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Utdeling av Stakebåt-pin i sølv og blomster 
 
Kjære Kristin, 
Gratulerer som verdensmester i kickboksing! 
 
Det at jeg står og taler til deg på slutten av året er for meg begynt å bli en juletradisjon. Og jo 
større stas er det hvert år. For 2 år siden var vi i idrettshallen og feiret VM sølv, i fjor var vi her 
og feiret en nybakt europamester, og i dag tar vi steget opp å hedrer en regjerende 
verdensmester. 
 
Som i fjor vil jeg herved invitere deg og Kian til å spise middag sammen med kommunestyret 
senere i dag.  
 
Kristin, du er et forbilde for veldig mange, og den rollen ivaretar du på en utmerket måte. Du 
viser at hvis en legger ned det arbeidet som skal til, så er det meste mulig. Og minst, når du 
kommer hjem så kan du ikke fort nok få ta del i den jobben som gjøres lokalt blant barn, unge 
og voksne. Kort og godt, du ivrer etter å gi tilbake til et miljø og et samfunn som har vært der 
for deg, og som betyr mye for mange andre. 
 
Som ordfører snakker jeg på vegne av folk i Nordreisa, og da vil jeg si at vi er svært stolt av deg, 
ikke bare for de idrettspresentasjonene du oppnår, men også for ditt fantastiske bidrag som 
ambassadør for Nordreisa kommune. 
 
I Nordreisa har vi en utmerkelse som tildeles som et symbol på innsats for å nå en bedre fremtid. 
Denne gis i form av en pin av en stakebåt. Det her er en utmerkelse som henger svært høyt og 
har ikke vært utdelt på flere år. Ordfører kan imidlertid ikke tenke seg at det finnes noen mer 
verdig kandidat til denne utmerkelsen enn akkurat deg Kristin. 
 
Så med disse ordene vil jeg igjen gratulere deg som verdensmester og da tildele deg utmerkelsen 
stakebåten i form av en pin med påfølgende kort til, og selvfølgelig en blomst. 
 
Gratulerer hjerteligst. 
 
 

FO 12/17 Interpellasjon - Nasjonale prøver 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Nordreisa kommune er rangert som 381 i kommunebarometeret for 2017, noe både politisk og 
administrativ ledelse er lite fornøyd med. Kommunebarometeret lages av Kommunal Rapport og 
er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike 
sektorer. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2016, samt offentlig 
statistikk fra en del andre kilder. 
I tillegg har vi nå som interpellanten skriver fått resultatene fra nasjonale prøver denne høsten. 
Disse er veldig svake på 5 trinn, mens 8.trinn har bedre resultater og 9.trinn til dels gode 
resultater. 
 
I kommunebarometeret vektes sektorene ulikt, grunnskole og pleie og omsorg med 20% hver. 
Barnehage, barnevern og økonomi teller 10 % hver, de andre til sammen 30%. 



Nordreisa kommune rangeres høyest på økonomi, pleie og omsorg, miljø og ressurser, 
saksbehandling og kostnadsnivå. Svakest scorer vi på grunnskole, barnevern og helse.  
 
Grunnen til at vi scorer lavt på grunnskole er at avgangskarakterene på 10. trinn i Nordreisa 
har vært ganske lave de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge. 
Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er også litt høyere enn i normalkommunen. 
På ungdomsskolen har mange elever fått spesialundervisning.  
 
På barnevern scorer vi lavt på grunn av treg saksbehandling, for mange av barna mangler en 
omsorgsplan, og vi har ikke gjennomført brukerundersøkelser siste fire år.  
 
Innen helse scorer vi lavt fordi legedekningen var litt lav. I kostra rapporterer Nordreisa at 1 ut 
av 3,75 helsesøstre jobber med småbarn.  Det gjør at kommunen har dårlig dekning hva gjelder 
helsesøster for aldersgruppen under 5 år. 
Vi har også for få ansatte som er registrert med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.  
 
Spørsmål: 
Hva mener ordføreren må gjøres for at Nordreisa kommune skal bli bedre, både på kort og lang 
sikt? 
 
Generelt har årene på Robek ikke vært bra for kommuneorganisasjonen. Det har vært, og er 
delvis enda et stort fokus på sparing og kutt i stedet for styring. Når utfordringer har oppstått har 
mangel på penger blitt en gjennomgående forklaring, i stedet for å undersøke andre forhold, som 
kompetanse eller organisering. Det har blitt manglende ressurser til utvikling av fag, 
medarbeidere og arbeidsorganisering i flere sektorer. 
Posisjonen har lagt stor vekt på å få styring med økonomien slik at vi kan få et grunnlag for en 
sunn og velfungerende organisasjon, der medarbeiderne får bruke og utvikle kompetansen sin. 
Gledelig nok viser kommunebarometeret at det har vi lykkes med så langt.  
 
