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FO 1/14 Interpellasjoner/spørsmål

FO 2/14 Innbyggerspørsmål – fra Utdanningsforbundet

FO 3/14 Interpellasjon – Fra Halvar Wahlgren (H)

FO 4/14 Interpellasjon – Fra Halvar Wahlgren (H)

PS 1/14 Referatsaker

RS 1/14 Digital kommunikasjon hovedregel - viktig informasjon om 
endringer i forvaltningsloven og eForvaltning

2014/658

RS 2/14 Regelverk for digital kommunikasjon 2014/658

RS 3/14 Endring i forvaltningslova og eForvaltningsforskriften  
innebær at kommunikasjon på nett skal være hovedregelen 
for stat og kommune.

2012/263

RS 4/14 Fastsetting av lønn - HTA 3.4.1 2014/526

RS 5/14 Klage på manglende ulovlighetsoppfølging av byggesak i 
Nordreisa kommune - kopi av brev

2009/734

RS 6/14 Konsesjon til Maurneset vindparkverk med tilhørende 
nettilknytning i Nordreisa kommune, Troms - Orientering 
om vedtak

2012/661

RS 7/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune
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RS 8/14 Oppnevning av arkivleder Nordreisa kommune 2013/272

RS 9/14 Oppnevning av nye styrer for helseforetakene - endringer 
av prinsipper for oppnevning av styremedlemmer

2013/3349

RS 10/14 Svar på oppnevning av nye styrer for helseforetakene -
endringer av prinsipper for oppnevning av styremedlemmer

2013/3349

RS 11/14 Orientering om endring i lov 15 juni 2001 nr. 70 om 
fastetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser

2012/263

RS 12/14 Referat fra ROBEK-møtet 20. november 2013 2012/232

RS 13/14 Referater til kommunestyret 20.3.14 2012/263

RS 14/14 Rundskriv - Statsbudsjett 2014 - Det økonomiske opplegget 
for kommuner og fylkeskommuner etter stortingets vedtak

2013/1635

RS 15/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 2012/1738

RS 16/14 Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2014 2012/550

RS 17/14 Selvkostregnskap 2013 - Avfallsservice AS 2012/2441

RS 18/14 Utskrift fra styremøte 13.1.14 i Nord-Troms regionråd 2012/263

RS 19/14 Særutskrift fra styremøte 28.1.14 i Nord-Troms regionråd 2012/263

RS 20/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 28.1.14 2012/263

RS 21/14 Åpent brev fra NNF til alle politikere vedrørende Arctic 
race of Norway

2012/263

RS 22/14 Årsmelding 2013 Nord-Troms jordskifterett 2012/263

RS 23/14 Årsrapportering 2013 Halti nasjonalparksenter AS 2012/263

PS 2/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa 2010/1848



kommune 2014-2026  - sluttbehandling

PS 3/14 Kirkebakken barnehage- og menighetshus 2. 
gangsbehandling

2013/1544

PS 4/14 Sluttbehandling - Storsletta hyttefelt 1942/81/1 2009/8781

PS 5/14 Høringsuttalelse Fylkesplan 2014-2025 -
Planutkast med handlingsprogram

2014/762

PS 6/14 Krav om revisjon av konsesjonsvilkår etter 
vassdragsreguleringsloven § 10 nr 3, for Stuora 
Mollesjavri i Nordreisa kommune

2013/1588

PS 7/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger 2014/538

PS 8/14 Boligpolitisk strategi  Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 9/14 Rammeavtale om krisesentertilbud - Tromsø 
kommune

2010/5534

PS 10/14 Disponering av VA-fond 2014/958

PS 11/14 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa idrettsråd og 
Nordreisa kommune

2012/2024

PS 12/14 Åpningskomite for Halti 2014/810

PS 13/14 Søknad om fritak fra politiske verv ut 
valgperioden 2011-2015

2012/4021

PS 14/14 Søknad om skjenkebevilling - På Taket kafe AS     2014/644

Permisjoner:
Fra PS 2/14 - Johanne Olaussen (Frp) fra kl 13:45.
Fra PS 4/14 - Steinar Toresen (Ap) fra kl 15:00

- Celine Lilleng, ungdomsrådsrepresentant fra kl 15:20
Fra PS 5/14 – John Karlsen (Frp) og Sigrund Hestdal (Ap) fra kl 15:30
Fra PS 7/14 - Hilde Nyvoll (Ap) fra kl 16:03 og Ottar Remmen (H) fra kl 16:15

Innspill til ordfører vedrørende differensiert arbeidergiveravgift 
Olaug Bergset (Sp) og Siv Elin Hansen (Sv) ga følgende innspill:
Ordføreren må ta initiativ til et møte omgående mellom næringsaktørene og formannskapet for å 
se på hvilke tiltak som er ønska og hensiktsmessig.

FO 1/14 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Spørsmål og interpellasjon tatt til orientering.



FO 2/14 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet 20.03.14, KS og 
lærerorganisasjonene v/ Utdanningsforbundet v/Ola Dyrstad

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Svar på innbyggerspørsmål fra Ola Dyrstad, HTV Utdanningsforbundet:

Mener ordføreren at KS gjør rett i å påberope seg kommunenes støtte i
konflikten med lærerorganisasjonene?

Svar:  Kommunene har gitt KS fullmakt til på vegne av medlemmene å

• Inngå og si opp tariffavtaler
• Forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold
• Iverksette arbeidsstengning (lockout) i henhold til Hovedstyrets vedtak
Arbeidstvistloven og Hovedavtalens bestemmelser
• Motta og godta, arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse) i henhold til
Arbeidstvistloven og Hovedavtalens bestemmelser
• Motta stevning og bringe rettstvister inn for Arbeidsretten eller ev. annen
Tvisteløsningsinstans

Videre kan KS bringe interessetvister inn for Rikslønnsnemnd eller ev. annen 
tvisteløsningsinstans.

