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FO 4/16 Interpellasjon fra John Karlsen (Frp) -  Tilstand boliger 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Tore Elvestad (Ap), Sigrund Hestdal (Ap) og Sigleif Pedersen (Ap) fratrådte møtet under 
behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 

Behandling: 

Svar på interpellasjon fra John Karlsen (Frp)-  tilstand boliger 

Interpellanten stiller viktige spørsmål og ordfører vil forsøke å besvare de på beste måte.  
 

- Er det er mange av våre innbyggere som lever under slike forhold? 

Ordføreren har vansker med å svare på hvor mange av våre innbyggere som lever under slike 
forhold som reportasjen i Nordlys beskrev. De 2 virksomhetene Rus og psykisk helse og 
hjemmetjenesten kjenner bare til de innbyggere som får hjelp av disse tjenestene. Ingen av de de 
som får hjelp lever under slike forhold. Det må bemerkes at slike tjenester bygger på at brukerne 
ønsker hjelp. I rusmiljøet i Nordreisa kommune finnes det de som ikke tar imot hjelp og som 
tjenesten ikke kan påtvinge hjelp. Det er bare når det gjelder fare for liv og helse at hjelp kan 
påtvinges. 
 

- Hva blir gjort for å gjøre boforholdene bedre? 
 
Brukere av tjenestene får tilbud om bytte av leilighet i samarbeid med NYBO når leiligheten de 
bor i må oppgraderes. Det er likevel ikke alle som ønsker slikt bytte. 
Det gis også tilbud om bo-veiledning og hjemmehjelpstjenester, men også her er en avhengig av 
at brukerne ønsker å benytte seg av tilbudet.  
Selv om boforholdene blir for ille, kan tjenestene ikke bruke tvang for å flytte noen hvis det ikke 
er direkte fare for liv og helse.  Bruk av tvang krever lovhjemmel og det skal generelt være 
meget alvorlige forhold før hjemmelen kan brukes. 
 

- Hvem har ansvaret for boforholdene? 
 
I følge nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig rus- og psykisk lidelse, har kommunen ansvaret for å skaffe bolig og for oppfølging i 
boligen.  
Denne jobben gjøres i samarbeid med stiftelsen NYBO. I tillegg har Husbanken virkemidler 
som Nordreisa kommune bidrar med gjennom kommunens boligkontor, eksempelvis startlån, 
tilskudd og bostøtte. 
Nordreisa kommune har gjennom NAV sosial følgende oppdrag etter Lov om sosiale tjenester :   

 Midlertidig botilbud.  Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem 
som ikke klarer det selv. 

 Stønad til livsopphold. De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller 
ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. I dette 
ligger også utgifter til bolig. Kommunen har også et generelt ansvar til å veilede i 
boligspørsmål.  

 Boliger til vanskeligstilte. NAV sosial skal medvirke til å skaffe boliger til 
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 
 



 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
I løpet av første halvår leveres det en tilstandsrapport over boliger som Nordreisa kommune 
benytter. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I løpet av første halvår leveres det en tilstandsrapport over boliger som Nordreisa kommune 
benytter. 
 

FO 5/16 Interpellasjon til kommunestyremøte 20.12.16 - Kreftbehandling 
lokalt i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Svar på interpellasjon til kommunestyremøte 20.12.16 - Kreftbehandling  
lokalt i Nordreisa kommune 

Dette er en sak som politikerne har etterspurt, og som ordfører derfor har holdt trykket på. Det er 
som interpellanten skriver viktig at mennesker med en så alvorlig diagnose kan slippe reise til 
Tromsø hvis tjenesten kan gis i Nordreisa. 
 
Spørsmålet til ordføreren er om alle som har behov for slik behandling får det i dag ved 
Sonjatun helsesenter?  
 
I følge legetjenesten og UNN får alle som kan få kreftbehandling ved Sonjatun tilbud om dette. 
Man må ikke blande begrepene kreftbehandling og cellegiftbehandling. Cellegiftbehandling er 
en del av kreftbehandlingen, og det er ikke alle cellegift typer som kan gis utenom sykehus. Alle 
som har behov for cellegift må starte behandlingen på sykehuset, og etter hvert overføres til 
kommunen. Det har ikke vært noen henvendelser om cellegiftbehandling i Nordreisa kommune 
det siste halvåret.   
 