Innen både helse og omsorg og skole er vi inne i planprosesser som vi mener vil gi oss grunnlag 
for å utvikle tjenestene på en god måte. Videre vektlegger vi kompetanseutvikling. Store tiltak 
som lederutviklingsprogram, rektorutdanning og velferdsteknologiprosjektet er igangsatt. 
Eksempel på mindre tiltak vi jobber med er heltidsstrategi, ha faglærte i spesialundervisningen 
og gjennomgå kjøp av tjenester for å se om vi heller skal utvikle egen kompetanse. Vi har også 
vedtatt å etablere vikarpool for sykepleiere og lærere med sikte på å unngå ufaglærte vikarer 
mest mulig. 
 
Kommunen har nettopp gjennomført en omorganisering av familiesenteret der barnevernet er 
skilt ut som egen virksomhet. Dette gjør at ansvaret for både fag, personal og økonomi er 
plassert på barnevernleder. Her gjøres aktiviteter for å styrke arbeidsmiljøet, samt opplæring og 
kompetanseoppbygging av alle ansatte. 
 
Oppvekst og kulturutvalget har bestilt en gjennomgang av helsesøstertjenesten som forventes 
lagt frem til behandling i løpet av 1.halvår. 
 
På skolesektoren jobbes det nå veldig målrettet både på lang og kort sikt. Vi er godt i gang med 
arbeidet med å se på og endre lederstruktur for å optimalisere samarbeid mellom skolene. Målet 
er at våre skoler skal ha lik metodikk og sånn være gjenkjennelige for elever og foresatte. De 
største skolene deltar i felles kompetanseheving innenfor feltet vurdering for læring, i tillegg til 
en aktiv styring av lærere til videreutdanning. Nordreisa kommune vil fra uke 5/2018 få hjelp og 
veiledning fra utdanningsdirektoratets veilederkorps, og kommunen søker om å få bli med i en 
nasjonal satsing som realfagskommune. Det vil bli kontinuerlig kartlegging av elevenes ståsted i 



forhold til grunnleggende ferdigheter via Carlsten-tester både høst og vår. I tillegg legges det nå 
opp til en kraftig og målrettet satsing på IKT i skole og barnehage. 
 
Ordfører er enig med interpellanten Karlsen at Nordreisa trenger å løfte seg, og jeg er i så måte 
glad for at vi har et godt samarbeidsklima både med administrasjonen, og ikke minst oss 
politikere i mellom. Det gir oss forutsetninger for å lykkes med dette arbeidet. I så måte synes 
jeg også at kommunebarometeret gir et oversiktlig bilde av tjenestene. Ordfører ønsker derfor å 
legge fram kommunebarometeret som drøftingssak for kommunestyret i årene som kommer. Det 
gir en god hjelp til å se sektorene samlet, og utvikle en felles forståelse av utfordringene 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Ordfører best å fremme sak i regionrådet som går ut på at det skal jobbes med å få statlige- og 
fylkeskommunale arbeidsplasser til Nord-Troms. Det er svært viktig at arbeidet prioriteres nå 
når det skal flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo i forbindelse med regionreformen. Både Sør-Troms 
og Midt-Troms er prioritert tidligere, og nå mener Nordreisa kommunestyre at vår region skal 
tildeles oppgaver og arbeidsplasser.  
 
Det ble enstemmig vedtatt at forslaget fra John Karlsen (Frp) skulle realitetsbehandles. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Ordfører best å fremme sak i regionrådet som går ut på at det skal jobbes med å få statlige- og 
fylkeskommunale arbeidsplasser til Nord-Troms. Det er svært viktig at arbeidet prioriteres nå 
når det skal flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo i forbindelse med regionreformen. Både Sør-Troms 
og Midt-Troms er prioritert tidligere, og nå mener Nordreisa kommunestyre at vår region skal 
tildeles oppgaver og arbeidsplasser.  
 

FO 13/17 Spørsmål - Prosjekt boligutvikling i Nord- Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Som representanten Terje Olsen helt korrekt innleder med ble Nordreisa kommune med i 
prosjektet etter en interpellasjon i kommunestyret juni 2015. Grunnen til den trange starten var 
usikkerheten om hvilken nytte Nordreisa kommune ville ha av dette arbeidet da vi nettopp 
hadde utarbeidet en boligpolitisk strategi, samt at vi utøver mye av vårt boligsosiale arbeid 
gjennom samarbeidet med stiftelsen Nybo. 
 
