
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 22.06.2017 
Tidspunkt: 10:00-14:40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Hilde Anita Nyvoll Medlem AP 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Trond Bjerkmo Medlem AP 
Olaug Bergset Medlem SP 
Olaf Skogmo Medlem SP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Terje Olsen Medlem H 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Karl Mattis Nyheim MEDL MDG 
Arthur J Tørfoss MEDL FRP 
Odd Rudberg MEDL SV 
Ingvil Birkelund Andersen MEDL KRF 
Davida Olsen Medlem KRF 
Per Sverre Moen Medlem H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Bjørn Arne Olsen Karl Mattis Nyheim MDG 
Ann Kristin Thorheim Arthur J Tørfoss FRP 
Geir Tomasjord Odd Rudberg SV 
Oddbjørn Johansen Ingvil Birkelund Andersen KRF 
Peter Vang Davida Olsen KRF 
Marius Johansen Per Sverre Moen H 

 
Fra ungdomsrådet møtte: 



Sigvart Andersen 
 
 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne-Marie Gaino Rådmann 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger  Marius Johansen 
ordfører 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Siv Elin Hansen 
Utvalgssekretær  

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 7/17 Interpellasjon til kommunestyret 22.6.17 - 
Storslett sentrum må ikke bli et fremtidig stort 
veikryss 

 2016/1372 

FO 8/17 Spørsmål til kommunestyret 22.6.17 – tidlig 
innsats i skolen 

 2017/663 
 

PS 33/17 Referatsak   
RS 41/17 Utdeling av Æresprisen 2017  2017/330 

RS 42/17 Endret kontorstruktur i skatteetaten  2016/540 

RS 43/17 Fiberutbygging distriktsområder i Nordreisa  2015/12 

RS 44/17 Folketallsutvikling i Troms 1.kvartal 2017  2015/1223 

RS 45/17 Melding om vedtak - regional plan for handel og 
service i Troms 2016-2025 

 2016/562 

RS 46/17 Nasjonal helseberedskapsplan - foreleggelse  2017/529 

RS 47/17 Orienteringssak og årsrapport fra Nord-Troms 
regionrådet 

 2016/220 

RS 48/17 Protokoll fra møte i Nord-Troms regionråd 25.04.17  2016/220 

RS 49/17 Protokoll fra møte i Nord-Troms regionråd 
15.05.2017 

 2016/220 



RS 50/17 Riksantikvarens bystrategi 2017-2020  2017/428 

RS 51/17 Uavhengig revisors beretning vedrørende 
kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 1. termin 
2017 

 2015/75 

RS 52/17 Uttalelse fra ledelsen - Nordreisa kommunes regnskap 
2016 

 2016/1467 

RS 53/17 Uttalelse om revisjon av årsregnskap  2016/1467 

RS 54/17 Årsregnskap 2016, revisjonsberetning 2016  2015/139 

RS 55/17 Revisjons beretning - P.B. Lunds legat  2015/1440 

RS 56/17 Årsoppgjør 2015 -  P.B. Lundes legat  2015/1440 
 

PS 34/17 Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune  2017/310 
PS 35/17 Årsregnskap 2016 - Nordreisa kommune  2016/1467 
PS 36/17 Tertialrapport 1.tertial 2017  2017/607 
PS 37/17 Regulering av budsjett 2017, nr 2  2017/373 
PS 38/17 Foreløpig budsjettramme 2018  2017/549 
PS 39/17 Hovedplan vann 2017 - 2025 - Sluttbehandling  2016/166 
PS 40/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (Kik) - 

sluttrapport med verdivurdering 
 2015/106 

PS 41/17 Suppleringsvalg - Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget 

 2017/250 

PS 42/17 Suppleringsvalg - personlig varamedlem i 
valgnemnda etter innvilgelse av fritak for Helga 
Jæger Wigdel (Sv) 

 2017/250 

PS 43/17 Suppleringsvalg 17. mai komite for resten av 
valgperioden etter innvilgelse av permisjon for 
Helga Jæger Wigdel 

 2017/250 

Tilleggssaker : 
PS 44/17 Kommunal garanti - Nordreisa IL - rehabilitering kunstgress  

Ymber Arena          2017/634 
PS 45/17 Aksjeutbytte avsettes til kommunalt næringsfond    2017/662 
 
 
Nordreisa kommunes ærespris 2017 
Æresprisen tildeles annet hvert år for innsats innenfor kultur, idrett og annen frivillig innsats. 
Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats, også være kommunens uttrykk for 
anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. Prisen ble opprettet i 2003 og dette er 
åttende gang prisen deles ut. 
 
