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Frits Eivind Sakshaug Gerd H Kristiansen KRF 



 

Ingen vara kunne møte for Kari Wara (Ap) 
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Merknader 

Jens Kristian Fossvoll, ungdomsrådet, møtte ikke. 
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Anne-Marie Gaino Rådmann 

Christin Andersen Ass. Rådmann 

Ellinor Evensen Faglig leder 
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______________________  _______________________ 

Lidvart Jakobsen  Siv Elin Hansen 

Ordfører 
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FO 3/15 Interpellasjon til kommunestyremøte 24.06.2015. Utflytting av 

statlige arbeidsplasser til Nordreisa kommune. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Svar på interpellasjon til kommunestyremøte 24.06.2015. Utflytting av 

statlige arbeidsplasser til Nordreisa kommune. 

I kommunestyret i mars i år ble samme problemstilling løftet frem av John Karlsen, FrP. 

Planverket som Nordreisa kommune har, Kommuneplanens samfunnsdel og strategier, er det 

viktigste politiske verktøyet vi har, og våre politiske prioriteringer skal være forankret i disse. 

Dette for at kommunen skal ha langsiktige og gode prosesser, og at administrasjonen skal har 

klare forutsetninger for å arbeide og ta beslutninger i tråd med disse politiske prioriteringene. 

Nordreisa kommunestyre vedtatt i 2014 en ny Næringspolitisk strategi. I denne strategien står 

det følgende:  

 

Sitat: 

Strategisk næringsplan skal være det styrende verktøy for næringsutvikling og kommunens 

tilrettelegging for næring i tidshorisont på 10 år. Målsettingene i planen og strategiene rulleres 

hvert 4 år, og rapporteres årlig til eget utvalg. Formålet med strategisk næringsplan er å 

fastsette retning, rammer og prioriteringer for videreutvikling av alle grenene av næringslivet i 

kommunen. Den skal gi et best mulig grunnlag for beslutninger i den enkelte bedrift, for 

grunneiere og offentlige prioriteringer. 

 

I hovedsak skal alle prioriteringer og målsettinger søke å realisere mål fra Kommuneplanens 

samfunnsdel: 

 

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger 

kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir forutsigbarhet og 

gode rammevilkår for utvikling 

 

I Nærings og kulturutvalgets behandling av Årsmeldingen for næring for 2014, i april i år, ble 

det besluttet at Næringspolitisk strategi skulle rulleres årlig. Det var forslag om to 

tilleggspunkter som skulle gjelde fra 2015: 

- Kommunale prinsipper om bedre lokaltilpassing av offentlige anskaffelser 

- Utrede hvilke lokale/regionale behov som fins, som kan dekkes av statlige 

arbeidsplasser. 

Ordføreren har fått opplyst fra administrasjonen at det jobbes med disse strategiene, men at de 

ikke er ferdig for politisk behandling enda. Jeg støtter Nordreisa Høyre i at det må jobbes med 

dette, og at dette er fanget opp i vedtaket som Nærings- og kulturutvalget gjorde i april  

Så konklusjonen er; at Nordreisa kommunestyre allerede har vedtatt en Næringspolitisk strategi 

som kan være et verktøy for dette arbeidet. Punkter som her etterspørres kan implementeres i 

strategien fra 2015.  

 

Ordføreren foreslår at Næring- og kulturutvalget fortsetter med dette arbeidet, og får oppdraget 

med å lage en prioritering jfr. Næringspolitisk strategi.  

 

Med vennlig hilsen 

Lidvart Jakobsen 

Ordfører 

 



Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 

Nordreisa kommunestyre vedtar at det skal igangsettes et strategisk arbeid fra Nordreisa 

kommune med det siktemål at statlige arbeidsplasser etableres i Nordreisa. Strategiarbeidet skal 

både kartlegge lokale konkurransefortrinn i denne sammenheng og synliggjøre Nordreisa som 

en attraktiv kommune å bo i. Strategien skal brukes i en målrettet arbeid mot statlige 

myndigheter. 

 

Forslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre vedtar at det skal igangsettes et strategisk arbeid fra Nordreisa 

kommune med det siktemål at statlige arbeidsplasser etableres i Nordreisa. Strategiarbeidet skal 

både kartlegge lokale konkurransefortrinn i denne sammenheng og synliggjøre Nordreisa som 

en attraktiv kommune å bo i. Strategien skal brukes i en målrettet arbeid mot statlige 

myndigheter. 