Spørsmål 1. 
Kan ordføreren orientere kommunestyret om hvordan prosjektet er gjennomført? 
Det ble ansatt en prosjektleder av vertskommunen Storfjord og prosjektet har vært styrt fra 
Storfjord kommune. I tillegg har det vært organisert med en prosjektmedarbeider i hver 
kommune. I Nordreisa kommune har dette vært sektorleder Dag Funderud. Ved behov har det 
vært møter med politisk og administrativ ledelse, og med stiftelsen Nybo. Gjennom 
prosjektperioden har det blitt gitt faglig påfyll gjennom møter, faglige samlinger og konferanser. 



 
Spørsmål 2 
Hvilken nytte har prosjektet hatt for utvikling av kompetanse og gjennomføring av tiltak innen 
boligbygging i Nordreisa? 
I februar 2016 ble det gjennomført et temamøte om boligsituasjonen i Nordreisa med både 
utbyggere og utleiere. Møtet hadde tema som Husbankens virkemidler, presentasjon av 
Hamarøy-modellen og ikke minst status for boligsituasjonen i kommunen.   
 
Det har i prosjektperioden blitt stilt spørsmålstegn ved om Nordreisa kommune kan gi Stiftelsen 
Nybo et oppdrag om å bygge boliger for kommunen. Spesielt med tanke på lov om offentlig 
anskaffelser. Spørsmålstillingen er drøftet juridisk og det er blitt avklart at kommunen kan 
tildele slike oppgaver til stiftelsen Nybo, men under forutsetning at de følger alle reglene som 
Nordreisa kommune er pålagt etter lov om offentlig anskaffelse.  
 
Det har også vært jobbet med om det kunne etableres et borettslag i kommunen. I slutten av 
2016 rettet prosjektet en henvendelse til Bo i Nord om de kunne være interessert i å komme til 
Nordreisa for å presentere det de holder på med. I mars 2017 kom tilbakemeldingen om at de 
var engasjert i flere store prosjekter andre steder slik at de ikke hadde mulighet til å engasjere 
seg noe prosjekt i Nordreisa.  
 
Oppsummert så har prosjektet vært med på å få i gang bygging av ulike type boliger i Nord 
Troms regionen. I Nordreisa har stiftelsen Nybo ferdigstilt boliger for vanskeligstilte på 
Hansabakken høsten 2016, og de er nå i gang med bygging av Fosseng bokollektiv med 4 
leiligheter for mindreårige flyktninger.  Beslutningene om bygging ble tatt før kommunen kom 
inn i prosjektet, mens bygging er gjort og gjøres i prosjektperioden.  
 
Ytterligere utbygging er ikke satt i gang. Mye av bakgrunnen for det ligger i utfallet av det 
omtalte møtet med bransjen i 2016. Der var det sprikende meninger om hva som var behovet. 
Imidlertid er det sånn at Nordreisa kommune gjennom prosjektet har skaffet seg mye 
kompetanse om utbygging av ulike typer boliger og modeller for dette som kan benyttes hvis en 
føler at behovet er så stort at kommunen aktivt bør gå ut i markedet. 
 
Prosjektet avsluttes i utgangen av april 2018 og det planlegges nå et avslutningsseminar februar 
2018. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 

FO 14/17 Spørsmål fra innbygger til kommunestyremøte 18.12.17 - Bak vårt 
kommunestyrets rygg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Ordfører er svært glad for, og deler den positiviteten idrettslaget viser for sitt nærmiljø. Ordfører 
er også optimistisk for fremtiden etter at Reisafjelltunnellen åpner over nyåret. Det vil gi en 



langt bedre og kortere vei til kommunesenteret. Dette tror jeg vil gjøre Rotsundelv mer 
attraktivt, og føre til at langt flere vil se verdien av å bosette i dette området. Her er flere ledige 
tomter, og ordfører registrerer også at nye er under planlegging. Det viser at flere tenker positivt 
om Rotsundelv. 
 
Som spørsmålsstiller skriver er området i Rotsundelv allerede godt tilrettelagt og vil kunne ha 
store muligheter for videre utvikling. En utrykker bekymring for skolen i fremtiden, 
skoletilbudet er selvfølgelig avhengig av at det finnes elever. Men ordfører vil si, at det finnes i 
dag ingen planer om å endre skoletilbudet. Tvert om er det i budsjettforslaget som 
kommunestyret skal behandle, satt av penger til å vedlikeholde taket på skolen. Og det er satt av 
penger til datautstyr og læremidler i hele Nordreisa skolen.  
 
Så har kommunen fått en henvendelse fra Rotsundelv idrettslag om kunstgressbane ved 
Rotsundelv skole der en ønsker en oppgradering av denne i 2018, samtidig med banen på 
Storslett skole som det heter i brevet. Status for bygging av kunstgressbane ved Storslett skole er 
imidlertid at den ikke er prioritert i investeringsbudsjettet for 2018. Det er derfor ikke aktuelt å 
få til noen samordningseffekt med bygging av de to banene neste år.  
 