Cellegiftbehandlingen praktiseres på samme måte som tidligere av kommunens kreftsykepleier, 
i samarbeid med fastlege. Tjenesten er sårbar, da kreftsykepleier går i turnus i 
hjemmesykepleien.  
 
I tilfelle dette ikke fungerer optimalt så er spørsmålet om hva ordføreren vil gjøre for at denne 
viktige behandlingen permanent kan gis i vår kommune? 
 
Kommunens kreftsykepleier går i turnus i hjemmesykepleien. Derfor har 2 sykepleiere ved 
DMS’et tidlig i høst deltatt på kurs i cystostatikabehandling ved UNN, slik at de kan bistå 
kreftsykepleier når vedkommende ikke er tilgjengelig. Kreftsykepleier er fagansvarlig og gir 
veiledning til sykepleiere med kurs i cystostatikabehandling. 



I oktober har Helse og omsorgsleder, DMS leder, Virksomhetsleder hjemmetjeneste og 
kreftsykepleier i møte konkludert med at det er behov for å gå gjennom rutinene for 
cellegiftbehandling på nytt før et utvidet tilbud kan igangsettes. For utenom dette er det øvrige 
på plass. 
 
Kommunen vil fortsatt jobbe opp mot UNN med å øke ressurser innen spesialisthelsetjenesten 
gjennom DMS til kreftbehandling, men inntil videre innarbeides kreftbehandlingen gjennom det 
eksisterende tilbudet på DMS’et. Når det blir ledige sykepleierstillinger på DMS’et/sykestua, så 
vil stilling som kreftsykepleier lyses ut for å styrke dette arbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
ordfører 
 

FO 6/16 Spørsmål fra Hilde Nyvoll (Ap) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Spørsmål fra Hilde Nyvoll (Ap) 

Spørsmål 1: 
Avfallsservice AS har i 2016 gitt kr 100.000,- til hver av eierkommunene til miljøtiltak. I tillegg 
har de oppfordret barnehagene og skolene til å miljø sertifisere seg på regning til Avfallsservice 
AS. Hva er status i arbeidet med miljøsertifisering av barnehager og skoler? 
 
Spørsmål 2: 
I nærings- og kulturutvalget 27.05.2015 i sak PS 11/15 Merkevarestrategi for Norges 
nasjonalparker ble det bevilget penger og gjort vedtak om implementering av den nye 
merkevaren med skilting i Trekanten, og i den sammenhengen prioritering av trafikksikring av 
lekeapparatene ved E6. Hvordan  er dette vedtaket fulgt opp? 
 
Med vennlig hilsen 
Hilde Nyvoll (Ap) 
 

Svar til Hilde Nyvoll (Ap) 

Svar på spørsmål 1 
Status så langt med miljøsertifisering er at Moan skole og Høgegga barnehage er miljøfyrtårn 
sertifisert. Ved Rotsundelv skole mangler noe byggeteknisk før de kan sertifiseres. En jobber nå 
for å få en hovedsertifisør i kommunen slik at resten av enhetene kan sertifiseres etter den nye 
hovedkontormodellen som kom i høst. Forskjellen er at i hovedkontorløsningen er det færre 
kriterier å forholde seg til, da noen er ivaretatt andre steder i organisasjonen. En er klar for å 
gjennomføre jobben i 2017 slik at alle skoleenheter er sertifisert i løpet av 2017. Avfallsservice 
har valgt å prioritere skolene i første omgang. 
 
Svar på spørsmål 2 
Prioritering av trafikksikring er dårlig ivaretatt i implementering av den nye merkevaren for 
Trekanten. Nordreisa kommune vil gjennomgå skissen og se om det er mulig å gjøre avbøtende 
tiltak før prosjektet ferdigstilles. 



På lengre sikt er nå arbeidet med detaljregulering av Storslett sentrum startet, der flytting av Fv 
865 er en del av tiltaket i henhold til arealplan. Denne prosessen må ivareta trafikksikring av 
lekeplassen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Evanger 
ordfører 
 

PS 85/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  
 
 

Behandling: 
Øyvind Evanger (Ap) orienterte om Salg av presteboliger arkiv 2015/1893-15 som har vært 
behandlet i formannskapet 3. og 24.11.16. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 
13.  
 
