
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 21.06.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 15:17 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Olaug Bergset Medlem SP 
Hilde Anita Nyvoll Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Trond Bjerkmo Medlem AP 
Olaf Skogmo Medlem SP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Odd H. Rudberg Medlem SV 
Terje Olsen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Gerd H Kristiansen Medlem KRF 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Ingvil Birkelund Andersen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Karl Mattis Nyheim MEDL MDG 
Tore Elvestad MEDL AP 
Arthur J Tørfoss MEDL FRP 
Johanne M Olaussen MEDL H 
Per Sverre Moen MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Morten Pedersen Tore Elvestad AP 
Harald Willy Henriksen Arthur J Tørfoss FRP 
Bjarne Josefsen Per Sverre Moen H 
Bjørn Arne Olsen Karl Mattis Nyheim MDG 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Johanne M Olaussen H 

 
Fra ungdomsrådet møtte: 
Hermod Bakken  
Martin Årnes 

 
 



Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Marie Gaino Rådmann 
Dag Funderud Sektorleder for drift og utvikling 
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  Odd Rudberg 
Ordfører 
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen             Anne Kirstin Korsfur 
Utvalgssekretær  
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Orienteringer  
Øyvind Evanger (Ap) orienterte fra møtet fredag 15.6.18 med Helse Nord om sykestuesengene 
på DMS. 
 
Terje Olsen (H), leder av byggekomiteen og Dag Funderud, sektorleder for drift- og utvikling 
orienterte om ny kirkegård – Rovdas gravlund 
 
Permisjoner 
Ingvil Birkelund Andersen (Krf) innvilget permisjon fra kl 13:30, fra PS 41/18 til PS 59/18. 
Gerd H. Kristiansen (Krf) innvilget permisjon fra kl 13:45, fra PS 42/18 til PS 59/18. 
John R. Karlsen (Frp) innvilget permisjon fra kl 15:00, fra PS 57/18 til PS 59/18. 
 
 
 
 
 
 



FO 7/18 Interpellasjon - Ernæring og trivsel i sykehjemmene - Nordreisa 
kommunestyre, 21.6.18 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  
 

Behandling: 
Ordfører er som interpellanten opptatt av trivsel og ernæring på våre sykehjem. Mat og måltider 
er i så måte en viktig faktor i dette som også har hatt relativt stort fokus i den siste tiden. 
 
Det ble fra 1.februar i år endret rutiner på våre sykehjem rundt måltider og innført et 4.måltid, 
Det serveres nå lunsj kl. 12 og middagene ble flyttet fra rundt kl. 1300 til 1530. Det serveres 
foreløpig dessert 3 dager i uka. Denne endringen er i samsvar med anbefalte nasjonale 
retningslinjer. Omleggingen har blitt godt mottatt på avdelingene, men tilbakemeldingen er at 
det fortsatt kan jobbes noe med lunsjmenyen, og flere pasienter ønsker et valg når det gjelder 
middag. Det er gjort en stikkprøvekontroll ved Sonjatun sykehjem som viste at alle pasienter 
hadde enten holdt vekt eller økt vekt etter innføring av 4 måltider. 
 
Det er også vedtatt en omlegging til kok/kjøl ved kjøkkenet på Sonjatun. Innføringen av dette 
har tatt litt tid, men en jobber videre med dette. Kok/kjøl er en måte å produsere mat på som 
også vil kunne imøtekomme ønsket om valgfrihet av middager. Det vil da kunne serveres et 
alternativ til dagen middagsrett, dersom en pasient ikke liker det eller har lyst på noe annet. 
Kok/kjøl metoden har vært noe omdiskutert, men mange sykehjem har innført metoden for 
mange år tilbake. Verdt å nevne er kanskje at På Taket cafe bruker denne metoden i sin 
produksjon, og har akkurat kommet høyt i bladet Motor sin kåring av Norges beste veikroer. 
Når det gjelder pasientenes mulighet til å være utendørs jevnlig har både på Bo- og 
kultursenteret, og omsorgssentret hage med gjerde der pasienter kan gå ute, også på egen hand. 
Sykehjemmet har egen veranda, men pasientene her er generelt dårligere og trenger mer hjelp 
for å komme seg ut. 
 