Denne henvendelsen er dermed behandlet av oppvekst og kulturutvalget som en tilskuddssøknad 
på ordinær måte. Dette ble vedtatt og banen er satt på 5.plass i prioriteringslista, foran 
kunstgress på Storslett skole. 
 

FO 15/17 Spørsmål fra innbygger til kommunestyret 18.12.17 - Endring av 
framtidig utbetaling av tilskudd - økning av årlig tilskudd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Ordfører er svært glad for at vi har et aktivt idrettsmiljø i hele kommunen som står på og gjør en 
fantastisk jobb for å gi et godt tilbud til oss alle. Ordfører ser også utfordringen med måten 
bevilgningene til utvikling av idrettsanlegg har vært gjort. Spesielt når det gjelder større 
prosjekter. 
 
De fleste er vel også kjent med hvilke økonomiske utfordringer vi som kommune har hatt 
gjennom mange år. Når regnskapet for 2017 avlegges skal Nordreisa kunne skrives ut av robek 
etter 13 sammenhengende års medlemskap. Det er likevel viktig å understreke at det betyr ikke 
at handlingsrommet blir noe større. 
 
Når det gjelder idrettsanlegg er det slik at når Nordreisa kommune ikke eier anleggene begrenser 
det våre muligheter til for eksempel å låne midler til en slik finansiering. Det betyr at slik støtte 
må bevilges over driftsbudsjettet eller av oppsparte fondsmidler. I den situasjonen vi har vært 
har dette vært særdeles krevende. Ordfører er likevel av den formening at det her bør utredes 
hvilke muligheter som finnes, og hvordan dette gjøres i andre kommuner. Jeg vil derfor be 
administrasjonen om gjøre denne utredningen å legge saken frem for politisk behandling. 
 
Når det gjelder det andre alternativet som en henviser til i spørsmålet om økning av beløpet, så 
er det oppvekst og kulturutvalget som har ansvaret for den delen av budsjettet som omhandler 
støtte til idretts og kulturformål. Økning av tilskuddet har vært et tiltak i årets 
budsjettbehandling for dette utvalget, men har dessverre ikke nådd opp i prioriteringen i det som 
ligger i innstillingen til dagens kommunestyremøte 
 



PS 59/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Referatene tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering. 
 

PS 60/17 Regulering av budsjett 2017, nr 4 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Driftsbudsjettet for budsjettåret 2017 revideres som følger: 
 

 
 
Økt refusjon ressurskrevende brukere kr 2 mill, avsettes til disposisjonsfond. 
 

PS 61/17 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) og Hilde Nyvoll (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, 
bokstav a.  
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ for 
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 



For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de 
som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.  
 
Det innføres lik betalingssats på middagsombringing for hele kommunen: 

 Middag hel kr 97,- 
 Middag hel inkl transport kr 134,- 
 Middag redusert kr 74,-   
 Middag redusert inkl transport kr 111,- 

 
Til behandlingen 2019 skal det utredes en mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler 
for barn og unge.  
 
Kommunen endrer ikke betalingene for avskrift, kopier mm jfr arkivforskriften. 
 
Lovpålagte utvalg som idrettsråd/kulturråd behandles på like linje med politiske partier og gis 
gratis leie av kommunale bygg. 
 

 PS 62/17 Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Felles gebyrregulativ for 2018 vedtas slik det foreligger. 
 

PS 63/17 Forskuddsvedtak  for 2018; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Ved utskrivning av eiendomsskatt 2018 benyttes en sats på 6 0/00 for bolighus og fritidshus. 
Forøvrig benyttes en generell sats på 7 0/00.  
Reduksjon i inntekter belastes disposisjonsfondet. 
 
Forslaget fra John Karlsen (Frp) ble satt opp mot rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 11 
stemmer og forslaget fra John Karlsen (Frp) fikk 9 stemmer. Innstillingen dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Ved ligning for 2018 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skatteøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven §15. 

 Ved utskrivning av eiendomsskatt 2018 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jamfør 
eigedomsskattelova §11 og § 13. 

 



PS 64/17 Eiendomsskatt 2018 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 
17 stemte for og 3 stemte imot. Innstillingen dermed vedtatt. 

Vedtak: 

 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 18.12.2017 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jmf esktl § 10.   