Det er disse fullmakter KS forholder seg til – også i konfliktsituasjoner.

Har Nordreisa kommune gitt noen innspill til KS i denne saken? I så fall på
hvilken måte og av hvem?

Svar: Nordreisa administrasjonsutvalg har den 30.01.14   gitt uttalelse til tariffoppgjøret 2014. 
Uttalelsen er sendt KS pr post 10.02.14.

Synes ordføreren det er et demokratisk problem at KS påberoper seg en støtte
i kommune-Norge som KS ikke har, og at folkevalgte organer knapt har uttalt
seg i saken?

Svar:  Gitt de fullmakter KS har fått av kommunene, er det naturlig at de opptrer og uttaler seg 
på vegne av kommunene i en forhandlingssituasjon.  Ordfører ser ikke på dette som et 
demokratisk problem.  Kommunene er gitt anledning til å uttale seg om tariffoppgjøret for 2014, 
noe Nordreisa kommune har gjort.

Hva er ordførerens holdning i konflikten mellom KS og lærerne? Mener
ordføreren at KS sitt utgangspunkt er klokt for å sikre kvalitet i skolen?
Svar: Ordføreren har ikke inntatt noen holdning i konflikten mellom KS og de av 
lærerorganisasjonene som er imot ny arbeidstidsavtale.  Ordfører overlater til partene i 
arbeidslivet å komme til enighet under hovedtariffoppgjøret.
Ordfører har videre tillit til at partene i arbeidslivet også vil ivareta kvaliteten i skolen  under 
årets hovedtariffoppgjør.



FO 3/14 Interpellasjon – Fra Halvar Wahlgren (H)

Trafikksikker og miljøvennlig gjennomkjøring E 6 

E 6 gjennom Storslett vil ikke bli lagt om og trafikken kommer til å gå gjennom 
sentrumsområdet som før.
Dette er tilfelle for mange andre bygdesentrer, og noen av disse har nedlagt et betydelig arbeid 
for å legge til rette for trafikksikkerhet, stoppmuligheter og miljøtiltak.

I et slikt arbeid har det vært nødvendig å ta hensyn til, og samarbeide med mange aktører. 
Veiene er ofte eid av forskjellige forvaltningsnivå og private, det er næringsaktører i området, 
det er boliger og det offentlige har interesser.
Slik er det også i sentrumsområdet Storslett/Sørkjosen.

Nordreisa Høyre mener at det er nødvendig å raskt ta initiativ overfor aktuelle interesser for å 
komme i gang med tiltak som fremmer trafikksikkerhet og miljø i sentrumsområdet. 
I tillegg mener Nordreisa Høyre det er nødvendig å iverksette tiltak som fremmer sentrum av 
Nordreisa som stoppested langs E6.

Nordreisa Hvil derfor fremme følgende spørsmål til ordføreren:

1. Ser ordføreren behovet for raskt å komme i gang med tiltak som fremmer 
trafikksikkerhet, miljø og gjøre sentrumsområdet til et attraktivt stoppested?

2. Vil ordføreren ta initiativet overfor Staten vegvesen, Troms fylkeskommune, 
næringsforeningen og andre for å samhandle om slike tiltak?

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Svar fra ordfører:

Det er riktig som representanten Halvard Wahlgren sier at i forhold til den nye areaplanen for 
Nordreisa kommune som skal behandles i dag, så planlegges det ut i fra at E 6 fortsatt skal gå 
gjennom Storslett sentrum.
I planforslaget som legges fram, bygges det på skissene fra Stedsutviklingsplanen fra 2005, ved 
at krysset til Rv 865 Reisadalen flyttes for å få bedre sikt og trafikksikkerhet. I planforslaget til 
arealplanen er dette tatt videre, ved at det i tillegg til vegareal, er satt mer trafikkareal til 
retardasjonsfelt på E6 og areal til framføring av gang og sykkelveg. I tillegg er det satt av ekstra 
areal til parkering i sentrum.

Det endelige resultatet vil fremkomme når detaljregulering blir ferdig, men ut i fra de grepene 
som ligger i arealplanen prøver vi å ivareta ønskene om å gjøre Storslett til et bedre sted å 
stoppe, samtidig som en ivaretar gjennomgangstrafikken og trafikksikkerheten.

I forhold til videre prosess, er det som du sier viktig å samarbeide med både statlige og  
regionale myndigheter, samt lokalt næringsliv for å få gjennomført planene på en god måte. Jeg 
vil også peke på sak 5/14 Høringsuttalelse Fylkesplanen 2014-2025 som skal behandles i dag. 
Der det er viktig at Storslett opprettholder sin status som regionsenter med de satsninger det gir.     

I forhold til det videre arbeidet kan jeg love at kommunen vil jobbe videre, både med 
detaljplanlegging og finansiering av tiltakene.



FO 4/14 Interpellasjon – fra Halvard M. Wahlgren (H)

Sykehjemsplasser i Nordreisa Sykehjemsplasser i Nordreisa 

Regjeringen ved finansministeren har bebudet at eldre mennesker som ufrivillig må dele rom 
med andre på sykehjem skal få halvert sin egenbetaling. 
Nordreisa Høyre er kjent med at ensengsreformen ikke er gjennomført i Nordreisa, det vil si at 
pasienter må dele rom på sykehjemmene i vår kommune.
For de som ufrivillig må gjøre det, vil kunne dra nytte av ordningen hvis den blir innført.

Det er mange år siden det er bygd nye sykehjemsplasser i Nordreisa samtidig som antallet eldre 
øker, og vil øke ytterligere de kommende år. 
I tillegg er samhandlingsreformen innført, noe som ytterligere øker behovet for sengeplasser.