Referatene tatt til orientering.  
  

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering.  
 

PS 86/16 4.revidering av årsbudsjett 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet for 2016 revideres som følger:  
o Rammen til kirkelig fellesråd økes med kr 50.000. Midlene tas fra 

disposisjonsfond. 
o Rammen til sektor 2 økes med kr 1 600 000 i utgifter og tilsvarende med 

inntekter (ref Buf-etat), dvs nettoendring kr. 0,-. 
o Rammen til sektor 6 økes med kr 200.000,- (sikring Sørkjosen havn). 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 800 000 (vertskommunetilskudd) 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 700 000 (tilskudd enslig mindreårige 

flyktninger) 
o Rammen til sektor 8 økes med kr.  1 500 000 (avsetning til disposisjonsfond) 
o Rammen til sektor 8 reduseres med kr 200.000,- (sikring Sørkjosen havn) 
o Inntekter og utgifter på merverdiavgift budsjetteres etter forbruk  
o Internkjøp og internsalg på sektor for administrasjon, oppvekst og kultur og Drift 

og utvikling samles under sektor 8.   



 
 Investeringsbudsjett for 2016 revideres som følger: 

 

PS 87/16 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017Saksprotokoll i 
Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  
Sigleif Pedersen (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 

Behandling: 
Davida Olsen (Krf) fremmet følgende oversendelsesforslag til miljø- plan og utviklingsutvalget: 
Utleie lokaler s. 73/74 
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøving etc. kr 70,- og timepris, utleie av klasserom kr 
70,- strykes. 
 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende oversendelsesforslag til miljø- plan og 
utviklingsutvalget: 
Ny pris og ordformulering. 
Billettpris svømmehall 
Pris voksne   kr 60,- 
Pensjonister/studenter/uføre kr 40,- 
Barn og unge   kr 20,- 
Pris klippekort beholdes slik de er i dag. 
 
Det ble først stemt over oversendelsesforslaget fra Davida Olsen (Krf). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over oversendelsesforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf). Forslaget 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble tilslutt stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
  

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 

 
2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 

papirfaktura/avtalegiro til efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
3. Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  

 
Oversendes til miljø- plan og utviklingsutvalget: 



Utleie lokaler s. 73/74 
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøving etc. kr 70,- og timepris, utleie av klasserom kr 
70,- strykes. 
 
Ny pris og ordformulering. 
Billettpris svømmehall 
Pris voksne   kr 60,- 
Pensjonister/studenter/uføre kr 40,- 
Barn og unge   kr 20,- 
Pris klippekort beholdes slik de er i dag. 

 

PS 88/16 Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Nordreisa kommune oppretter en 100% stilling som leder av tiltaket aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. 
Det kreves relevant høyere utdannelse i stillingen.  
Tiltaket samlokaliseres med frivillighetssentralen på Sonjatun. Begge rapporterer til 
seksjonsleder omsorg. Tjenesten evalueres i første halvår av 2018. 
 
Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) ble satt opp mot formannskapets innstilling.  
21 stemte for forslaget til Olaug Bergset (Sp) og 0 stemte for formannskapets innstilling. 
Forslaget derved vedtatt. 

 

Vedtak: 
Nordreisa kommune oppretter en 100% stilling som leder av tiltaket aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. 
Det kreves relevant høyere utdannelse i stillingen.  
Tiltaket samlokaliseres med frivillighetssentralen på Sonjatun. Begge rapporterer til 
seksjonsleder omsorg. Tjenesten evalueres i første halvår av 2018 
 
 

PS 89/16 Eiendomsskatt 2017 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket. 



 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 20.12.2016 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jmf esktl § 10.   

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster framsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd 
for eiendomsskatt.  

 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 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.  

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. 

 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 AS. 
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 90/16 Forskuddsvedtak for 2017; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Ved ligning for 2017 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15. 

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2017 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jmf 
eiendomsskatteloven § 11 og § 13.   