 

 

FO 4/15 Interpellasjon til kommunestyret om situasjonen i barnevernet i 

Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Svar på interpellasjon til kommunestyret om situasjonen i barnevernet i 

Nordreisa 

Det vises til at i kommunestyre i des- 14 la virksomhetsleder for Familiesenteret, Else Elvestad, 

frem at barnevernet skulle se på sine rutiner, for å bedre situasjonen i tjenesten.  Det pekes i dag 

igjen på barnevernets ulike rutiner, samt på en enkeltsak.  

Det må i den forbindelse nevnes at i samme kommunestyre ble det også lagt frem status i 

forhold til bemanningen, som da var hardt rammet av sykefravær. Sykefraværet vedvarte etter 

dette utover vinteren. Halvparten av de ansatte var videre sykemeldt, og har deretter hatt 

tilretteleggingstiltak. Både for å komme raskere tilbake i jobb, men også for å kunne utføre 

mangler ved lovpålagt dokumentasjon, som påvirker registrering av overholdelse av lovkrav. 

 

Konsulenter har bidratt til å ta unna saker, og barnevernleder har hatt særlig fokus på 

internkontroll og overholdelse av lovkrav i perioden, fremfor oppfølging i enkeltsaker. Rutinene 

i barnevernet ble revidert sommeren 2014. Grunnet videre sykefravær, har implementeringen av 

alle rutiner logisk tatt lenger tid enn forventet. Dette er redegjort for i barnevernets årsmelding, 

samt at det fremkommer tydelig i barnevernets offisielle svar til Fylkesmannen etter tilsynet i 

2014, i fremdriftsplanen for lukking av avvik. Dette gjelder i hovedsak på fosterhjemsområdet. 

Fylkesmannen har imidlertid også pekt på mangler hva angår overholdelser av 

undersøkelsesfrister. Barnevernet har gjort en innsats også for å forbedre dette i 2015. 

Forbedringer her, og status i tjenesten ellers vil fremkomme i vår halvårsrapportering som skal 

utføres nå etter 30.6. 

 

Det er i 2015 også gjennomført og planlagt ny dataopplæring/repetisjon, som er en forutsetning 

for korrekt registrering og rapportering. 

Barnevernleder rapporterer til rådmennene i det interkommunale samarbeidet månedlig, om 

status vedrørende lovkrav. I flere samarbeidsmøter som er gjennomført den seneste tiden er også 

status på rutinearbeid, og eventuelle klagesaker, tatt opp. Det er fremlagt at tallene på 

fosterhjemsområdet og overholdelse av frister generelt ser betraktelig bedre ut enn tidligere, og 



at denne delen av systemet for å føre internkontroll ser ut til å fungere.  

Det praktisk talt umulig å gi opplæring i alle nye rutiner og fokusere på å forbedre alle områder 

på en gang.  

Dokumentasjon av blant annet møtereferat har tjenesten hatt store utfordringer med å ajourføre, 

og det foreligger fremdeles et stort etterslep fra tidligere. Det vises igjen til årsmeldingen for 

2014. 

 

Det er ikke annet å forvente enn at det kommer ringvirkninger etter perioden med 

underbemanning. Ved fravær er oppfølging av hjelpetiltak et område som nedprioriteres, dersom 

dette ikke er hastesaker.  

Dette påvirker også vår mulighet til overholdelse av lovkrav som for eksempel å utarbeide nye 

tiltaksplaner dersom disse går ut i saksbehandleres fravær. Samt lovkrav om evaluering av 

planer/ tiltakene. Forbedring av tiltaksarbeidet er vårt målområde fra høsten 2015. 

Gode tiltak forutsetter godt samarbeid mellom familier og barnevern, samt tverrfaglig 

samarbeid, slik det pekes på i interpellasjonen. Dette skal prioriteres i klientsaker, men avhenger 

naturlig nok av alle parter.  

Tverrfaglig samarbeid i generelle saker har vært nedprioritert i store deler av 2014 og i 2015. 

Viser igjen til årsmelding. 

 

I mai har tjenesten fått 2 nye sykemeldte, hvor dette får direkte konsekvens for oppfølging av 

barn med tiltak (planer, evaluering og oppfølging). Ferieavvikling kan også påvirke muligheten 

for tilstrekkelig oppfølging, særlig når det oppstår uforutsette ting, hvilket det ofte gjør i vårt 

arbeid. 