Prisen består av en pengesum på kr 10 000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie 
Hansen-Krone. Ærespriskomiteen er Oppvekst- og kulturutvalget. 
 
Det kom inn flere gode og velbegrunnede forslag på kandidater til Æresprisen 2017. Komiteen 
vil understreke at det er foreslått kandidater som har lagt ned stor og langvarig frivillig innsats 
innafor mange områder i kommunen.  

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=27801&DB_DOKID=49304


Komiteens beslutning er: 

Æresprisen 2017 tildeles Aashild Olsen 

som får prisen for sin mangeårige innsats og engasjement for Nordreisa bygdedrakt.  
 
Det er cirka 40 år siden kulturstyret nedsatte et utvalg som skulle utarbeide forslag til 
bygdedrakt for Nordreisa, både kvinne- og mannsdrakt. Utvalget bestod av Ingeborg Langhaug 
fra Rotsund, Ella Høegh Jørgensen fra Sørkjosen og Aashild. De gjennomførte en prosess med 
utarbeiding av tre alternative forslag. Deretter fulgte en åpen avstemming blant bygdas folk som 
resulterte i videre arbeid med et forslag som skulle gjenspeile «de tre stammers møte». 
Bygdedraktutvalget ble deretter et fast kommunalt utvalg som oppnevnes av kommunestyret for 
fire år av gangen. Aashild har vært medlem i alle år og leder i snart 20 år. 
 
Kvinnedrakten ble ferdig i 1980, mannsdrakten i 1987 og barnedraktene i 1988. 
Bygdedraktutvalget med Aashild i spissen jobber kontinuerlig med kurs og opplæring og for at 
materialene og draktene skal være tilgjengelige. Gjennom kursvirksomheten formidler hun av 
sin store kunnskap om bunader og om lokale håndverkstradisjoner til både unge og gamle. Hun 
er en ildsjel, en inspirator og en svært viktig kulturbærer.  
 
Bygdedraktutvalget er et kommunalt utvalg, men den innsatsen Aashild har gjort og gjør, går 
langt utover dette oppdraget. Svært mye av innsatsen har vært frivillig arbeid – blant annet har 
hun i en årrekke vært primus motor for flaggborgen i 17. mai-toget på Storslett, og hun sørger 
for å holde i stand flere kommunale bygdedrakter til representasjon og utleie. Mange utflytta 
reisaværinger og vi som bor i kommunen er stolte av Nordreisa bygdedrakt. 
Bygdedraktutvalgets arbeid holder et faglig høyt nivå som også har blitt lagt merke til i 
bunadfaglige miljø langt utenfor kommunen. Det er ikke minst takket være Aashild sin 
dyktighet, engasjement og utrettelige innsats. 
 

Det er en stor glede å få overrekke Nordreisa kommunes Ærespris 2017 til 
Aashild Olsen. 

 
 

FO 7/17 Interpellasjon til kommunestyret 22.6.17 - Storslett sentrum må ikke 
bli et fremtidig stort veikryss 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 

Svar på interpellasjon til kommunestyret 22.6.17 - Storslett sentrum må ikke 
bli et fremtidig stort veikryss 

Som representanten John Karlsen påpeker er det seint for denne type innspill når 
formålet er å endre trasé for E6. Det var som representanten er kjent med en stor 
debatt om dette før arealplanen ble vedtatt i 2014. Det ble av daværende 
kommunestyre vedtatt at E6 fortsatt skulle gå gjennom Storslett sentrum slik som i 
dag. Senere har nåværende kommunestyret gjennom sitt vedtak i saken om 
kommunal planstrategi, bestemt at en ikke rullerer arealplanen denne perioden. 
 