 



PS 91/16 Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende felles endringsforslag fra Nordreisa Høyre og Nordreisa 
Kristelig folkeparti: 

 Avtalen med Tornedalsrådet sies opp og pengene overføres til helse- og omsorgsrammen 
 Legevaktsentralen flyttes ikke og 2 stillinger tilføres rammen til helse- og omsorg 
 To stillinger overføres fra miljø, - plan og utvikling til rammen for helse- og omsorg 

 
 
Anne-Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Forslag til endringer i budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Forslag til endring i rammene for sektorene: 
 
Sektor Endring i rammen 2017 2018 2019 2020 

1 Rammen reduseres 0,0 0,3 0,6 0,6 

2 Rammen reduseres 0,0 0,8 0,8 0,8 
3 Rammene økes 1,5 2,6 2,9 2,9 
6 Rammene reduseres 1,0 1,5 1,5 1,5 
 Avsetning fond reduseres 0,5 0,0 0,0 0,0 

 
Forslag til tiltak: 
 
Sektor 1: 

a) Lønn/regnskap skal redusere med ett årsverk fra medio 2018 
 
Sektor 2: 

a) Undervisningen for 5-7 trinn ved Rotsundelv skole flyttet til Storslett høsten 2017. 
Besparelser som følge av endret undervisningssted skal fordeles 60/40 mellom sektor 2 
og 3 og brukes til å styrke kvaliteten i tjenestene innfor begge sektorer.  

b) Det utredes hva det koster å renovere sørfløyen ved Rotsundelv skole. Utredningen skal 
også se på kostnader ved å sanere de østlige deler av skolen.  

c) F.o.m. høsten 2017 flyttes ett lærerårsverk fra Storslett skole til Moan skole og 
øremerkes til tidlig innsats.  

d) Økning av antall ansatte i staben til sektoren gjennomføres ved omdisponering av 
pedagogiske ressurser innenfor sektoren.  

e) Utvidelse av undervisningstimer for 5 klasse gjennomføres fra høsten 2017. 
f) Materiellinvesteringer i skolene økes med 0,25 mill i 2017 og 0,5 mill pr år fom 2018.  
g) Det opprettes en fast stilling som helsesøster ved Storslett skole. Kommunal andel kr 

0,25 mill pr år.  
h) Etterutdanning av lærere økes med 0,1 mill i 2017 og 0,2 mill pr år f.o.m. 2018.  

 
Sektor 3: 

a) Det utredes om Guleng1 (13 leiligheter) kan brukes til Omsorg + med 10 plasser og til 
korttidsavlastning med 3 plasser. Det utredes også tilgang til 
erstatningsleiligheter/boliger tilsvarende 13 boenheter. Videre ønskes det en utredning 
om Lillebo (5 plasser) kan brukes til langtidsavlastning underlagt hjemmetjenesten.  



b) Det settes av kr 0,1 mill pr år til ønskekost ved sykehjemmene. Kjøkkenet ved Sonjatun 
skal hver dag tilby minst 3 middagsretter til beboerne på institusjoner i Nordreisa. Dette 
uten tilleggskostnader for beboerne.  

c) Antall årsverk ved sykehjemmene økes med 3 fra 2017 og ut økonomiplanperioden.  
d) Avlastning Guleng H/S sak 25/16 innføres i 2017. 0,4 mill pr år.  

 
Sektor 6: 

a) Antall årsverk innenfor vaktmester tjenesten reduseres med 3 i 2017.  
 
Per-Sverre Moen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Endring i punkt 7. 
Stillingen som ungdomskontakt utlyses som fast stilling etter prosjekt periodens utløp. 
Oppvekst- og kultur lager en plan og mål for ungdomsarbeidet i samarbeid med BUK. 
 
Sigvart Andersen og Hermod Bakken fra ungdomsrådet fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Det bør vurderes å sette av penger til vedlikehold av ungdomsklubben (event. Point eller annet 
tilbud) (idès: kinosalen på idrettshallen) Vi foreslår at saken oversendes til oppvekst- og 
kulturutvalget og miljø,- plan og utviklingsutvalget. 
 