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2018 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 65/17 Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt punkt 1: 
Storslett samfunnshus ombygges til formål kulturskole. Vedlagte tegninger utgjør grunnlaget for 
videre planlegging. Tegningene brukes i samarbeidsmøter med brukere av kulturskolen, andre 
brukere og ansatte, og det skal trekkes inn ytterligere fagkompetanse som bidrar til estetikk, 
funksjonalitet og trivsel i lokalene. Målet er å få kulturskolelokaler som etter forholdene er 
optimalt tilpasset og gir kulturskolen en god skolehverdag.  
 
Valg og løsninger skal sees i sammenheng med renovering av huset for øvrig og bidra til at 
samfunnshuset får et mest mulig helhetlig uttrykk. Oppvekst- og kulturutvalget skal godkjenne 
tegningene og løsningene før ombygging iverksettes. 
 
Nytt punkt 2: 
Det beregnete budsjettet økes med 20% (erfaringskostnad) for ivareta dette kravet, slik at 
totalkostnaden blir inntil kr 600 000,-. Økningen dekkes inn ved bruka av disp fond 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Kostnad ved å tilrettelegge saken utsettes til alle kostnadsberegninger er tatt med. 
 
Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 2: Investeringsbeslutningen gjøres når utredningen er ferdigstilt. 
Punkt 6: Prosjektet sees i sammenheng med EPC-investeringene og ombyggingen av 
svømmehall. 
 
 
 
Det først stemt over utsettelsesforslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 6 stemte for og 12 
stemte imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 1. 18 stemte imot 0 stemte for. 
Innstillingen falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over Odd Rudberg (Sv) forslag til nytt punkt 1. 12 stemte for og 6 stemte 
imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 2. Ingen stemte for innstillingen og 
18 stemte imot. Innstillingen falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over Gerd Kristiansen (Krf) forslag punkt 2. 8 stemte for og 10 stemte 
imot. Forslaget falt derved. 
 
 
Det ble deretter stemt over Odd Rudberg (Sv) forslag til nytt punkt 2. 10 stemte for og 8 stemte 
imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt samlet over punkt 3-5 i formannskapets innstilling. 12 stemte for og 6 
stemte imot. Innstillingens punk 3-5 dermed vedtatt. 



 
Det ble tilslutt stemt over nytt punkt 6 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf). Forslaget 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Storslett samfunnshus ombygges til formål kulturskole. Vedlagte tegninger utgjør 
grunnlaget for videre planlegging. Tegningene brukes i samarbeidsmøter med brukere av 
kulturskolen, andre brukere og ansatte, og det skal trekkes inn ytterligere fagkompetanse 
som bidrar til estetikk, funksjonalitet og trivsel i lokalene. Målet er å få 
kulturskolelokaler som etter forholdene er optimalt tilpasset og gir kulturskolen en god 
skolehverdag.  

 Det beregnete budsjettet økes med 20% (erfaringskostnad) for ivareta dette kravet, slik at 
totalkostnaden blir inntil kr 600 000,-. Økningen dekkes inn ved bruka av disp fond 

 Toalettfasiliteter med tilgang til rullestolbruker må utredes og tas med i prosjektet.  
 Behov for tilgang kjøkken for kulturskolen må avklares.  
 Utforming av overflater skal være etter plan fra interiørarkitekt.  
 Prosjektet sees i sammenheng med EPC-investeringene og ombyggingen av 

svømmehall. 
 

PS 66/17 Renovering og disponering av Solvoll gamle skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kostnadsramme på kr. 300.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 

2018-2021.  
2. Solvoll gamle skole stilles til disposisjon for utleie til ideelle lag og foreninger når 

nåværende brukere har flyttet til andre lokaler.  
3. Husleie fastsettes og forslag til leieavtale(r) utarbeides før utleie, og framlegges Miljø-, 

plan- og utviklingsutvalget for godkjenning. Husleie skal dekke faktiske kostnader for 
drift. Innvendig tiltak finansieres av leietakere. 

4. Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset enn de 
som er nevnt, og hvilke leiekostnader som det er realistisk å få inn.  

5. Solvoll skole sto igjen i Nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av Nord-
Troms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig kulturhistorisk verdi for 
regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler til fullstendig renovering av 
det snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17.  

 

PS 67/17 Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2: 
Detaljplanleggingen skal skje i samarbeid med ungdomskontakten og ungdomsrådet. 



 
Tor- Arne Isaksen (Krf) fremmet forslag til nytt punkt 3: 
Kostnadsrammen settes til 1 000 000. Kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
Det ble først stemt over punkt 1 i formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 2 satt opp mot forslaget fra Tor-
Arne Isaksen (Krf). 10 stemte for formannskapets innstilling og 10 stemte for forslaget fra Tor-
Arne Isaksen (Krf). Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende, jfr. KL-§ 35,1, og 
formannskapets innstilling derved vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Den gamle kinosalen i Nordreisahallen gjøres om til ungdomsklubb. Vedlagte tegninger 

legges til grunn for ombyggingen. 
2. Detaljplanleggingen skal skje i samarbeid med ungdomskontakten og ungdomsrådet. 
3. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 800.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og 

økonomiplan for 2018-2021. 
 