Da det kom opp at Statens vegvesen(SVV) måtte bytte Storslett bru, var ordførers 
første tanke om det var mulig å legge om E6 for å slippe midlertidig bro i sentrum, 
dette ble da tatt opp med SVV. Svaret var at de ikke kan vente så lenge med å 
bytte bro, slik at dette var en uaktuell problemstilling. På grunn av bruas befatning 
er SVV tidsramme for dette arbeidet ferdigstilling i løpet av ca. 3 år. En 
omlegging av E6 med ny bru er så kostbar at den må prioriteres i Nasjonal 
transportplan(NTP). NTP er vedtatt inneværende uke av stortinget, og er ikke 
gjenstand for ny behandling før i 2021. 
Så er også representanten Karlsen, med sin politiske erfaring, klar over hvilken 
utfordring det er å få nye prosjekter tidlig prioritert i NTP. Som eksempel kan 
brukes E6 utenom Narvik sentrum som har vært inne i 2 perioder, men som etter 
behandlingen denne uke er ute. Dette innebærer at hvis en ønsker å starte et slikt 
prosjekt, må ha et langt tids perspektiv på gjennomføring. Og en vil ikke under 
noen omstendighet komme utenom midlertidig bru og bytte av eksisterende bru på 
Storslett. 
Så er det selvfølgelig mulig for Nordreisa kommunestyre og åpne arealplanen for 
en begrenset rullering, med tanke på å sette av areal for en ny E6 utenom sentrum. 
Hvis kommunestyret ønsker dette vil ordfører anbefale at denne jobben starter i 
tide til å kunne fremmes ovenfor arbeidet med NTP 2021-2033, noe som tilsier 
oppstart av planarbeidet 2018/2019, med målsetning om ferdigstilling i 2020. Hvis 
en følger kommunestyrets nåværende vedtak i planstrategi, vil det tilsi at en vil 
komme for seint i gang med et slikt arbeid i forhold til NTP 2021. 
 
Jeg vil likevel oppfordre kommunestyret i Nordreisa til å ha fokus på den 
detaljreguleringen som nå er i prosess, og bidra til at denne får best mulig utfall på 
de premissene som nå ligger til grunn. Her er det flere muligheter uavhengig av 
hva slags vei som går gjennom sentrum. En kan beholde ting slik de er i dag, eller 
delta aktivt og konstruktivt i utformingen av et nytt Storslett sentrum. Så er vår 
målsetning og vedta denne reguleringsplanen i løpet av 2017. I tillegg er det 
vedtatt ett forprosjekt for å skissere opp et nytt torg i sentrum foran 
kommunehuset. Jeg mener dette kan være med på å skape et nytt og spennende 
sentrum. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 

FO 8/17 Spørsmål kommunestyremøte 22.6.17 - tidlig innsats i skolen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  
 



Behandling: 

Svar på spørsmål kommunestyremøte 22.6.17 - tidlig innsats i skolen 

Våre unge innbyggere er vår viktigste ressurs for fremtiden, og i så måte særdeles viktig å gi et 
godt grunnlag for fremtidig læring. Jeg er derfor glad for spørsmålene som representanten 
Karlsen stiller. 
 
Til spørsmålet om hvordan tidlig innsats praktiseres i vår skole? 
Moan skole har fått tilført en lærerstilling fra høsten 2016, og en stilling høsten 2017 som er 
øremerket tidlig innsats. Tidlig innsats er et bredt begrep. Det handler om både tidlig og riktig 
innsats for elevene så snart en avdekker utfordringen. Nordreisa kommune tilstreber å ha god 
kvalitet og bemanning både i barnehage og i skolen. Og det arbeides kontinuerlig med å 
kvalitetssikre innholdet i den undervisningen som blir gitt. Intensjonen både i 2016 og i 2017 er 
å bruke den såkalte Dovremodellen. 
 
Så til spørsmålet om det vil være 2 lærere i klassene på Moan skole til høsten når det undervises 
i de tre nevnte fagene? 
Rektor på Moan skole opplyser ordfører om at det vil være 2 pedagoger i begge klassene på 
både 1. og 2.trinn ved skolestart høsten 2017. Utfordringen har imidlertid vært å skaffe 
kvalifiserte vikarer f.eks ved sykefravær, eller hvis en opplever store spesialpedagogiske 
utfordringer. Da kan det være nødvendig å foreta omdisponeringer i denne bemanningen. Men 
utgangspunktet er 2 pedagoger i begge klasser på 1. og 2. trinn ved Moan skole høsten 2017. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 

PS 33/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

PS 34/17 Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2016 Nordreisa kommune vedtas. 



 

PS 35/17 Årsregnskap 2016 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 

Terje Olsen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Endring: Disponering av mindre forbruk til investeringsformål:  
Disposisjonsfond: kr 7,8 mill. 
Oppvekst og kultur: kr 7. mill. 
Miljø,-plan og uvikling: kr 4. mill. 
Helse- og omsorg: kr 4. mill. 

Det ble først stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over oversendelsesforslaget fra Terje Olsen (H). 7 stemte for og 14 stemte 
imot. Forslaget falt dermed.  

Vedtak: 
• Nordreisa kommunes regnskap 2016 godkjennes.  
• Nordreisa kommunes mindre forbruk i driftsregnskap på kr 22.809.892 overføres 

disposisjonsfondet.  
• Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse. 
 

PS 36/17 Tertialrapport 1.tertial 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tertialrapporten tas til etterretning. 
 