Det ble først stemt punktvis over fellesforslaget fra Terje Olsen (H). 
Første kulepunkt. 7 stemte for og 14 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
Andre kulepunkt. 7 stemte for og 14 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
Siste kulepunkt. 7 stemte for og 14 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt helhetlig over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 3 stemte for og 18 
stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Per-Sverre Moen (H) satt opp mot punkt 7. i 
formannskapets innstilling. 21 stemte for forslaget fra Per-Sverre Moen og 0 stemte for 
innstillingen. Endringsforslaget derved vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer. 11 stemte for og 
10 stemte imot. Budsjett og økonomiplan 2017-2020 dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over oversendelsesforslaget fra ungdomsrådet. Oversendelsesforslaget 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 
2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       
2017 

Budsjett        
2018 

Budsjett        
2019 

Budsjett       
2020  

1 Sektor for administrasjon  31 240 497 30 920 497 31 170 497 30 920 497  

2 Sektor for oppvekst og kultur  121 626 620 121 527 620 121 527 620 121 527 620  

3 Sektor for helse og omsorg  120 396 639 122 896 639 122 896 639 122 896 639  

5 Selvkost  478 200 478 200 478 200 478 200  

6 Sektor for drift og utvikling  36 850 218 36 753 936 36 757 545 36 761 155  

7 Skatter og rammetilskudd  -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000  

8 Renter, avdrag og avsetninger  -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330  



0 Prosjekter og interkommunale selskap  30 000 30 000 30 000 30 000  

  272 083 484 274 068 202 273 335 116 273 071 781  
 
3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       
2017 

Budsjett        
2018 

Budsjett        
2019 

Budsjett       
2020 Samlet  

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000  

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000  40 000 000  

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000  

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000  

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000    5 000 000  

Asfaltering og gatelys, ny vei pg parkering Moan skole 3 000 000    3 000 000  

Grunnkjøp 1 750 000    1 750 000  

Ombygging kommunehuset 500 000    500 000  

Velferdsteknologi 500 000 500 000   1 000 000  

Forprosjekt ny kirkegård 200 000    200 000  

Ombygging Oksfjord skole 1 000 000    1 000 000  

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000    105 000  

Overbygging av glassinngang Storslett skole 500 000    500 000  

Prosjektering ny svømmehall 500 000    500 000  

Rotsundelv skole - nytt taktekke 500 000    500 000  

Innkjøp av kjøretøy, byggdrift 450 000    450 000  

Veilys - pålegg om målt forbruk  1 920 000   1 920 000  

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000  

  28 219 832 37 375 168 36 100 000 16 600 000 118 295 000  

      
 

      
 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       
2017 

Budsjett        
2018 

Budsjett        
2019 

Budsjett       
2020 Samlet  

Opptak av lån -15 919 832 -29 875 168 -13 500 000 -9 000 000 -68 295 000  

Ubrukte lånemidler -2 190 000    -2 190 000  

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000  

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger   -15 000 000  -15 000 000  

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000  

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000    -2 810 000  

  -28 219 832 -37 375 168 -36 100 000 -16 600 000 -118 295 000  

 
4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 15.919.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 
 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 
Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 
6. Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til 

sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.  
 



7. Stillingen som ungdomskontakt utlyses som fast stilling etter prosjekt periodens utløp. 
Oppvekst- og kultur lager en plan og mål for ungdomsarbeidet i samarbeid med BUK. 
 

8. Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra 
biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.  
 

9. Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av 
rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.  
 

10. Det settes av kr 500.000,- til kompetansehevning. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring 
av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.  
 

11. Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en 
forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo 
åpnes med fem senger til avlastning. 

 
12. Oversendes til oppvekst- og kulturutvalget og miljø, - plan og utviklingsutvalget: 

Det bør vurderes å sette av penger til vedlikehold av ungdomsklubben (event. Point eller 
annet tilbud) (idès: kinosalen på idrettshallen) 

 

PS 92/16 Sluttbehandling: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - 
Oksfjordhamn-Karvik - Plan ID: 19422016_001 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen fra miljø-, plan og utviklingsutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til områderegulering av E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik med plan ID 
19422016_001 med planbestemmelser (sist revidert 14.11.2016), plankart (sist revidert 
8.11.2016) og planbeskrivelse (sist revidert 14.11.2016), vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 

PS 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av 
anlegg 2017-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Høringsinnspill fra Kirkemoan grendelag tas inn i planen. 
 
Innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget med tilleggsforslag fra Øyvind Evanger (Ap) 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk 

aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020» 



 Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i kommunens 
budsjett fra 2018. 

 Planens handlingsprogram for bygging av anlegg rulleres hvert år i planperioden. 
 
Høringsinnspill fra Kirkemoan grendelag tas inn i planen. 
 

PS 94/16 Lønnspolitiskplan 2017 - 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3.3 i planen: 
Høgskoleutdannede starter med 8 års ansiennitet i Nordreisa kommune. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling med rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslaget til personalpolitiske retningslinjer vedtas slik det foreligger med følgende endringer: 
Punkt 2: Grunnlønn endres til garantilønn. 
Punkt 3.3: Høgskoleutdannede starter med 8 års ansiennitet i Nordreisa kommune 
Punkt 4): Parentes i siste setning fjernes: Tilsetting innenfor kap 3.4.1 og 3.4.2: Rådmannen 
fastsetter lønn. 
Punkt 5.2 tredje og fjerde setning: En politisk valgt gruppe fastsetter lønn for rådmann.  
Rådmann kan la seg bistå av tillitsvalgt. 
 
 
 
 

PS 95/16 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og 
omsorgsområdet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

2.  Nordreisa kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

3. Tiltaksplan for Nordreisa kommune legges fram for behandling i helse- og 
omsorgsutvalget og nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens 
budsjett i henhold til dette. 

 



PS 96/16 Overordnet samarbeidsavtale samt tjeneste avtaler mellom UNN og 
Nordreisa kommune - sak til behandling i kommunestyret 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune godkjenner overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtale 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.  
 

2. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.1:  
Nordreisa kommune tilbyr svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende 
kommuner: Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.  
 

3. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.2:  
Nordreisa kommune gir tilbud om svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende 
tiltak: interkommunal kommunejordmortjeneste, samarbeid med fastleger, helsestasjon 
og helsesøster i kommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Barselomsorg skjer i tett 
samarbeid med personalet ved DMS Nord-Troms.  
 

4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene, der 
det i avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning.  
 

5. Rådmannen har ansvar for å gjøre avtalene kjent og tilgjengelig for ledere innen helse og 
omsorg. Informasjon om avtalene publiseres på kommunens hjemmeside.  

 

PS 97/16 Samarbeidsavtale med Nord-Troms studiesenter om studiebibliotek 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 

PS 98/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016Saksprotokoll i Nordreisa 
kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 4 i innstillingen: 
Rådmannen bes starte en prosess for å organisere skoleledelsen i kommunen slik at ansvar og 
konsekvensene av kvalitetsutviklingen ivaretas. Saken må legges frem for oppvekst- og 
kulturutvalget i løpet av første halvår 2017. 
 



Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp) satt opp mot punkt 4 i innstillingen fra 
oppvekst- og kulturutvalget. 19 stemte for forslaget og 2 stemte for innstillingen. Forslaget fra 
Olaug Bergset (Sp) derved vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget med vedtatte 
endringsforslag. Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2016 tas til orientering.  
2. Utfordringer som er beskrevet i rapporten følges opp i oppvekst- og kulturutvalget, i 

rektormøter sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i 
personalmøter på den enkelte skole.  

3. Ettersom tilstandsrapporten for grunnskolen er et utvalg av flere indekser som publiseres 
til ulike tidspunkt, vil noen data være gamle før de behandles samlet. Nordreisa 
kommune skal heretter behandle fortløpende de ulike resultatene som tilstandsrapporten 
er satt sammen av.   

4. Rådmannen bes starte en prosess for å organisere skoleledelsen i kommunen slik at ansvar og 
konsekvensene av kvalitetsutviklingen ivaretas. Saken må legges frem for oppvekst- og 
kulturutvalget i løpet av første halvår 2017. 

5. Det innføres medvirkning av elever, foreldre og politikere i arbeidet med rapporten. 
6. Tilstandsrapporten skal henge tett sammen med mål om virkemidler i skolepolitisk plan. 

PS 99/16 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2016 - K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2016 for K-Sekretariatet IKS. 
 