Nordreisa høyre vil på den bakgrunn stille følgende spørsmål til ordføreren:

1. Hvor mange pasienter må i dag ufrivillig dele rom med andre?

2. Hva vil en reduksjon i egenbetaling bety for kommunens økonomi

3. Blir behovet for sykehjemsplasser dekt i dag, og hvis ikke, hvor mange står på 
venteliste?

4. Hvilke planer har Nordreisa kommune for å imøtekomme framtidige behov for 
sykehjemsplasser?

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Svar fra ordfører på interpellasjon fra Halvar M. Wahlgren, Nordreisa Høyre.

Sykehjemsplasser i Nordreisa kommune

1. Hvor mange pasienter må i dag ufrivillig dele rom med andre?
Svar: 
Nordreisa kommune har i mange år hatt 5 dobbeltrom i bruk; 1 på Sonjatun bo- og kultursenter 
og 4 på Sonjatun sykehjem. På grunn av stort påtrykk har Helse- og omsorgsleder måttet 
etablere ytterligere 2 dobbeltrom i forrige uke.  Helse- og omsorgsutvalget er informert om dette 
28.02.14.
Det betyr at det for tiden er 14 personer som bor på dobbeltrom.

Da det ikke har vært valgmuligheter ved tildeling av dobbeltrom, så kan vi heller ikke si om 
deling av rom er frivillig eller ikke.  

2. Hva vil en reduksjon i egenbetaling bety for kommunens økonomi
Svar:  
Regjeringen foreslo i tilleggsproposisjonen å innføre redusert egenbetaling for beboere som mot 
sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. 

Forslaget vil bli gjennomført ved en endring av forskrift om egenandel for kommunale helse- og  
omsorgs-tjenester. Det tas sikte på at endringen vil gjelde fra 1. juli 2014, etter at forslaget har 
vært på høring.



Forslaget vil medføre reduserte inntekter for kommunene med anslagsvis 30 mill. kroner i 2014 
og 60 mill. kroner på årsbasis.
For delvis å kompensere kommunene for reduserte inntekter, er kommunerammen økt med 15 
mill. kroner i 2014 (halvårsvirkning).

Inntektstapet for Nordreisa kommune utgjør gjennomsnittlig kr. 1800 pr. beboer pr. mnd.
Dersom alle 14 beboere defineres å bo ufrivillig på dobbeltrom, vil det utgjøre ca kr. 150 000 i 
tap for 2014 (halvårsvirkning).  Staten kompenserer kr 19 000 av inntektstapet, slik at nettotap 
for Nordreisa kommune kan bli ca kr. 130 000 i 2014.  

3. Blir behovet for sykehjemsplasser dekt i dag, og hvis ikke, hvor mange står på 
venteliste?

Svar: 
Nordreisa kommune har inntil det siste året greid å dekke behovet for sykehjemsplasser.  I den 
senere tid har imidlertid behovet for sykehjemsplasser økt mer enn tilgjengelige plasser.

Nordreisa kommune opererer ikke med venteliste på sykehjemsplass.  Det betyr at dersom det 
ikke er ledige sykehjemsplasser, så får søkere avslag. I avslaget står det at søknadene vil bli tatt 
opp til ny vurdering hvis behovet endres.  I praksis betyr dette at de som har størst behov drøftes 
ukentlig. 
På siste møte med legene var det 6 brukere som må få plass på sykehjem snarest. I tillegg er det 
4 andre brukere som helse- og omsorg er usikker på vil klare å bo hjemme.
Det tilsier et behov for 10 heldøgnsbemannede omsorgsboliger eller sykehjemsplasser.

4. Hvilke planer har Nordreisa kommune for å imøtekomme framtidige behov for 
sykehjemsplasser?

Svar: 
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre lå inne i økonomiplanen 2012 - 2015 med 
oppstart 2013. Tanken var å bruke omsorgsboligene på Guleng som heldøgnsbemannede boliger 
for eldre. Det ville ikke vært behov for store ombygginger. Brukeren ville selv betalt for alt 
annet enn personell. 

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre vil være et bra alternativ til sykehjemsplasser. 
Sykehjemsplassene vil da være forbeholdt de aller sykeste brukerne. 

Utover bygging av Guleng 3, foreligger det ingen andre planer for bygging av sykehjemsplasser 
eller omsorgsboliger i verken kommuneplanens handlingsdel eller i gjeldende økonomiplan.

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag:
1. Nordreisa kommune iverksetter arbeidet med karlegging av behov og mulige løsninger 

for nye sykehjemsplasser
2. Målet er å få på plass nye sykehjemsplasser i investeringsbudsjettets 4 års perspektiv

Siv Elin Hansen (Sv) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende felles forslag:
Saken videresendes helse og omsorgsutvalget for videre behandling.

Det ble først stemt over Siv Elin Hansen (Sv) forslag. 
nr. 1 : 18 stemte for og 2 stemte imot. Forslaget derved vedtatt.
nr. 2: 7 stemte for og 13 stemte imot. Forslag falt derved.

Det ble tilslutt stemt over fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og John Karlsen (Frp).
Forslaget enstemmig vedtatt.  



Vedtak
Nordreisa kommune iverksetter arbeidet med karlegging av behov og mulige løsninger for nye 
sykehjemsplasser

Saken videresendes helse og omsorgsutvalget for videre behandling.

PS 1/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Referatsakene tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

PS 2/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026  -
sluttbehandling

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Rådmannen hadde følgende tilleggsforslag til driftsutvalgets innstilling:
Det inntas et nytt punkt 3.2.3 c) i planbestemmelsene:

 Før ny gang- og sykkelveg for strekningen Flatvoll og Tretten etableres, skal det 
utarbeidet en detaljreguleringsplan.