Formannskapet forventer at sektorene innretter driften etter bevilgende rammer og at rådmann 
rapporterer tiltak til neste formannskapsmøte.     
 

PS 37/17 Regulering av budsjett 2017, nr 2 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følende forslag: 
Det etableres et forprosjekt i regi av Nordreisa kommune, med det formål å utrede, planlegge og 
beskrive grunnlaget for hvordan vi kan bygge opp et mulig villmarksenter i Nordreisa – om 
mulig også for Nord-Troms i en god modell. 
 



Nordreisa kommune bevilger/innarbeider kr 150 000,- i egenandel til det kommende prosjektet, 
med intensjon om at det utløser tilleggsfinansiering via f.eks Troms fylkeskommunes 
finansieringsordninger, Miljødirektoratets ordninger og evt andre kilder og bidragsytere. 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Investeringsbudsjettet: 
- Utbytte fra Avfallsservice kr 500.000,- overføres kommunalt næringsfond. 
- Nytt tak Rotsundelv skole utsettes. Investeringsrammen til tak Rotsundelv skole foreslås 

omdisponert kr 260.000,- til alarmanlegg Sonjatun omsorgssenter og resterende 240.00 til 
ubrukte lånemidler.   

- Ny trafo Oksfjord oppvekstsenter kr 100.000,- tas fra glassgang Storslett skole.   
 
Driftsbudsjettet: 
Vedtak Administrasjonsutvalget sak 9/17 Digitalisering, fornying av systemer kr 100.00,-  tas av 
dispensasjonsfond 
 
Det etableres et forprosjekt i regi av Nordreisa kommune, med det formål å utrede, planlegge og 
beskrive grunnlaget for hvordan vi kan bygge opp et mulig villmarksenter i Nordreisa – om 
mulig også for Nord-Troms i en god modell. 
Nordreisa kommune bevilger/innarbeider kr 150 000,- i egenandel til det kommende prosjektet, 
med intensjon om at det utløser tilleggsfinansiering via f.eks Troms fylkeskommunes 
finansieringsordninger, Miljødirektoratets ordninger og evt andre kilder og bidragsytere. 
 
 
Driftsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

1 Sektor for administrasjon -320 000 Reduksjon av lønnsbuffer
1 Sektor for administrasjon 307 000 Faktura fra 2016, samlet kr 928.000
1 Sektor for administrasjon 100 000 Digitalisering, fornying av systemer
2 Sektor for oppvekst og kultur 101 000 Faktura fra 2016, samlet kr 928.000
3 Sektor for helse og omsorg 520 000 Faktura fra 2016, samlet kr 928.000
2 Sektor for oppvekst og kultur 210 000 Tapsføring faktura fra 2016, Moan skole
3 Sektor for helse og omsorg 135 000 Faktura fra 2016
3 Sektor for helse og omsorg 57 000 Lønnsbudsjett NAV sosial
3 Sektor for helse og omsorg 80 000 Driftsavtaler private
6 Sektor for drift og utvikling 150 000 Egenandel villmarksenter
8 Renter, avdrag og avsetninger -500 000 Utbytte fra Avfallsservice
8 Renter, avdrag og avsetninger 500 000 Avsettes til kommunalt næringsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -100 000 Bruk av disposisjonsfond, digitalisering
8 Renter, avdrag og avsetninger -1 090 000 Bruk av disposisjonsfond, fakturaer 2016
8 Renter, avdrag og avsetninger -150 000 Bruk av disposisjonsfond, egenandel villmarksenter

500 000 -500 000  
 Merverdiavgift budsjettreguleres løpende i samsvar med regnskap. 
 Nedjustering av leieinntektene for Guleng 3 tas av disposisjonsfondet. 

 
Investeringsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 



Investeringsprosjekter Beløp Kommentar
Nytt tak Rotsundelv skole -500 000 Prosjektet utsettes ett år
Sonjatun omsorgssenter - nytt alarmanlegg 260 000 Omdipsoneres til nytt alarmanlegg
Ubrukte lånemidler 240 000 Ubrukte lånemidler økes
Oksfjord oppvekstsenter 100 000 Ny trafo
Glassgang Storslett skole -100 000 Rammen til prosjektet reduseres

0  
 

 
 
• Merverdiavgift budsjettreguleres løpende i samsvar med regnskap.  
• Nedjustering av leieinntektene for Guleng 3 tas av disposisjonsfondet. 
 