Elever fra videregående skole har i vinter, 2 timer hver uke, gjennom prosjektet «Livsglede for 
eldre» hatt ulike aktiviteter i alle avdelinger i sykehjemmene. Noen har også tatt med pasienter 
ut. Ungdomsskoleelever har også hatt aktiviteter 2 timer pr. uke med pasienter gjennom 
prosjektet «Innsats for andre» på to avdelinger i sykehjem, en avdeling på Omsorgssentret og 
en avdeling på Bo- og kultur. Lærlingene har også tatt pasienter med ut når det er vær og 
anledning. Alle disse tilbudene har de eldre satt stor pris på. Noen pasienter har en fast 
aktivitetsvenn gjennom frivillighetssentralen som tar de med ut på tur, og noen kommer seg ut 
ved hjelp av pårørende. 
 
Samlet sett er det derfor flere tilbud for de eldre til å komme seg ut og bli aktivisert. Det vil 
likevel være en kontinuerlig prosess for å utvikle dette tilbudet enda mer. 
 
 
 
 
 
 
 

FO 8/18 Spørsmål til kommunestyremøtet 21. Juni - Lokal, kortreist mat og 
kommunens kjøkken 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  
 



Behandling: 
På grunn av nedbemanningsprosessen og økonomifokuset i 2016, ble prosjektet med målsetning 
om å øke matlyst og matglede hos eldre i institusjon ikke igangsatt. Dette skyldtes 
kapasitetsutfordringer i sektoren.  Ny sektorleder har ikke konkret fulgt opp vedtaket i helse og 
omsorgsutvalget av 25.05.16, men har hatt høy fokus på ernæring, noe som blant annet har 
resultert i innføring av 4 måltider i sykehjemmene. 
 
Når det gjelder bruk av produkter fra lokale produsenter viser kjøkkenet til innkjøpsavtalene 
kommunen har. Nord-Troms samarbeider med Troms fylkeskommune om innkjøp av råvarer i 
matproduksjonen. Det er innkjøpssjefen for Nord-Troms kommunene som har forhandlet 
avtalene på vegne av kommunene. 
 
Ut i fra tidligere forhandlinger, så har ingen av de lokale fiskerne kunne levere den mengden 
fisk som var forespurt. Kjøtt har det ikke vært forhandlet om, siden Tømmernes slakteri ikke 
fikk være med på anbudsrunden. Anbudskonkurranser legges ut offentlig og alle leverandører 
har mulighet å gi tilbud utfra kriterier som er satt. Det har ikke vært nye anbudsrunder de siste 2 
år. 
 
Kjøkkenet kjøper derimot inn alt av bakervarer fra Fristelsen bakeri. Det er fast levering av brød 
2 ganger pr. uke. Kaker til bursdager bestilles av den enkelte avdeling og bakeriet leverer direkte 
til avdelingene. Kaker til helger bestilles etter behov. 
 
Da prosjektet som spørsmålsstiller viser til var initiert av Helse og omsorgsutvalget, vil ordfører 
anmode administrasjonen og utvalget til å følge opp saken videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 37/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
 

PS 38/18 Årsmelding 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas. 
Kultursektoren må tas inn i årsmeldingen. 
 
 

PS 39/18 Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2017 godkjennes.  
 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskap på kr 3.661.695,94 overføres  

disposisjonsfondet.  
Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 339.895,- dekkes ved bruk av 
disposisjonsfondet.  

 
 

PS 40/18 Kvartalsrapport 1.kvartal 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Med unntak av saker av akutt karakter skal alle saker som krever finansiering utover vedtatte 
rammer behandles i forbindelse med ordinære budsjettsaker. 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Det ble tilslutt stemt over tilleggsforslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf). 3 stemte for og 18 
stemte imot. Forslaget falt dermed. 

Vedtak: 
 
Kvartalsrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å gjenvinne 
budsjettbalansen. 
 



 

PS 41/18 Regulering av budsjett 2018, nr 2 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret bevilger kr 15 000,- til Nord-Troms museum – midlene tas fra disp.fondet. 
 