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Temakart for friluftsliv tas ut av arealplanprosessen og behandles særskilt i egen prosess. 
Friluftskartet legges ut til ny høring slik at grunneiere og andre kan komme med innspill til 
forslaget som foreligger, og behandles i Kommunestyremøte 12. juni d.å.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Følgende områder forlanger Nordreisa kommunestyre skal opprettholdes slik det er foreslått:

 BFR 05, Lyngstad
 BRU 1, Biedjovagge
 BFR 3, Svartfoss
 BFT 9, Josvannet

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
 Område SPA 15 vegkrysset merkes til sentrumsformål
 Hjellnes kai tas ut av arealplan.



Det ble først stemt over forslaget fra Halvar Wahlgren (H).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv).
Første punkt: 4 stemte for og 15 stemte imot. Forslagets første punkt falt derved.
Andre punk: 2 stemte for og 17 stemte imot. Forslagets andre punkt falt derved.

Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp).
1 stemte imot og 18 stemte for. Forslaget derved vedtatt.

Det ble deretter stemt over rådmannens tilleggsforslag. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over driftsutvalgets innstilling med alle vedtatte endringer.
Innstilling med alle vedtatte endringer enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 
arealdel for Nordreisa kommune 2014 – 2026 med følgende endringer:

Temakart for friluftsliv tas ut av arealplanprosessen og behandles særskilt i egen prosess. 
Friluftskartet legges ut til ny høring slik at grunneiere og andre kan komme med innspill til 
forslaget som foreligger, og behandles i Kommunestyremøte 12. juni d.å.

Følgende områder forlanger Nordreisa kommunestyre skal opprettholdes slik det er foreslått:
 BFR 05, Lyngstad
 BRU 1, Biedjovagge



 BFR 3, Svartfoss
 BFT 9, Josvannet

Det inntas et nytt punkt 3.2.3 c) i planbestemmelsene:
 Før ny gang- og sykkelveg for strekningen Flatvoll og Tretten etableres, skal det 

utarbeidet en detaljreguleringsplan.

PS 3/14 Kirkebakken barnehage- og menighetshus 2. gangsbehandling

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Det ble stemt over driftsutvalgets innstilling. 17 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt.

Vedtak:

Forslag til detaljregulering for Kirkebakken barnehage- og menighetshus 1942/14/9 og 36 med 
plankart datert 04.06.12 samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 25.11.13, vedtas 
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 4/14 Sluttbehandling - Storsletta hyttefelt 1942/81/1

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas med dette
detaljregulering for Storsletta hyttefelt 1942/81/1 med plankart datert 04.06.12 samt 
bestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 20.11.13.

PS 5/14 Høringsuttalelse Fylkesplan 2014-2025 -Planutkast med 
handlingsprogram

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Olaug Bergset (Sp) og Siv Elin Hansen (Sv):
Side 21, Strategier, nytt kulepunkt:

 Regionsentrene skal ha en viktig oppgave i å gi befolkningen god tilgang til høgere 
utdanning, samt initiere FoU-innsats i regionen

Side 22, under punkt «Videregående opplæring», det første kulepunktet endres til:
 Bruke opplæringstilbudets struktur til å fremme samfunnsutviklingen i hele fylket

Side 33, Strategien: Tilføying til siste kulepunkt (om vgs og FoUmiljø):
på en måte som styrker nærings- og samfunnsliv i hele Troms



Side 35, under Strategier (staten 34):
 Legge til rette for at ungdommene har et bredt undervisningstilbud i dagpendleravstand 

fra heimen i størst mulig del av fylket

Tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) og Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Side 21, Strategier, nytt kulepunkt:
 Regionsentrene skal ha en viktig oppgave i å gi befolkningen god tilgang til høgere 

utdanning, samt initiere FoU-innsats i regionen
Side 22, under punkt «Videregående opplæring», det første kulepunktet endres til:

 Bruke opplæringstilbudets struktur til å fremme samfunnsutviklingen i hele fylket
Side 33, Strategien: Tilføying til siste kulepunkt (om vgs og FoUmiljø):
på en måte som styrker nærings- og samfunnsliv i hele Troms
Side 35, under Strategier (staten 34):

 Legge til rette for at ungdommene har et bredt undervisningstilbud i dagpendleravstand 
fra heimen i størst mulig del av fylket

Nordreisa kommune kommer med følgende kommentarer og forslag til nye strategier til 
Fylkesplan 2014-2025 – planutkast med handlingsdel:

Nordreisa kommune er positiv til at det her lages en helhetlig plan innenfor mange viktige 
områder som setter opp mål og strategier for de neste 10 åra. Kommunen har gjennomgått
planen og ønsker å komme med noen vurderinger og konkrete forslag til ny strategier som vi 
mener mangler.

KAPITTEL 2 NORDOMRÅDENE. 

Samferdsel:
Det er viktig for Nordreisa kommune at alle bidrar til utvikling av og samarbeid knyttet til 
transport- og logistikknutepunkt i nordområdene, også med sikte på at transportavhengige 
næringer skal finne det lønnsomt å etablere, investere og utvikle seg her. Utvikling av lufthavner 
og havner har stor betydning for å understøtte potensialet som ligger i fremtidig næringssatsing 
på reiseliv, industri, energi, og kunnskapsnæringer.
Nordreisa kommune som regionsenter i Nord-Troms ønsker å presisere viktigheten av Sørkjosen 
lufthavn for innbyggere, næring og offentlig sektor.
Nordreisa kommune har også i denne sammenheng ønske om å presisere kommunens behov for 
tilrettelegging for bedrifter innen leverandørindustrien for havbruksnæringen, med framtidige 
planer om dypvannskai utenfor indre havneområde.