PS 100/16 Godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgsbevilling - Coop 
Extra 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Som ny styrer godkjennes Tatiana Samuelsen og som stedfortreder godkjennes Merete Næss. 
 



PS 101/16 Innføring av papirløse møter i 2017 for Nordreisa kommunestyre 
og alle hovedutvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune går over til papirløse politiske møter fra 1.1.17. 
 Faste representanter i politiske utvalg som forlanger saksdokumenter i papir vil få det på 

rådhuset. 
 Saker som er unntatt offentlighet gjennomføres med papirdokumenter  
 Avtale og retningslinjer for de folkevalgte ved bruk av nettbrett i regi av Nordreisa 

kommune vedtas 
 

PS 102/16 Møteplan 2017 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalgets møte i januar endres fra 26. til 25.1.17. 
 
Møteplan 2017 med forsalget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul

i 
Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 9  27  22   Tema
dag 
Uke 
38 

26  18 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15  17 
 

21 
+ 
adm 

19 
 

9 
 

7 
+ 
adm 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

25  9 6  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

 
7 

 
4 

 
6  28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
 

6. Tur 
ungdo
m og 
ordfør
ere 

21.2 
Reg 
møte 

28 reg 
møte 
 
7. 
arbutv 

25. 
repr.skap 
og 
rådsforsa
mling 

9. 
arb.ut
v 
 
29.5 – 

27. 
reg. 
møte 

 15. 
arb 
utv. 

5. 
reg.møt
e 
 
25.-29 

31. 
reg.m
øte 
 
3. 

28. reg 
møte 

 



 
10. 
Arbut
v 
 
31. 
Reg 
møte 

2.6 
sameti
nget 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

forsknin
gsdagen
e 

arb.ut
v 

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. sept 
Valgda
gen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 

             

PS 103/16 Suppleringsvalg av vararepresentanter til Nordreisa 
administrasjonsutvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Administrasjonsutvalget 
Personlig varamedlem for Anne Kirstin Korsfur (Frp): 
2. Ragnhild Hammari (Frp) 
3. Jonny Henriksen (Frp) 
 
Forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Administrasjonsutvalget 
Personlig varamedlem for Anne Kirstin Korsfur (Frp): 
2. Ragnhild Hammari (Frp) 
3. Jonny Henriksen (Frp) 
 

PS 104/16 Valg av forliksråd 2017-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa forliksråd 01.01.2017-31.12.2021 
Medlemmer    Varamedlemmer 
1. Kirsti Hansen-Krone  1. Edel Mikkelsen 
2. Rolf Bakkeslett   2.Åshill Fredriksen 
3. Terje Ansgar Eriksen  3.Halgeir Bertelsen 
 
Formann: Rolf Bakkeslett. 
 



PS 105/16 Valg av møtefullmektiger til Forliksråd 2017-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2017-31.12.2021 
Fullmektig 1: Olaf Skogmo 
Fullmektig 2: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 3: Elin Borch Slettli Leirbakk 
 

PS 106/16 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 - 31.3.17 
fra Siv Elin Hansen (Sv) og søknad om fritak fra politiske verv fra Tonje 
Holm (Sv 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016  

Behandling: 
Valgstyrets og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Tonje Holm (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Flytter hun 
tilbake i inneværende periode (innen to år) skal hun gjeninntre i vervene. 
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø ny 5. vararepresentant 

 
 Siv Elin Hansen (Sv) gis permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 – 31.3.17. 

 
 Følgende opprykk foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for Kommunestyret: 

Opprykk av Odd Henrik Rudberg fra 1. vararepresentant til fast medlem  
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5.  til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen-Krone ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Helga Jæger Wigdel (Sv) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 



Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for oppvekst- og 

kulturutvalget: 
Opprykk av Geirmund Vik (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Kari Wara (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyeheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Tanja Birkeland (Sp) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Brynjulf Blixgård (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Birgit Nielsen (Sv) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Olav Rokne Erichsen (Mdg) ny 6. vararepresentant  

 Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra nestleder til leder 
 Nyvalg Geirmund Vik (Sv) ny nestleder 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for næringsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 4 til 3. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Odd Rudberg (Sv) ny 5. vararepresentant 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for valgnemnda: 
Nyvalg av Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel (Sv) 