Det skal brukes interiørarkitekt for utforming av overflater. Dette skal samordnes med 
ombygging av kulturskolelokalene til et prosjekt.  
 

PS 68/17 Utbygging av Høgegga barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Moan skole omgjøres til barnehage med 6 avdelinger. 
 
Formannskapets innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 
17 stemte for innstillingen og 3 stemte for forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 
Innstillingen dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Høgegga barnehage bygges ut til 4 avdelings barnehage. Avdelingen ved Sonjatun barnehage 
innlemmes i Høgegga barnehage. Investeringsutgiften tas med i budsjettet for 2018.   
 
Disponering av den ledige avdelingen ved Leirbukt må utredes og legges frem for Oppvekst- og 
kulturutvalget. 
 

PS 69/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Hermod Bakken fra ungdomsrådet fremmet følgende forslag: 



Det bevilges Kr 150.000,- til disposisjon for ungdomskonsulent til drift/aktiviteter til ungdom. 
Midlene benyttes i samarbeid med ungdomsrådet 
 
Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: 
1. Følgende endringer gjøres i  budsjett og 
økonomiplan:     
 2018 2019 2020 2021 
Innsparingseffekt ved nedleggelse av Sonjatun bhg  -250000 -500000 -500000 
Reduserte rentekostnader -1500000    
Garasje til liftbil  -1700000   
Liftbil  -1500000   
Reduserte kostnader gruppeliv -200000 -200000 -200000 -200000 
Økning leie- og salgsinntekter -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 
Reduksjon sosialhjelp -300000 -300000 -300000 -300000 
Effektiviseringsgevinst Kok-kjøl -250000 -500000 -500000 -500000 
Ombygging samf.hus, svømmehall, EPC sett i 
sammenheng -2000000    
Sum -5250000 -5450000 -2500000 -2500000 

     
2. Innsparingene legges i sin helhet inn på disposisjonsfondet 
3. Midler til asfaltering bindes ikke til nyasfaltering av grusveier, men kan også disponeres til 
reasfaltering 
4. Til første budsjettrevisjon i 2018 legges det fram tall på etterslep på kommunal medfinansiering av 
idrettsanlegg 

 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kultur:  
-           Nordreisa kommune skal arbeide for et interkommunalt samarbeid om 

kulturskoleaktiviteter 
 
Tor Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Bevilgningen til Nordreisa Kirkelige Fellesråd økes med 200 000 som følge av behov for 
automatisk ringeanlegg. Midlene tas fra disposisjonsfond. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Investering og finansiering av nytt ringeanlegg til Nordreisa kirke legges fram som sak for 
oppvekst- og kulturutvalget snarest. 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
 Moan skole utredes brukt til barnehage med avdelinger, organisert enten som én barnehage 

med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver. Det utredes også bygging 
av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. Det utredes også om driften ved ovennevnte 
organisering, sammen med avhending av en del av de gamle barnehagebygg, kan finansiere 
store deler av byggekostnadene ved at driften i kommunal regi effektiviseres og at 
overføringene til de private barnehager reduseres.  

 Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens 
svømmehall til gymsal nr 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til 
dagens anlegg.  

 Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av 
realfagsmateriell og utstyr til skolene.  



 Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. 
Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert.  

 
Det ble først stemt over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 7 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf). 
Første punkt. 9 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
Andre punkt. 9 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
Tredje punkt. 9 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
Fjerde punkt. 9 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Hermod Bakken fra ungdomsrådet. Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf) satt opp mot forslaget fra Olaug 
Bergset (Sp). 9 stemte for forslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf) og 11 stemte for forslaget fra 
Olaug Bergset (Sp). Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer. 11 stemte for og 9 
stemte imot. Budsjett og økonomiplan 2018-2021 dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
1) Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018. 

 
2) Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 

 
 

3) Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering: 
 
 



 
 
 

4) Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 22.520.000 i 2018. Lånet tas opp i 
samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 
15 års løpetid. 

 
5) Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 

Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
 

6) Det bevilges Kr 150.000,- til disposisjon for ungdomskonsulent til drift/aktiviteter til 
ungdom. Midlene benyttes i samarbeid med ungdomsrådet 

 



7) Investering og finansiering av nytt ringeanlegg til Nordreisa kirke legges fram som sak 
for oppvekst- og kulturutvalget snarest.  
 