Kultur:
Nordreisa kommune er positive til alle satsinger på kultur. Det at kultursamarbeid på tvers av 
landegrensene skal utvikles på grunnlag av lokale og regionale initiativer og sikre sterke 
forbindelser mellom befolkningene i nord, er en positiv utvikling. Her kan man involvere 
kulturnettverket i Tornedalen på en bedre måte, og anerkjenne Tornedalsrådet som et nettverk 
som er viktig for Troms og for samhandling internasjonalt. Fylkeskommunens prosjekt rom for 
kultur, er en satsing som vi synes er veldig bra. Når det gjelder kulturproduksjon viser nyere 
studier at det foregår en vekst på kulturproduksjon i distriktene, dette er en positiv utvikling.

Kvensk:



Nordreisa kommune er glad for at Nord-Troms har fått slik plass i revitaliseringen av kvensk. 
Det er viktig å holde oppe trykket mot nasjonale myndigheter slik at Halti kvenkultursenter 
sikres en fast finansiering. 

Kommentarer på strategiene:
Kulepunkt nr 7: Det er et stort behov for bedre kommunikasjoner langs E6, spesielt 
Kvænangsfjellet og utbedring av flaskehalser, RV 866 (Langbakken i Skjervøy)  og Rv 91 
(Ullsfjordforbindelsen i Lyngen).
Kulepunkt nr 9: Nordreisa kommune er enige i at forholdene på Tromsø lufthavn må utbedres, 
og støtter denne strategien.  

Foreslår ytterligere strategier:
Bidra til bedre kommunikasjonsmuligheter med våre naboland i øst; Finland og Sverige.
Bevare og utbedre tilbud på Sørkjosen lufthavn.
Bidra til økt kulturproduksjon i distriktene.

KAP3. NÆRINGSSTRATEGIER, FOU OG KOMPETANSE
Nordreisa kommune synes grunnlaget for strategiene er gode. Det som planen legger opp til 
viser en større satsing på forskningsbasert utvikling i bysentra og miljøer tilknyttet 
universitetene. Nordreisa kommune ønsker å stille spørsmål til fylkesrådet om hvordan man kan 
bidra til å øke dette fokuset også i distriktene? 
Nordreisa kommune ønsker å anmode fylkesrådet om å prioritere ferdigstillelse av Nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms.
Nordreisa ble i 2008 utpekt til Nasjonalparkkommune og Storslett som Nasjonalparklandsby. 
Dette er en nasjonal satsning for å utvikle næringspotensialet som ligger tilknyttet 
nasjonalparkene i landet. Videre er Halti nasjonalparksenter godkjent som 
Forvaltningsknutepunkt av Miljødirektoratet. Når Halti står ferdig i 2015 vil det framstå som 
den eneste kompetanseklynga i Troms innen naturforvaltning og naturveiledning der naturfaglig 
kompetanse i nærområdet er samlet på en plass. Nordreisa kommune ønsker at det tas inn en 
strategi om satsing på denne type kompetanseklynge.

Forslag til strategi:
Fylkeskommunen skal være en aktiv bidragsgiver for å støtte og utvikle kompetanseklyngen 
innen naturforvaltning i Nord Troms. 

I delen om strategiplan for næringsutvikling i Troms er kommunen som utviklingsaktør ikke 
med. I følge flere forskningsrapporter er kommunens rolle som utviklingsaktør viktigst. De 
kommunale og regionale fondene kommer godt ut av evalueringen som Rambøll, sammen med 
Agderforsking og Telemarksforsking, leverte til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i 
2012. I tråd med ordningens målsetninger, har direkte tilskudd hovedsakelig blitt tildelt mindre, 
yngre bedrifter og nyetablerere. Midlene har blitt fordelt slik at et stort antall bedrifter og 
gründere har fått tildelt mindre beløp. Den typiske mottakeren av penger fra kommunale og 
regionale næringsfond oppfatter på sin side ordningen som ubyråkratisk. Lokal utviklingsstøtte 
virker positivt på muligheten for å skaffe annen finansiering, også privat. Det er også verdt å 
merke seg at evalueringen fra Rambøll viser at midlene har hatt særlig verdi for små og mindre 
sentrale kommuner der sysselsettingen er konsentrert i industri-, forretnings- eller 
besøksnæringen.
Blant 100 nyetablerte bedrifter ender erfaringsvis 2-3 opp som vekstbedrifter. En vekstbedrift 
har gjerne en gjennomsnittlig vekst i omsetning eller sysselsetting på minst 20 prosent pr år over 
en treårsperiode, og minst 10 ansatte ved begynnelsen av perioden. Flere nyetableringer gir altså 
flere vekstbedrifter, og hvilke bedrifter som ender opp som vekstbedrifter kan ofte være 
vanskelig å forutse i etableringsfasen. Distriktssenteret oppfatter at lokalt tildelte 
utviklingsmidler har gjødslet underskogen av entreprenører og nyetableringer



