikke å ha annen støtte i familien. Dette er ungdommer med gode 
ressurser for å få utdannelse og bli godt integrert i Norge. Men vi frykter at utsendelse av broren vil ødelegge 
grunnlaget for en god utvikling..

Vi mener menneskelige hensyn tilsier at familien holdes samlet, og at Mojtaba også får opphold.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Motjaba Balkhi er bosatt på asylmottaket i Olderdalen og elev ved Nord-Troms videregående skole. Han er
kommet til Norge fra Afghanistan etter at familien flyktet fra landet i 2001. Han og søsteren Soheila ble skilt 
fra foreldra, og var to år aleine i Nederland. De kom til Olderdalen og ble gjenforent med foreldra og en 
mindre søster for ca tre år siden.
Nå har Mojtaba blitt nektet opphold, mens resten av familien får bli. 

Familien er i en svært vanskelig situasjon, begge foreldrene er syke, - faren er innlagt på institusjon. Dette 
gjør at Mojtaba har en svært viktig rolle for sine to yngre søstre. Mojtaba har ikke oppholdt seg i 
Afghanistan på tretten år, og har ikke reelt sett noe å returneres til. At han har konvertert til kristendommen, 
innebærer også en betydelig sikkerhetsmessig risiko i Afghanistan.

Kommunestyret i Nordreisa er kjent med at usikkerheten preger helsa også til barna, samtidig skikker de seg 
godt, tar utdanning og er godt integrert i det lokale ungdomsmiljøet. Vi er svært urolige for konsekvensene 
av å skille han fra søstrene. De synes ikke å ha annen støtte i familien. Dette er ungdommer med gode 



ressurser for å få utdannelse og bli godt integrert i Norge. Men vi frykter at utsendelse av broren vil ødelegge 
grunnlaget for en god utvikling..

Vi mener menneskelige hensyn tilsier at familien holdes samlet, og at Mojtaba også får opphold.

PS 69/13 Felles uttalelse i forhold til Kvænangsfjellet,

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2013 

Behandling:

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag til felles uttalelse fra Nordreisa kommunestyre 19.12.13:
Strekningen over Kvænangsfjellet er blitt et stort problem på grunn av mange midlertidige stengninger. 
Veien må stenges på grunn av snøskred, fare for skred, snøkov, sterk vind eller fordi større kjøretøy sperrer 
veibanen. Utbedringer av denne veistrekning vil kreve store investeringer som i første omgang må prioriteres 
i nasjonal transportplan. Kommunen ber derfor om at må det gjennomføres midlertidige strakstiltak som gjør 
fjellovergangen tryggere og mer forutsigbar for trafikantene mens vi venter.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Strekningen over Kvænangsfjellet er blitt et stort problem på grunn av mange midlertidige stengninger. 
Veien må stenges på grunn av snøskred, fare for skred, snøkov, sterk vind eller fordi større kjøretøy sperrer 
veibanen. Utbedringer av denne veistrekning vil kreve store investeringer som i første omgang må prioriteres 
i nasjonal transportplan. Kommunen ber derfor om at må det gjennomføres midlertidige strakstiltak som gjør 
fjellovergangen tryggere og mer forutsigbar for trafikantene mens vi venter.