Alvorlige saker skal prioriteres.  

Det har ikke eksistert en funksjonell ordning med stedfortreder for barnevernleder, slik at svikt 

som oppstår ved lengre fravær/ferie hos leder i flere tilfeller har vist seg ikke å bli fanget opp i 

tide. Dette er påpekt at må på plass. Stedfortreder er viktig for til enhver tid å prioritere saker og 

tjenestens samlede oppgaver riktig. Det er også en utfordring å finne gode nok system for 

hvordan tjenesten kan fange opp og løse oppgaver i saksbehandleres, ofte uforutsette, fravær.  

Dette vil vi ha fokus på, og er et av mange tema som er grunnlag for drøfting i samarbeidsmøter 

med barnevernleders overordnede, som har ansvar for fordeling av tjenestens ressurser. 

I det henseende at det vises til tidligere tilsyn, avvik og lovnader tilbake til 2008, kan ikke 

barnevernleder fra 2012 svare på på vegne av det som er pekt på og fulgt opp av tidligere 

fagledere. Muligheten for overholdelse av lovkrav fra 2012-2014, tatt i betraktning de ansattes 

arbeidsbelastning i perioden, er relativt grundig redegjort for i kommunens brev til 

Fylkesmannen med plan for lukking av avvik tidligere i år.  

 

Hva angår enkeltsaker kan ikke barnevernet se at kommunestyret har grunnlag for å få innsikt i 

dette, og Ordfører velger derfor å unnlate å kommentere dette. Det er som regel flere parter 

involvert, som barnevernet velger å ta hensyn til. 

En gjør imidlertid oppmerksom på at Fylkesmannen er klageinstans i klientsaker, og en 

oppfordrer til å gi informasjon til familier en kommer i kontakt med å benytte denne kanalen for 

å gi tilbakemeldinger, dersom de ikke kan ta kontakt med barnevernet direkte. 

Barn og foreldre har også anledning til å ha med bistand i møter med barnevernet, og dette 

anbefales særlig hvis en opplever at sine rettigheter ikke blir ivaretatt. 

Barneverntjenesten tar en påstand om at det utøves maktmisbruk svært alvorlig, og ønsker å få 

nærmere tilbakemelding om dette! Dette er en type tilbakemelding som ikke er vanlig for 

tjenesten å få. 

Avslutningsvis er det viktig å fremheve at en opplevelse ikke nødvendigvis er representativ for 

at et helt system svikter. Tjenesten får i hovedsak får gode tilbakemeldinger fra brukere. Det 

skal iverksattes en form for brukerundersøkelse i 2015. 

Tilbakemeldinger fra de som ikke er fornøyd er tjenesten åpen for å ta imot. Å bli bedre er en 

kontinuerlig prosess, da tjenesten har et oppriktig ønske om gi best mulig hjelp til de barn og 

familier som trenger dette. 



 

Med vennlig hilsen 

Lidvart Jakobsen 

Ordfører 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

Det iverksettes en systemrevisjon av barnevernet i kommunen der en ser på strukturelle og 

organisatoriske forhold. Målet er å avdekke og forbedre de forhold som gjør at barnevernet 

stadig opplever å ha avvik på viktige områder og som medfører en sykefraværsproblematikk 

som vi nå ser. I tillegg er det ønskelig at det gjøres en vurdering av hvorvidt midler til tiltak og 

saksbehandling har en fordeling i henhold til de målsetninger som er nedfelt i gjeldende lov, 

forskrift og retningslinjer for barnevernet. 

 

Det legges frem en egen sak for kommunestyret der en evaluerer og ser på samarbeidet i 

familiesenteret, herunder forebyggende arbeid. 

 

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det iverksettes en systemrevisjon av barnevernet i kommunen der en ser på strukturelle og 

organisatoriske forhold. Målet er å avdekke og forbedre de forhold som gjør at barnevernet 

stadig opplever å ha avvik på viktige områder og som medfører en sykefraværsproblematikk 

som vi nå ser. I tillegg er det ønskelig at det gjøres en vurdering av hvorvidt midler til tiltak og 

saksbehandling har en fordeling i henhold til de målsetninger som er nedfelt i gjeldende lov, 

forskrift og retningslinjer for barnevernet. 

 

Det legges frem en egen sak for kommunestyret der en evaluerer og ser på samarbeidet i 

familiesenteret, herunder forebyggende arbeid. 