Bedriftslederne i Norge mener at kommunen bør prioritere rollen som næringsutvikler. I 
rapporten Kommunen som samfunnsutvikler fra Fafo i 2011, sier over 90 % av bedriftene at det 
er svært viktig eller ganske viktig at kommunene spiller en aktiv rolle i utviklingen av det lokale 
næringslivet. De 10 gründerne som i juni 2012 leverte Gründerrådets rapport til KRD, var også 
tydelige på at et fast kontaktpunkt i hver kommune er viktig.
Studien Suksessrike distriktskommuner som Telemarksforsking utarbeidet for Distriktssenteret i 
2012, viser at god næringsutvikling handler om nærvær av en offensiv og optimistisk 
utviklingskultur. Det handler om egenskaper ved enkeltpersoner og kvaliteten på samhandlingen 
mellom personer på tvers av både kommunal og privat sektor. Menneskene på stedet evner å snu 
seg raskt og gripe tak i de mulighetene som byr seg. Skal kommunen spille en aktiv rolle som 
lokal nærings- og samfunnsutvikler også i framtida, er det derfor viktig at det finnes flere 
instrumenter å spille på. Kommunale og regionale næringsfond fyller en slik rolle, og er en 
viktig relasjonsbygger opp mot lokalt næringsliv. Involvering av kommunene på innovasjon og 
FOU i distriktene er derfor også viktig å få inn i planens strategier.
I Rambølls evaluering er det nettopp pekt på at næringsfondene har en særlig verdi for å styrke 
kommunen eller regionrådet som pådriver for lokal nærings- og samfunnsutvikling. Det blir mer 
interessant både for det offentlige og næringslivet å samhandle. Slike lokale virkemidler kan 
derfor være viktig for å fremme utviklingskapasitet i kommunene. Det er en fare for at bortfall 
av lokale virkemidler også fører til bortfall av utviklingsstillinger. 
Bortfall av lokale virkemidler vil i Nord-Troms føre til mindre utviklingskraft i Næringshagen, 
og begrense mulighetene for nyetablerere å komme i kontakt med innovasjonsmiljøene. Det er 
ikke riktig å konsentrere innovasjonsfokuset omkring senterstrukturene, da dette vil hemme 
utviklingen av bedrifter i distriktene.
Regjeringen forutsetter i sitt oppdragsbrev til fylkeskommunene at de prioriterer bedriftsrettede 
tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping i fylkene. 
Entreprenørskap og innovasjon er spesielt nevnt, og det skal legges vekt på virkemidler som 
erfaringsmessig gir best resultater. Evalueringen av de kommunale og regionale næringsfondene 
viser at de har god effekt for utviklingen av lokalt næringsliv. 
Fylkeskommunene bør derfor gjøre grundige vurderinger basert på tilgjengelig kunnskap før de 
eventuelt reduserer kommunale og regionale næringsfond.

Rekruttere og beholde arbeidskraft:
Nordreisa kommune mener det er riktig og viktig at fylket ser denne utfordringen. Som et tillegg 
til utfordringene kan vi nevne at Nordreisa kommune alene har over 400 arbeidspendlere. Disse 
utgjør en stor del av kommunens verdiskapning, siden disse bor og har sitt forbruk her. Et viktig 
moment i dette er at for Nord-Troms sin del, som ikke har den enorme veksten som Tromsø har, 
er det viktig at vi kan bidra til eksport av arbeidskraft. 

I tillegg vil vi bemerke at god infrastruktur vil gjøre det mulig for flere å pendle til 
arbeidsplasser i fylket. Bedre kommunikasjoner kan legge til rette for mindre boligpress i byene 
og løse demografiutfordringer i distriktene. Se NIBr Rapport om flyttemotiver og bostedsvalg. 
Transportnettet gir ikke bare muligheter for kompetansemiljøer, men også tilgang til 
arbeidskraft og løse boligutfordringer. Ullsfjordforbindelsen er en slik sak.

Når der gjelder bredbåndsutbygging vil kommunen formidle til fylkesrådet at det fortsatt er et 
behov i kommunen for tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene. Hele 10 områder står 
fortsatt uten tilstrekkelig internettoppkopling. Noen av disse stedene har heller ikke TV-
mottakning. Vi ber om at Fylkeskommunen opprettholder midler til slike tiltak, inntil behovet er 
dekt i distriktene.

Når det gjelder vegnettet i forhold til sjømattransporter i Troms, er det viktig å presisere behovet
for bedre vei langs RV 866 til Skjervøy. Per i dag er denne veien en flaskehals for å utnytte 
potensialet i havbruksnæringen.



Kommentarer på strategiene:

Følgende tilleggspunkter foreslås vurdert i plan:
Bidra til økt FOU fokus i distriktene, jfr. satsinger på arktisk landbruk og reiseliv spesielt. Andre 
næringer generelt.
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms gjennomføres.
Kommunens rolle i innovasjonsnettverket må vurderes.
Bevare kommunale utviklingsfond slik de er nå for å styrke utviklingen i distriktene.
Sikre infrastruktur for større arbeidsmarkeder.
God infrastruktur for å lette boligpress i byene, Ullsfjordforbindelsen.
Bidra til utvikling på Sørkjosen lufthavn.
RV 866 til Skjervøy prioriteres ut i fra et næringsperspektiv.

KAP 4. SENTERSTRATEGI
Nordreisa kommune er fornøyd med at Fylkesrådet fortsatt støtter kommunen som 
regionsenteret i Nord-Troms. Dette er viktig for videreutviklingen av statusen og samarbeidet i 
Nord-Troms. Senterstrategien er viktig for kommunen spesielt når det kommer til 
helsestrukturen og de tjenestene som vi tilbyr gjennom Distrikts Medisinsk senter (DMS) og 
Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) og Sonjatun tannklinikk.

Nordreisa kommune støtter Fylkesrådets ønske om å satse på Tromsø som arktisk hovedstad.

Når det gjelder skolestrukturen for videregående opplæring i Troms fylke, ønsker Nordreisa 
kommune å påpeke at i vurderingen av framtidig skolestruktur må Fylkesrådet også vurdere 
samfunnsnytten den videregående skolen har utover skoletilbudet. Nord-Troms videregående 
består av en mengde kompetanse som også kommer samfunnet til gode. Det er viktig at 
kompetansen ivaretas og bygges på. Bysentrene i fylket får slik kompetanse til seg, det vil være 
vanskelig for distriktene og i vareta samfunnsoppgaver hvis man i så stor grad mister 
kompetanse.

Kommentarer på strategiene:
Kulepunkt 5: For Nordreisa kommunes vedkommende er det viktig at det gjøres tiltak i sentrum, 
slik det er gjort i de andre nivå 3 sentrene, i forhold til E6 og RV 865. Dette for å øke 
attraktivitet for næringsliv og innbyggere her.

Kulepunkt 6: Nordreisa kommune ønsker en presisering på hva man mener med dette punktet.  
Slik det står nå er det uklart hva som menes.