8) Kultur: Nordreisa kommune skal arbeide for et interkommunalt samarbeid om 
kulturskoleaktiviteter 

 

PS 70/17 Rapport forprosjekt Hjellnes 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap), John Karlsen (Frp) og Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende 
fellesforslag: 

1. Det settes i gang detaljregulering av Hjellnes havn- og industriområde når finansiering er 
avklart 

2. Det innhentes tilbud fra ekstern konsulent på planarbeidet 
3. Prosjektet gis en kostnadsramme på kr 600.000. Egenandel dekkes ved bruk av disp-

fond. 
4. Det søkes om ekstern finansiering på kr 300 000 

 
Innstillingen fra næringsutvalget ble satt opp mot fellesforslaget fra Ap, Frp og Krf. 15 stemt for 
fellesforslaget og 5 stemte for innstillingen fra næringsutvalget. Fellesforslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det settes i gang detaljregulering av Hjellnes havn- og industriområde når finansiering er 

avklart 
2. Det innhentes tilbud fra ekstern konsulent på planarbeidet 
3. Prosjektet gis en kostnadsramme på kr 600.000. Egenandel dekkes ved bruk av disp-

fond. 
4. Det søkes om ekstern finansiering på kr 300 000 

 

PS 71/17 Tilstandsrapport Nordreisa 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2017 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. Tiltakene etter fylkesmannens tilsyn ved Storslett skole skal følges opp og implementeres i 
alle skolene i Nordreisa kommune. Framdriften og status med dette arbeidet skal rapporteres 
til oppvekst og kulturutvalget gjennom resultatrapporteringen. 



4. Fra og med 2018 endrer Nordreisa Kommune tilstandsrapporten for grunnskolen og legger 
fram en Kvalitetsmelding for grunnskolen som i større grad involverer foreldreutvalg, 
skolens personale, elevråd og politisk nivå.  

 

PS 72/17 Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016  og behov for 
utbygging 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Det gjennomføres en utredning for å sikre langsiktige og gode pedagogiske og bygningsmessige 
løsninger for ansatte og elever ved Nordreisaskolen.  
 
Utredninga må se på ulike løsninger herunder  
- Bevare 1-3 trinn ved Moan skole og 4-10 ved Storslett 
- etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på Storslett. I denne utredningen vurderes 
muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt barnetrinn og ungdomstrinnet. Videre vurderes 
behovet for ombygging av skolene ved bytte av skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn.  
- Sørkjosen skole som oppvekstsenter 
-      Hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer må ivaretas, 
-      Ivaretakelsen av Moan skoles uteskolepedagogikk og elevtallsutviklinga ihht 
økonomiplanen må tas med i utredninga  
- Saken legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.17 
 
Tor Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag: 

 Det utarbeides en helhetlig skolebruksplan, hvor hovedvekten skal ligge på de faglige og 
sosiale mest optimale løsningene. 

 Utredningen skal vurdere konsekvenser ved å ha småskolen alene og 
mellomtrinn/ungdomstrinn samlet (som i dag) og konsekvenser ved å samle småskole og 
mellomtrinn, mens ungdomstrinnet står alene 

 Utredningen kan også synliggjøre konsekvenser ved evt bytte av skolebygg, men må 
gjøre klart rede for hvilke utbyggingsbehov som gjelder de ulike scenariene 

 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Det utredes å bygge ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Tor Arne Isaksen (Krf). 9 stemte for og 10 stemte imot. 
Forslaget falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 8 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt dermed. 
 
Tilslutt ble det stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 10 stemte for og 9 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Det gjennomføres en utredning for å sikre langsiktige og gode pedagogiske og bygningsmessige 
løsninger for ansatte og elever ved Nordreisaskolen.  



 
Utredninga må se på ulike løsninger herunder  
- Bevare 1-3 trinn ved Moan skole og 4-10 ved Storslett 
- etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på Storslett. I denne utredningen vurderes 
muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt barnetrinn og ungdomstrinnet. Videre vurderes 
behovet for ombygging av skolene ved bytte av skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn.  
- Sørkjosen skole som oppvekstsenter 
-      Hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer må ivaretas, 
-      Ivaretakelsen av Moan skoles uteskolepedagogikk og elevtallsutviklinga ihht 
økonomiplanen må tas med i utredninga  
- Saken legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.17 
 

PS 73/17 Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget - oppfølging etatsbesøk 
Sonjatun 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
a. Kommunestyret tar kontrollutvalgets referat og redegjørelse fra etatsbesøk Sonjatun 

omsorgssenter, Sonjatun bo — og kultursenter og Sonjatun sykehjem til orientering. 
 

b. Kommunestyret ber rådmann følge opp avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet 
og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 30.6.2018. 