 

FO 5/15 Spørsmål til kommunestyremøtet 24.06.2015. Alvorlige syke 

menneskers mulighet for tilsyn og hjelp i hjemmet. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Svar på spørsmål til kommunestyremøtet 24.06.2015. Alvorlige syke 

menneskers mulighet for tilsyn og hjelp i hjemmet. 

Svar til spørsmål nr. 1 

I dag er det slik at dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kommer an på hvilken hjelp som 

skal gis, hvor mye hjelp familien kan gi og hvilken kompetanse på hjelpen som trengs. Det en 

kjenner til er at det i de aller fleste tilfeller er sykepleiekompetanse som blir etterspurt, og at 

behovet er økende utover sykdomsforløpet. 

Hjemmesykepleien har ikke sykepleiedekning på natt, dvs at det ikke er mulig å gi avansert 

pleie og oppfølging i hjemmene til denne gruppen uten forskyvning av vakter og overtid. En 

kjenner til at det vil bli etterspørsel etter sykepleiekompetanse også på nattestid. Videre ser vi at 

det under vakanser, ferieavvikling og annet fravær er vanskelig å få sykepleiekompetanse leid 

inn også på ettermiddags- / kveldstid. Erfaring fra tidligere viser at det også er behov for 

fastvakt den siste tiden i forhold til de som ønsker å dø hjemme. Dette er vanskelig å få til da 

tjenesten ikke er lagt opp til dette pr i dag. Logistikken tilsier også at det blir vanskelig å gi hjelp 

særlig med tanke på om de bor ute i distriktene. Skal en velge å gi hjelp til denne gruppen vil det 



også si at en må nedjustere hjelpen til andre brukere i tjenesten, da vi ikke klarer å bemanne opp 

til begge tjenestene.  

Pr i dag har tjenesten flere vakanser både på sykepleie- og hjelpepleier siden. Det er vanskelig å 

få tak i kvalifiserte vikarer. I hele kommunen er det en kreftsykepleier stilling. Denne er på 75 

%, og dette er ikke en døgntjeneste da kreftsykepleier kun går dagvakter.   

 

Svar til spørsmål nr. 2 

Det er nok slik at alle legene fra tid til annen har vært på hjemmebesøk hos sine pasienter og da 

særlig ved alvorlig sykdom som langt kommet kreftsykdom. Oftere er nok tilfellet av vi i slike 

tilfeller har tett samarbeid med hjemmesykepleien og kreftsykepleier som naturlig nok er ofte 

hos pasienten og at fastlegens kontakt med pasienten blir mer indirekte via hjemmesykepleie og 

kreftsykepleier. Tendensen har nok vært til nå at i de tilfeller det fremkommer behov for 

legetilsyn så har det oftest vært på legens kontor og ikke hjemme. På generelt grunnlag vil jeg si 

at fastleger med fordel kan dra noe oftere på hjemmebesøk og dette skal jeg ta opp med 

kollegene. Jeg skal ta spørsmålet opp på morgenmøte og ta en runde med kollegene her og høre 

hvordan det ligger an og anbefale at vi oftere drar hjem til alvorlig syke dersom de ønsker 

konsultasjon hjemme i stedet for på Sonjatun.  

 

Med vennlig hilsen 

Lidvart Jakobsen 

Ordfører 

 

 

FO 6/15 Interpellasjon til kommunestyremøtet 24.6.2015 - Prosjekt 

boligutvikling i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Svar på interpellasjon til kommunestyremøtet 24.6.2015 - Prosjekt 

boligutvikling i Nord-Troms 

Repr Olaug Bergset viser til kommunestyrets behandling av sak 9/15, Boligutvikling i Nord 

Troms. Kommunestyret gjorde da vedtak om ikke å delta i dette prosjektet.  

 

Representantskapet i Nord-Troms Regionråd gjorde i april et enstemmig vedtak der de ber 

kommunestyret i Nordreisa om å revurdere vedtaket.   

 

Ordføreren ser at det kan virke uheldig at Nordreisa, som den største kommunen i Nord Troms, 

ikke blir med i dette prosjektet og at det kan påvirke framtidige samarbeider i Nord Troms. 

 

Med bakgrunn i dette, åpner ordføreren for debatt og overlater til kommunestyret å avgjøre om 

saken skal tas opp på nytt. 