Samfersel:
For samfunnsutviklingen i Nord-Troms er det viktig å satse på RV 865 og Ullsfjordforbindelsen. 
Utbedringer og investeringer på RV 865 og E6 i Storslett sentrum er viktig for å ivareta både 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er også et ønske om at det vurderes tiltak på E6, 
Storslett bru, for å bedre forholdene for trailere. For næringslivet i Nord-Troms er det særlig 
viktig å prioritere RV 866 til Skjervøy for å styrke satsingen på Sjømat, jfr. Havbruksstrategier 
for Troms.

Det er viktig for Nordreisa kommune å bli en høringspart når rutetilbudet til Sørkjosen Lufthavn 
revideres. Rutetilbudet blir ofte endret på kort varsel, og det er Fylkeskommunen som er 
høringspart i disse sakene.

Videregående opplæring:
Vi er skeptiske til formuleringen i kulepunkt en. Hvis dette følges, så kan det skje en massiv 
nedbygging av skoletilbudet i distriktene. 



Ellers mener vi at strategier for videregående opplæring hører til under kapitel 9, slik at en der 
kan få en samlet strategi for utviklingen av den videregående opplæringa.

KAP 5 AREALPOLITIKK OG FORVALTNING
Planen har en god målformulering og videre en oppramsing som viser at fylkeskommunen ikke 
har noen stor rolle i arealpolitikk og forvaltning. 
Fylkeskommunen har de siste åra støttet interkommunale prosjekter for å bedre 
arealplanleggingen i kommunene både for landareal og sjøareal. Dette har vært en riktig satsing 
og det foreslås at dette kunne vært nedfelt i en egen strategi.

Forslag til strategi:
Fylkeskommunen skal være en aktiv bidragsgiver for å etablere flere interkommunale 
samarbeider innen arealplanlegging

KAP 6. FOLKEHELSE
Nordreisa kommune har jobbet målrettet med stedsutvikling og tilrettelegging for friluftsliv. Det 
vi ser er en utfordring, er å få til lokale samhandlingsprosjekter der flere går sammen om å 
utvikle et friluftsområde. Fylkeskommunen kan bruke virkemidlene til å fremme flere slike 
samhandlinger mellom grunneiere, frivillige, offentlige og private aktører.

KAP 7. URFOLKSDIMENSJONEN
Nord-Troms er del av Sametingets virkemiddelområde for næring. For å styrke næringsutvikling 
i samiske områder bør det, på grunn av avstander og kommunikasjoner, være en stedlig ressurs 
for dette næringsarbeidet i regionen. Halti vil være et naturlig kontorsted, med tanke på nærhet 
til næringshagen.

KAP 8. TANNHELSE
Jfr. Senterstrukturen er det viktig for Nord-Troms å få tilbake tjenester for kjeveortopedi.

KAP 9. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Kommentarer på strategiene:
Generelt: Når man ser på skolestruktur må fylkeskommunen i sterkest mulig grad forsøke å 
ivareta distriktene. Dette fordi kompetansen som er bygd opp i de videregående skolene er viktig 
for samfunnsutviklingen og næringsutviklingen for framtida.

I planutkastet er det stor fokus på studiespesialiserende opplæring. I Nord-Troms signaliserer 
næringslivet og offentlig sektor et økende behov for fagutdannede. Behovet for slik type 
arbeidskraft er en flaskehals for verdiskapningen. Derfor må det satses sterkere på 
fagutdanningene.

Fylkeskommunen bør i sine planer beskrive deres ansvar og rolle ovenfor hybelboere. Med 
sentralisering av tilbud vil det være en økende andel veldig unge på hybler i byene, og dette er 
bekymringsfullt for foreldre, men også for framtidig gjennomføringsgrad. Utbygging av 
attraktive hybelanlegg i distriktene vil kunne bidra til økt søkerandel og bedre utnyttelse av 
kapasiteter i distriktene, og minske presset på studentboliger i byene.

Strategier for å øke gjennomføringsgraden bør også innbefatte bomiljø til elevene og 
fylkeskommunens ansvar og rolle ovenfor oppfølging av den enkelte på skolestedet. Her kan 
også vertskommunene involveres.



PS 6/14 Krav om revisjon av konsesjonsvilkår etter 
vassdragsreguleringsloven § 10 nr 3, for Stuora Mollesjavri i Nordreisa 
kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Rådmannen hadde følgende tilføyelse til innstillingen: 
, samt de økonomiske vilkår som ligger til grunn for konsesjonen.

Driftsutvalgets innstilling med rådmanns tilføyelser enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune krever revisjon av konsesjonsvilkår etter vassdragsreguleringsloven § 10 nr 
3, for overføringen fra Stuora Mollesjavri til Abbujokka, tas opp til revisjon. Krav fremmes med 
bakgrunn i ønske om å forbedre miljøtilstanden i Mollesjohka og Reisaelva som har vært 
skadelidende på grunn av reguleringen av Stuora Mollesjavri, samt de økonomiske vilkår som 
ligger til grunn for konsesjonen.

PS 7/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Even Olsen (Krf) fremmet følgende forslag til vedtak:
Punk 1 stemmer vi for.
Punkt 2: Dersom regjeringen beslutter å gi fastleger den omtale reservasjonsmuligheten vil 
Nordreisa kommune rette seg etter dette, men praktisere ordningen på en streng måte.
Punkt 3: Nordreisa kommune er kjent med at en uformell ordning for en slik reservasjon 
praktiseres av enkeltleger pr i dag, og ser at en opprydding er nødvendig slik at man vet hvem 
som reserverer seg.

Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald Myrvang (Frp) fremmet følgende fellesforslag:
1.Avsnitt i vedtak fra helse og omsorgsutvalget beholdes.
2.Avsnitt strykes
3.Avsnitt i vedtak fra helse og omsorgsutvalget beholdes.