PS 38/17 Foreløpig budsjettramme 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende oversendelses forslag: 
Nordreisa kommune vil i videre budsjettarbeid vurdere reduksjon i eiendomsskatten. 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende oversendelses forslag: 
Det budsjetteres med 2% sykefravær med ref. fra folketrygden innen helse og skole. Ref. 
inntekta brukes til vikarpool innen skole og helsesektor. Det tilsettes i faste stillinger i poolen. 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over oversendelsesforslag fra John Karlsen (Frp). Oversendelsesforslaget 
enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over oversendelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Sektorene og sektorutvalgene starter behandlingen av budsjettet i august/september 2017 og 
følger oppsatt tidsplan som beskrevet i saksfremlegget.  



2. Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2017, 
justert for lønnsøkninger og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  
3. Det budsjetteres med minimum 1,75% i netto driftsresultat 
 
Oversendelsesvedtak: 

 Nordreisa kommune vil i videre budsjettarbeid vurdere reduksjon i eiendomsskatten. 
 Det budsjetteres med 2% sykefravær med ref. fra folketrygden innen helse og skole. Ref. 

inntekta brukes til vikarpool innen skole og helsesektor. Det tilsettes i faste stillinger i 
poolen. 

 

PS 39/17 Hovedplan vann 2017 - 2025 - Sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  
 

Behandling: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner Hovedplan vannforsyning 2017 – 2025. 
Handlingsprogram innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 

PS 40/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (Kik) - sluttrapport med 
verdivurdering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det vises til sluttrapport Kik utarbeidet av Nord-Troms museum, med verdivurdering av 

krigsminner i Nordreisa kommune 
 

2. Følgende seks områder prioriteres i det videre arbeidet, i henhold til handlingsplan i 
saksframstillingen:  
 Fallvika kystfort 
 Steinbruddet og veganlegget tilknyttet Hysingjord fangeleir 
 Fangeleiren på Gorosomoen 
 Heggemo 
 Leirbukthula 
 Veibrink nord 

 
3. Før tilretteleggingstiltak igangsettes skal tiltakene avklares med grunneiere. 
 

For å ivareta krigsminner og øvrige kulturminner bør det tas inn i kommunens planstrategi i 
neste periode å få laget kulturminneplan for kommunen 
 



PS 41/17 Suppleringsvalg - Miljø,- plan og utviklingsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Mattis Nyheim (Mdg) nestleder i miljø,- plan og utviklingsutvalget 
Birgit Nielsen (Sv) 3. vara i miljø,- plan og utviklingsutvalget 

PS 42/17 Suppleringsvalg - personlig varamedlem i valgnemnda etter 
innvilgelse av fritak for Helga Jæger Wigdel (Sv) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Birgit Nielsen (S) personlig varamedlem for Siv Elin Hansen (Sv) il valgnemnda. 

PS 43/17 Suppleringsvalg 17. mai komite for resten av valgperioden etter 
innvilgelse av permisjon for Helga Jæger Wigdel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Medlem i 17. mai komiteen for resten av valgperioden Sigrund Hestdal (Ap)  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Medlem i 17. mai komite for resten av valgperioden Sigrund Hestdal (Ap)  
 

PS 44/17 Kommunal garanti - Nordreisa IL - rehabilitering kunstgress 
Ymber Arena 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Nordreisa idrettslag simpel kausjon for et langsiktig lån 
pålydende kr 2.500.000,- til rehabilitering av kunstgresset på Ymber Arena.  



 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 2.500.000,- med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2.750.000,-.  

 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med 
tillegg av inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens §3.    

 Det gis avdragsfrihet i inntil 3 år.  
 Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.  

 

PS 45/17 Aksjeutbytte avsettes til kommunalt næringsfond 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 22.06.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
10% av aksjeutbytte settes av til et miljøfond for frivillige lag og foreninger, privatpersoner, 
skole-barnehager o.a. som har gode miljøprosjekter de trenger økonomisk hjelp til å 
gjennomføre. Målet er primært å støtte opp om miljøsatsinger i nærmiljøet men også andre 
miljøtiltak kan vurderes. Retningslinjer for fondet behandles av mpu.  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 18 stemte for og 3 stemte  
imot. Forslaget dermed vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over det innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 

 Aksjeutbytte avsettes til kommunalt næringsfond 
 Avsetningen inngår i strykningsreglene  

 
10% av aksjeutbytte settes av til et miljøfond for frivillige lag og foreninger, privatpersoner, 
skole-barnehager o.a. som har gode miljøprosjekter de trenger økonomisk hjelp til å 
gjennomføre. Målet er primært å støtte opp om miljøsatsinger i nærmiljøet men også andre 
miljøtiltak kan vurderes. Retningslinjer for fondet behandles av mpu.  