 

Med vennlig hilsen 

Lidvart Jakobsen 

 

Olaug Bergst (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

Regionråd DA, jfr tilsendt prosjektbeskrivelse.  

2. Nordreisa kommune bidrar med 10 % stilling i form av egne faglige ressurser i 

organisasjonen i prosjektperioden, jfr finansieringsplanen i prosjektbeskrivelsen.  



 

Det ble stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 10 stemte for og 9 stemte imot. Forslaget 

dermed vedtatt.  

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

Regionråd DA, jfr tilsendt prosjektbeskrivelse.  

2. Nordreisa kommune bidrar med 10 % stilling i form av egne faglige ressurser i 

organisasjonen i prosjektperioden, jfr finansieringsplanen i prosjektbeskrivelsen.  

 

FO 7/15 Interpellasjon om saksutredninger til politiske utvalg i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Svar - Interpellasjon om saksutredninger til politiske utvalg i Nordreisa 

Ser ordføreren behovet for å gjøre noe i forhold til denne problemstillingen, og kan du legge 

fram saken på møtet 24. juni?  

 

Ordfører ser behovet for å minske mengden sakspapirer til politiske møter. Det er viktig at 

folkevalgte både har tid og motivasjon og tilstrekkelig informasjon til å møte godt forberedt før 

politiske avgjørelser skal tas.  

 

Ordfører mener at saksframlegg bør være mest mulig komprimert, men likevel inneholde nok til 

at politikere og andre kan danne seg et tilstrekkelig bilde av sakens innhold. Et saksfremlegg 

bør:  

 Si noen om hvorfor saken tas opp.  

 Vise til tidligere vedtak med saksnummer. 

 Entydig beskrive det sentrale spørsmålet som saken skal gi svar på. 

 Saksopplysninger skal danne grunnlag for å fatte avgjørelser i saken, men begrenses slik 

at den kan leses på rimelig tid. Vurderingen skal redegjøre for hvordan administrasjonen 

stiller seg til vedkommende sak, det skal gis begrunnelse for den innstillingen som 

fremmes. Er administrasjonen i tvil må dette komme klart fram og begrunnes. Det er 

ikke i alle saker mulig å komme med flere alternativer, men administrative, økonomiske 

og organisatoriske konsekvenser skal fremkomme, samt en konklusjon og anbefaling. 

  

Når det gjelder vedlegg er ordfører av oppfatning at hovedregelen bør være at vedlegg legges på 

link, slik interpellant foreslår, og bare unntaksvis legges ved saksfremstillingen, fordi 

opplysninger som er direkte relevant og som har konsekvens for saken må fremkomme i selve 

saksfremlegget. Legges det vedlegg bør disse begrenses og ikke trykte vedlegg bør ligge 

tilgjengelig i saksmappen.  

 

Videre mener ordfører at det er viktig med et enkelt og klart språk, fordi en sak skal kunne leses 

og forstås av flere grupper, - av folkevalgte, av de administrative organer som skal sette 

beslutningen ut i livet, av publikum og media.  

 

Ordfører er enig om at de fleste saksframlegg bør være begrenset til 2-4 sider i alt, og at 

administrasjonen bør tilstrebe dette antall sider i en saksutredning. Form på saksfremlegget er 

lagt i mal i saksbehandlingssystemet ePhorte, samme mal som øvrige Nord-Troms kommuner 

benytter. Ordfører ser ikke grunn til å endre form til notatstil, men mengden på informasjon er 

ordfører opptatt av å redusere.  



 

Videre tilføyer ordfører at han også er opptatt av å bestrebe reduksjon av papir som produseres 

til politiske møter. Ordfører mener at alle kommunestyrerepresentanter bør ha IPAD som 

verktøy og at dette bør tilstrebes inn i budsjettprosessen for 2016. Driftsutvalget har IPAD og de 

er meget godt fornøyd med bruk av dette verktøyet. Kostnaden for en IPAD inkl 

antivirussystemer er ca kr 3.500,- pr stk, noe som tilsvarer i underkant av ca 90.000,- for 25 

stykker.    

 

Ordføreren har tatt initiativ ovenfor rådmann for en gjennomgang av saksbehandlingsrutiner i 

Nordreisa kommune. Nye rutiner vil være klart til folkevalgt opplæringen etter konstitueringen 

av nytt kommunestyre til høsten. 