Det ble først stemt over punkt 1 i forslaget fra Even Olsen (Krf), og punkt 1 i fellesforslaget fra 
Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald Myrvang (Frp) og første avsnitt i innstillingen fra helse- og 
omsorgsutvalget. Forslagene i punkt 1 og  første avsnitt i innstillingen fra helse- og omsorg 
enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over punkt 2 i forslaget fra Even Olsen (Krf). 3 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over punkt 3 i forslaget fra Even Olsen (Krf). 3 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over punkt 2 i fellesforslaget fra Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald 
Myrvang (Frp). 8 stemte for og 6 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.



Det ble tilslutt stemt over punkt 3 i fellesforslaget fra Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald 
Myrvang (Frp). 11 stemte for og 3 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Målsetting for norsk helsepolitikk er å gi like tjenestetilbud uansett hvor en bor i landet. Hvis 
spørsmålet om legers reservasjonsmulighet overlates til den enkelte kommune kan det 
avstedkomme urimelige forskjeller kommuner imellom. Prinsipielt mener Nordreisa kommune 
at spørsmålet om legers reservasjonsrett og de praktiske ordninger i så måte skal avgjøres av 
staten. 

Nordreisa kommune mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig 
ivaretatt slik ordningen er nå, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
kommunen.

PS 8/14 Boligpolitisk strategi  Nordreisa kommune 2014-2024

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Planen sendes til behandling i utvalg som beskrevet i dokumentets kap 3 prosess.

Utsettelsesforslaget til Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planen sendes til behandling i utvalg som beskrevet i dokumentets kap 3 prosess.

PS 9/14 Rammeavtale om krisesentertilbud - Tromsø kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår rammeavtale for krisesentertilbud med kommunene Tromsø, 
Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy og Storfjord kommune og Krisesenteret for 
Tromsø og omegn. 

PS 10/14 Disponering av VA-fond

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 



Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkjøp av bil for avløp/overvann med kostnadsramme inntil kr 700 000 vedtas.  Innkjøpet 
finansieres ved bruk av midler fra avløpsfondet.

PS 11/14 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa idrettsråd og Nordreisa 
kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Administrasjonen innhenter uttalelser fra idrettsklubbene om samarbeidsavtalen.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Administrasjonen innhenter uttalelser fra idrettsklubbene om samarbeidsavtalen.

PS 12/14 Åpningskomite for Halti

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre oppnevner følgende komité som skal planlegge åpning av Halti:
 Leder i nærings- og kulturutvalget
 En fra det frivillige kulturliv
 En fra Ungdomsrådet 
 En fra de fire leietagerne i Haltibygget
 Kulturleder
 Kulturkonsulent

Kulturkonsulent oppnevnes som sekretær og innkaller til møter.

Komiteen skal innen 1.oktober 2014 legge fram et forslag til program for åpning og andre 
åpningsarrangement høsten/vinteren 2015/16, med budsjettmessige konsekvenser

PS 13/14 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 



Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Herborg Ringstad (H) erstatter Anja Cecilie Birkelund (H) som følge av hennes søknad om 
fritak fra politiske verv ut denne valg perioden.

Valgnemndas innstilling med forslag fra Halvar Wahlgren (H) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Anja Cecilie Birkelund (H) innvilges fritak for samtlige av sine politiske verv. Fritaket 
gjelder for inneværende valgperiode.

 Følgende opprykk og nyvalg foretas:
Opprykk av Knut I. Berglund som ny 4. vararepresentant i kommunestyret.
Opprykk av Harald Erik Johannessen som ny 5. vararepresentant i kommunestyret
Nyvalg av Jakobsen, Hege Bergfald (H) ny 6. vararepresentant i kommunestyret

Nyvalg av Herborg Ringstad (H) , personlig vara for Even Olsen (Krf) i brukerutvalget
Nyvalg av Herborg Ringstad (H)), fast representant i klagenemnda
Nyvalg av Herborg Ringstad (H)), varamedlem i Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og 
raisduottarhaldi landskapsvernområde i Troms Fylke
Nyvalg av Herborg Ringstad (H) (H), medlem i Skjønnsmannsutvalget 
Nyvalg av Herborg Ringstad (H) (H), medlem i Takstutvalg for jord- og skogbruk 

PS 14/14 Søknad om skjenkebevilling - På Taket kafe AS

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Even Olsen (Krf) fremmet følgende forslag:
Det gis bevilling for skjenking av øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11:00 til kl 02:00 innendørs og 
fra kl 11:00 til kl 23:00 utendørs. Det gis bevilling av brennevin (gruppe 3) innendørs fra kl 
13:00 til kl 02:00.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kulepunkt 2. avsluttes med: og gjelder innendørs.

Det ble først stemt over forslaget fra Even Olsen (Krf). 2 stemte for og 12 stemte imot. Forslaget 
falt derved.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger 
(Ap). 11 stemte for og 3 stemte imot. Innstilling og tilleggsforslag dermed vedtatt.

Vedtak:

 På Taket Kafè AS v/Stine Iversen gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 
(øl, vin og brennevin) fra På Taket Kafè AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen, i lokalene 
som beskrevet i søknad med vedlegg.  

 Brennevinsbevillingen (gruppe 3) er knyttet opp mot at På Taket Kafè AS har et 
fullverdig mat/menytilbud og gjelder innendørs..

 På Taket Kafè AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs, på område 
beskrevet i søknad med vedlegg.  



 Stine Iversen godkjennes som styrer.
 Før skjenking tar til må det søkes om godkjenning av stedfortreder, som må ha avlagt og 

bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.
I tillegg må det foreligge ferdigattest/brukstillatelse og melding fra Mattilsynet.
Skjenkebevillingen vil gjelde fra det tidspunkt nevnte forhold er brakt i orden og til og 
med 31. desember 2015.

 Det gis bevilling for skjenking av øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.  

 For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan 
derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist 
er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.