 

 

PS 74/17 Reglement for kommunale vigsler Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar reglement for vigsler i Nordreisa kommune.  
 

PS 75/17 Interkommunalt samarbeid om drift av PP-tjeneste fra 01.01.2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Kåfjord og Nordreisa kommune inngår et interkommunalt samarbeid om drift av PP-tjeneste 

fra 01.01.2018.  
2. Samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven med 

Nordreisa kommune som vertskommune.  
3. Kåfjord og Nordreisa kommune vedtar forslag til vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord og 

Nordreisa kommune, gjeldende fra 01.01.2018.  
 

PS 76/17 Endring av selskapsavtalen Interkommunalt arkiv Troms IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre godkjenner ny versjon av selskapsavtalens §5 til Interkommunalt arkiv 
Troms IKS. 
 

PS 77/17 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum AS og Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune inngår, sammen med de øvrige eierkommunene, samarbeidsavtale 

med Nord-Troms Museum AS (NTRM) for årene 2018-2021 for å gi forutsigbar museal 
drift i regionen. 

2. Nordreisa kommune gir, i hht samarbeidsavtalen, NTRM et driftstilskudd på kr. 
443.790,- i 2018. 

3. Driftstilskuddet til NTRM reguleres årlig etter konsumprisindeksen. 
4. Virksomhet for kultur tilføres kr. 89.000,- i 2018 for å dekke økningen i driftstilskuddet 

til NTRM. Beløpet dekkes innenfor sektorens ramme. 
 

PS 78/17 Opphør av retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Retningslinjer til Nordreisa kommune for startlån og tilskudd utgår. 
Husbankens veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og forskrift følges. 



 
Boligpolitisk strategi for Nordreisa kommune 2014-2024 revideres og legges frem til 
kommunestyret innen juni 2018 
 

PS 79/17 Møteplan 2018 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møteplan for 2018 vedtas  
 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 8  26  21   Temadag 
Uke 38 25  20 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

25 
+  
Adm 

22 22 
 

12 31 
+ 
adm 

14  14 
+ 
adm 

20 18 
 

8 
+ 
adm 

6 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 1  10  7   13 26 22  

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

26 
 

 8 19  5  30 27 11 29  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

31 5 og 
6 
Veilede
rkorpse
n 

20 17  6  28 18 23 20  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

23  20  30   21 25 30 27  

Eldrerådet 15  12  14   14 17 22 19  

Rådet for funksjonshemmede 26    29    26.  28.  

N-T regionråd  4.-5 
30. 

 21. 24. 29. 19.  28. 25. 30. 26.-
27. 

 

Fylkestinget   12.-
16.3. 

  11.-15. 
juni 

   15.-19. 
oktober 

 10.-
14.de
sembe
r 

Fylkestinget – komitebefaringer    24.-
25.april 

      13.-
14. 
nove
mber 

 

Helligdager som faller på 
ukedager 

   2. 1.  
10. 
17. 
21. 

      25. 
26. 

Skolerute 4. 
første 
skoled
ag 

Vinterf
erie 
26.2-
2.3 

Vinterf
erie 1.-
2.3 
 
Påskef
erie 
26.mar
s til 2.4 

Første 
dag etter 
påske 3.4 

11. 
mai 
fridag 
for 
elever 
 
18. 
mai 
fridag 
for 
elever/
eksame
n for 
noen 

22. 
juni 
siste 
skoled
ag 

 20. 
august 
første 
skoled
ag 

 Høstfer
ie 4. og 
5. 
oktober 

Planl
eggin
gsdag 
vgs 
19. 
og 20 

Siste 
skole
dag 
før jul 
20. 
des 

             

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/utdanning/skoleruta/


PS 80/17 Høring -endring i vannforskriften 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune er imot dette lovendringsforslaget ettersom mye arbeid er lagt inn i de 
regionale vannforvaltningsplanene for 2016-2021. 
 
Nordreisa kommune kommer med følgende motargumenter: 

 Det er blitt gjennomført mange undersøkelser og evalueringer av 
vannforvaltningsarbeidet i Norge. Departementene har ikke lagt resultatene fra noen av 
disse til grunn for endringsforslaget. Departementenes argumentasjoner er derfor 
tilsynelatende basert på subjektiv oppfatning. 
 

 Det blir ingen politisk lokal- eller regional medvirkning, ettersom departementene 
foreslår at miljømål og tiltak skal utarbeides sentralisert på direktoratsnivå. Det kan virke 
som departementenes agenda er å fjerne den politiske dimensjonen lokalt og regionalt. 
 

 Dagens organisering med plan- og bygningsloven som hjemmelslov sikrer politisk 
forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. Dette er 
avgjørende for å oppnå vannforskriftens mål. 