 

Med vennlig hilsen 

Lidvart Jakobsen 

Ordfører 

 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Nordreisa kommune går gjennom sine rutiner for å skrive saksframlegg med 

utgangspunkt i følgende retningslinjer: 

a. Saksframlegget inkludert innstillingen skal normalt være to sider. 

b. Det skal normalt være drøftet minst to alternative vedtak i saka, med 

begrunnelser og konsekvenser for fag og økonomi 

c. Vedlagt skal være oversikt over saksgang og vedtak tidligere i underutvalg og 

eventuelt utvalget 

d. Andre vedlegg skal bare legges ved hvis de er vist til i saksframlegget, og med 

bare det som er relevant 

e. Eventuelt flere utfyllende dokumenter skal legges som lenker på webversjonen 

 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Saksutredning til politisk utvalg og politisk organisering tas opp på kommunestyremøte til 

høsten 2015.  

 

Forslagene ble satt imot hverandre. 

Forslaget fra John Karlsen (Frp) fikk 15 stemmer og forslaget fra Olaug Bergset (Sp) fikk 4 

stemmer. Forslaget fra John Karlsen (Frp) dermed vedtatt.   

  

Vedtak: 

Saksutredning til politisk utvalg og politisk organisering tas opp på kommunestyremøte til 

høsten 2015. 

 

 

PS 18/15 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Referatsakene tatt til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tatt til orientering. 

 



 

PS 19/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2014 Nordreisa kommune vedtas. 

 

 

PS 20/15 Årsregnskap 2014 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune sitt driftsregnskap ble avlagt med et merforbruk på kr 469.043. 

 Nordreisa kommune sitt investeringsregnskap ble avlagt med et merforbruk på kr 

895.365. 

 Inndekning av merforbruk i drift dekkes inn i revidering av budsjett. 

 Inndekning av merforbruk i investering dekkes inn i revideringen av budsjettet. 

 

 

PS 21/15 Tertialrapport per 30.april 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Aina K. Hagen (Ap) inhabil jf. Fvl § 6-10. 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

Gjennomgang av kostnader og bruka av private tjenester innen helsesektoren legges fram for 

behandling til helse og omsorgsutvalget etter valget i god tid før budsjettbehandlingen i 

november. 

 

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

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 4 stemte for og 14 stemte imot. 

Forslaget falt dermed. 

Vedtak: 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.  

 

Kommunestyret pålegger at sektorene holder seg innenfor den økonomiske rammen 

kommunestyret har vedtatt, slik at budsjettert inndekning av akkumulert merforbruk kan 



realiseres. Hovedutvalgene bes foreta omprioriteringer innenfor sektorens rammer dersom 

enkelt virksomheter går med overforbruk. 

 

 

PS 22/15 Finansiering Halti II 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Rammen på utbyggingen av Halti II økes med kr. 1 900 000 og finansieres med låneopptak. 

 

 

PS 23/15 Revidering av budsjett 2015 nr 2 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Rådmann fremmet følgende tilleggsforslag: 

Rammen til ansvar 16* overføres fra sektor 1 til sektor 2. 

 

Even Olsen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret vedtar å legge nytt dekke i idrettshallen til kr. 450.000,- under forutsetning av at 

man får salg på bil til kr 600.000,- og ved hjelp av omdisponering av lånemidler til kr 320.000,-. 

 

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

 

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

 

Det ble tilslutt stemt over forslaget fra Even Olsen (Krf). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Ettersom alle tiltakene må finansieres med kutt internt i kommunen, foreslår Rådmannen at de 

foreslåtte tiltakene tas innenfor egen sektor i samråd med hovedutvalgene. Når det gjelder sektor 

1, sektor 7 og sektor 8 gjøres reguleringen av formannskapet.  

 

Revidering som gjøres internt i sektorene: 

 

  
 

Rammen til ansvar 16* overføres fra sektor 1 til sektor 2. 

 



Kommunestyret vedtar å legge nytt dekke i idrettshallen til kr. 450.000,- under forutsetning av at 

man får salg på bil til kr 600.000,- og ved hjelp av omdisponering av lånemidler til kr 320.000,-. 

 

 

PS 24/15 Kommunal garanti - Nordreisa IL 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune gir Nordreisa idrettslag kommunal garanti i form av simpel kausjon 

på byggelån på kr 9.600.000. Byggelånet skal være innfridd innen utgangen av 2016. 