Det ble først stemt over innstillingen fra formannskapet. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Det ble til slutt stemt for tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

1 Sektor for administrasjon -300 000 Redusert lønnsvekst, jamfør revidert nasjonalbudsjett
1 Sektor for administrasjon 200 000 Oppgradering Agresso
2 Sektor for oppvekst og kultur 15 000 Økt overføring til Nord-Troms Museum
7 Skatter og rammetilskudd -2 038 000 Økning av skatteinntekter
7 Skatter og rammetilskudd 2 157 000 Reduksjon av inntektsutjevning
7 Skatter og rammetilskudd 990 000 Reduksjon av integreringstilskuddet
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 200 000 Utbytte Avfallsservice og Ymber
8 Renter, avdrag og avsetninger 2 200 000 Avsetning til kommunalt næringsfond og miljøfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -400 000 Reduksjon av renteutgifter
8 Renter, avdrag og avsetninger -15 000 Bruk av disposisjonsfond, overføring NTR Museum
8 Renter, avdrag og avsetninger -609 000 Overført fra disposisjonsfond

1 700 000 -1 700 000  
 

PS 42/18 Foreløpig budsjettramme 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Eiendomsskatten reduseres med 1 ‰ fra 2019 på private boliger. Inndekning gjøres 
forholdsmessig i de enkelte sektorer.  
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Oversendes miljø, - plan og utviklingsutvalget: 
Nordreisa kommune har nå en mer stabil økonomisk situasjon.  
Kommunestyret ønsker å styrke vedlikeholdet av kommunal eiendom som bygninger, veier, 
anlegg mv.  
Vi ber om at det utarbeides en handlingsplan for dette med prioriteringer for 
økonomiplanperioden 2019-2022 i budsjettet for 2019. 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Terje Olsen (H). 7 stemte for og 12 stemte imot.  
Tilleggsforslaget falt dermed.   
 



Det ble tilslutt stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Oversendelsesforslaget enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 

 Sektorene starter behandling av budsjettet for 2019 i juni 2018 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget. Sektorutvalgene starter behandlingen i 
august.  

 Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 
2018, justert for lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  

 Det budsjetteres med inntil 1,75% i netto driftsresultat.  
 
Oversendes miljø, - plan og utviklingsutvalget: 
Nordreisa kommune har nå en mer stabil økonomisk situasjon.  
Kommunestyret ønsker å styrke vedlikeholdet av kommunal eiendom som bygninger, veier, 
anlegg mv.  
Vi ber om at det utarbeides en handlingsplan for dette med prioriteringer for 
økonomiplanperioden 2019-2022 i budsjettet for 2019. 
 
 

PS 43/18 Kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune kjøper 250.000 aksjer à kr 1,- i Visit Lyngenfjord AS. 
 Beløpet foreslås inndekket via utviklingsfondet.  

 

PS 44/18 Kommunal garanti - Nordreisa Sogn - nytt orgel Rotsund kapell 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune innvilger selvskyldergaranti for lån inntil kr 500.000,- som 

Nordreisa Sogn tar opp til prosjekt nytt orgel Rotsund kapell.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 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 550.000,-.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jamfør Garantiforskriften §3. 

4. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av garantiforpliktelsen.  
 
 



PS 45/18 Ombygging av kommunehuset 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at ombygging av kommunehuset; første etasje, østre fløy, 

sluttføres med en tilleggsbevilgning på kr 250.000, som dekkes av ubrukte 
lånemidler. 

2. Det innhentes tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget.  
3. Det legges fram ny sak til kommunestyret med et kostnadsoverslag med 

finansieringsforslag når pkt 2 er gjennomført.  
 
 

PS 46/18 Kommunale næringsfond 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Næringsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
• «Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond» vedtas. Vedtektene oversendes 

Fylkesmannen i Troms for godkjenning.  
• «Retningslinjer for bruk og forvaltning av Kommunalt næringsfond og Kommunalt 

utviklingsfond» vedtas. 
• Det legges opp til mulighet for flåtelån for fiskerinæringen gjennom Kommunalt 

utviklingsfond. Det utarbeides egne retningslinjer for ordningen. Retningslinjene 
behandles i kommunestyret høsten 2018. 

• Det legges opp til mulighet for toppfinansieringslån for jordbruksnæringen gjennom 
Kommunalt utviklingsfond. Det utarbeides egne retningslinjer for ordningen. 
Retningslinjene behandles i kommunestyret høsten 2018. 