 Nordreisa kommune gir Nordreisa idrettslag kommunal garanti i form av simpel kausjon 

på et langsiktig lån på kr 6.790.000. Lånet skal være nedbetalt i løpet av 20 år.  

 Lånegiver sørger for at Nordreisa kommune sitt garantiansvar opphører nå Nordreisa 

idrettslag har innfridd lånene.   

 

 

PS 25/15 Foreløpig budsjettramme for 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Foreløpig budsjettramme for 2016 tas til etterretning. 

 

PS 26/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering. 

 

 

PS 27/15 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 

 

 

 

PS 28/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015 og mottak av syriske 

båtflyktninger 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Nordreisa kommune har ingen mulighet til å øke inntaket av flykninger utover tidligere vedtak 

på 10 flykninger pr. år. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

Videre bruk av integreringsmidler ut over det som innstilles i dag legges fram til politisk 

behandling i kommunestyret. 

 

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:  

Rådmannens innstilling,- men at tallet 25 flykninger endres til 15 flyktninger. 

 

Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 4 stemte for og 15 stemte imot. 

Forslaget falt dermed. 

 

Det ble deretter stemt over første avsnitt i rådmannens innstilling mot forslaget fra Halvar 

Wahlgren (H). Rådmannens innstilling fikk 12 stemmer og forslaget fra Halvar Wahlgren (H) 

fikk 7 stemmer. Rådmannens første avsnitt dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 2 stemte for og 17 stemte imot. 

Forslaget falt dermed. 

 

Til slutt ble det stemt over resten av rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune bosetter 25 flyktninger pr år fra og med 2015.  

Minimum 50% skal være overføringsflyktninger eller flyktninger Norge har avtale om gjennom 

FNs høykommissær for flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.  

 

For å imøtekomme tjenestebehovet ved økt bosetting øker Nordreisa kommune tjenestene slik 

(sektor for oppvekst og kultur):  

 20% stilling som helsesøster økes til 100% stilling. 

 80% stilling som miljøarbeider i flyktningetjenesten økes til 100% stilling 

 

I tillegg økes budsjettet 2015 for sektor oppvekst og kultur med utgifter til introduksjonsstønad, 

etableringsutgifter og øvrige utgifter (tolk/tann/div) tilsvarende +15 flyktninger. 

 

Evt øvrige behov vurderes i budsjettprosessen for 2016. 

 

 



PS 29/15 Reforhandling av avtale Pedagogisk psykologisk tjeneste for Nord-

Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes fordi det er mye som enda er uklart i forhold til avtalen. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra John Karlsen (Frp).  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes fordi det er mye som enda er uklart i forhold til avtalen. 

 

PS 30/15 Heldøgns omsorgsboliger og sykehjem - anbefaling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Planlegging av fremtidige omsorgstilbud deriblant omsorgsboliger (Omsorg+) og bygging av 

flere sykehjemsplasser starter opp. 

Rådmannen får i oppgave å igangsette dette arbeidet. 

Planleggingsarbeidet bør ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. 

 

 

PS 31/15 Etiske retningslinjer 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslaget til etiske retningslinjer vedtas slik det foreligger. 

Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret. 

 

 

PS 32/15 L. Isaksens vei 10, 12 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

1. Eiendommen deles i to jf. kart.  

2. Leonhard Isaksen vei 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det  

gis muligheter for brukergrupper og andre.  

3. På eiendom 2 bygges det et rekkehus med 4 boenheter som selges på det åpne marked.  

4. Byggelån på tilsammen kr 3.7 mill kroner opptas og innløses ved forventet salg av enhetene i 

2016-2017.  

5. Netto overskudd på 5.5 mill kroner benyttes til finansiering av grunnkjøp og andre 

investeringstiltak i samsvar med politiske vedtak.  

 

Saken sendes Fylkesmannen for godkjenning. 
 

 

PS 33/15 Videreføring av Nord Troms plankontor 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord, 

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny 

vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

Nordreisa kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter 

vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 

vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget, dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form 

etter § 27 i Kommuneloven med en desentral organisering. 

Nordreisa kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende fra 

01.01.2016. 

 

 

PS 34/15 Innføring av vekslingsmodellen innen barne- og ungdomsarbeider 

og helsearbeiderfaget i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune inngår samarbeid om vekslingsmodellen med Nord-Troms videregående 

skole.   

 

Nordreisa kommune skal, sammen med de øvrige kommunene i regionen, samarbeide om å 

legge til rette for at vekslingsmodellen blir en attraktiv modell for å øke rekruttering og 

kompetanse innen helse- og oppvekstfag i Nord-Troms.  

 



Nordreisa kommune skal ved inntak av vekslingselever følge kommunen avlønning som for 

lærlinger i hht Hovedtariffavtalen for kommunesektoren kap 6.1.3, fag som ikke følger 

hovedmodellen, 3 års læretid i virksomheten.  

 

 

 

PS 35/15 Tilsyn med barn i fosterhjem - Kvænangen og Nordreisa 

barneverntjeneste 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste delegeres ansvar for tilsyn med barn i fosterhjem. 

 

PS 36/15 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder salgsbevilling - REMA 

1000 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kenneth Berg Johansen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevilling ved REMA 1000 

Storslett. 

 

 

 

PS 37/15 Kartlegging og vurdering av brannrisiko i Nordreisa kommune 

(ROS) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Risiko- og sårbarhetsanalysen av brannrisiko i Nordreisa kommune godkjennes. 

 

 

 



PS 38/15 Uttalelse til stortingsmelding 16 - Forutsigbar og miljømessig 

bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Melding til Stortinget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Høringsfristen er utgått. Kommunestyret avviser saken. 

 

Vedtak: 

Høringsfristen er utgått. Kommunestyret avviser saken. 

Eldrerådet har laget en uttalelse som kommunestyret kan benytte som grunnlag for sine 

uttalelser som vi forventer blir sendt til de organ som behandler meldinga. 

PS 39/15 Sluttbehandling: Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - strekningen 

Mettevollia-Rakkenes - Plan ID: 19422014_006 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til detaljregulering av E6 Kvænangsfjellet med plan ID 19422014_006 med plankart sist 

revidert 20.5.2015 og planbeskrivelse inkl. planbestemmelser sist revidert 20.5.2015, vedtas 

med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

PS 40/15 Sluttbehandling: Detaljregulering Kanuttebakken, Gbnr. 1942/29/9, 

Svartfoss i Reisadalen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Kanuttebakken hyttefelt 1942/29/9 med plankart datert 02.04.08 med tilhørende bestemmelser 

og planbeskrivelse. 

 

 

PS 41/15 Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt 19422010_003 - 

sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt 

planid. 19422010_003 med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 06.05.2015. 

 

PS 42/15 Klage på vedtak: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og 

parkering - Plan ID: 19422014_005 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Randi Henriksen m/familie til følge, og 

opprettholder planforslaget på tross av interessemotsetningene som er avdekket i løpet av 

planprosessen.  

 

Det begrunnes med at det ikke har fremkommet nye momenter i klagen som tilsier at en 

utbygging vil være i strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Nordreisa kommune vil 

prioritere den samfunnsnytten arealet har som snuplass for brøytebil og buss, samt som 

utfartsparkering. Dette med bakgrunn i at dagens vei over Sørkjosfjellet forventes å bli 

vinterstengt på strekningen fra planlagt snuplass (siste bolighus) og over fjellet ved 

ferdigstilling av Sørkjostunellen. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 oversendes klagen til Fylkesmannen i 

Troms for behandling. 

 

3. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (Forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet av Fylkesmannen i Troms. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

PS 43/15 Kommunestyrets sluttbehandling: Detaljregulering Betesda 

boligområde - Plan ID: 19422014_002 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til detaljregulering av Betesda boligområde med plan ID 19422014_002 med plankart 

sist revidert 20.5.2015, samt bestemmelser sist revidert 21.5.2015 og planbeskrivelse sist 

revidert 22.5.2015, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 



PS 44/15 Detaljregulering Gbnr. 81/6 Steallijeaggi - Sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas med dette 

detaljregulering for Storsletta hyttefelt 1942/81/6 med plankart datert 20.05.15 samt 

bestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 20.05.15. 

 

 

 

PS 45/15 Forslag til endring av helligdagsloven -høring 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til Kulturdepartementets forslag til endring av helligdagsloven.  

 

Nordreisa kommune går imot forslaget til endringer av helligdagsloven. Dette gjelder også 

forslaget om at åpningstider kan avgjøres av den enkelte kommune. Vi ønsker like regler i hele 

landet. 

 

Dette begrunnes med ønske å ivareta søndagsfreden og samtidig ivareta de ansatte i små og 

mellomstore bedrifter ved å unngå arbeidsbelastning i helg og høytider.  

 