 
 

PS 47/18 Nå situasjonen i helsesektoren, utfordringer og rekrutteringsbehov 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Saken oversendes helse- og omsorgsutvalget for videre behandling. 
Det er en helse politisk målsetning å forskyve virksomheten i psykisk helsevern fra sykehus til 
DPS, fra døgn til ambulant og poliklinisk virksomhet. Det vil bli innført betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter fra 1.1.19. Hvordan er vi forberedt på det? 
 
Rådmannens innstilling med oversendelsesforslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig 
vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saken oversendes helse- og omsorgsutvalget for videre behandling. 
Det er en helse politisk målsetning å forskyve virksomheten i psykisk helsevern fra sykehus til 
DPS, fra døgn til ambulant og poliklinisk virksomhet. Det vil bli innført betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter fra 1.1.19. Hvordan er vi forberedt på det? 
 
 

PS 48/18 Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms- forslag til 
revidert avtale om brannvernsamarbeid 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

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

Vedtak: 

 Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

 Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

 Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale. 
 Økte kostnader innarbeides i budsjett for 2019. 

 

PS 49/18 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd.  
 
2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 

prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet.  
 
 

PS 50/18 Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges 
nasjonalparker 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Innstillingen fra næringsutvalget enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
 

PS 51/18 Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune oppretter en fast prosjektlederstilling som skal jobbe med bygg- og 
annleggsprosjekter. Kostnaden dekkes over investeringsbudsjettet som en andel av vedtatte 
investeringsutgifter. 
 

PS 52/18 Sluttbehandling: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal 
plan ID: 19422017_004 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  
 

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

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av Hansvoll boligområde med plan ID 19422017_004 med plankart 
sist revidert 30.5.2018, samt bestemmelser sist revidert 30.5.2018 og planbeskrivelse sist 
revidert 30.5.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

PS 53/18 Sluttbehandling: Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen - 
Nasjonal plan ID: 19422015_003 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

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

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5 i Sappen med plan ID 
19422015_003 med plankart sist revidert 10.6.2016, samt bestemmelser sist revidert 3.6.2018 
og planbeskrivelse sist revidert 3.6.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-
12 med forbehold om at Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- og energidirektorat 
trekker sine innsigelser til planen slik plandokumentene fremstår til sluttbehandling. 



PS 54/18 Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune betaler et anleggsbidrag begrenset til kr 800.000 for komplett 
avløpspumpestasjon Hansvoll-Lilleslett klargjort for drift. 

 Kommunal avløpsledning bygges for inntil kr 100.000. 
 Tiltaket finansieres gjennom bruk av inntil kr 900.000 av bundet avløpsfond.   

 
 

PS 55/18 Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa 
kommune – Ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Hermod Bakken (ungdomsrådet) fremmet følgende endringsforslag: 
Møtegodtgjørelse ungdomsrådet: 
Beholder dagens ordninger. Dvs. 400,- på møter under 5 t, 800,- på møter over 5 t. Leder får 
100,- mere pr møte. 
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Medlemmer fra ungdomsrådet behandles som andre representanter i politiske møter, dette 
gjelder også digitale verktøy som nettbrett.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling avsnitt en og to. Innstillingens avsnitt en og to 
enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble rådmannens innstilling i avsnitt tre satt opp mot forslaget fra Hermod Bakken 
(ungdomsrådet). Endringsforslaget fra ungdomsrådet enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1.3 Hvem reglementet gjelder for: 
Andre setning i første avsnitt slettes. 
 
5 Politisk organisering: 
Ungdomsrådet legges inn på politisk kart til venstre under kommunestyret 
 
13 Godtgjørelse til faste underutvalg, styrer og råd: 
Nytt avsnitt: 
13.3 Møtegodtgjørelse ungdomsrådet 
Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer for deltakelse i ungdomsrådet og 
utvalgsmøter: 
 Kr 400 for møter under 5 timer  
 Kr 800 for møter over 5 timer  
I tillegg mottar leder kr 100 pr møte 



 
Medlemmer fra ungdomsrådet behandles som andre representanter i politiske møter, dette 
gjelder også digitale verktøy som nettbrett.  

PS 56/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Hermod Bakken (ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: 
Øyvind Evanger (Ap) 
 
Forslaget fra Hermod Bakken (ungdomsrådet) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Politisk rådgiver for ungdomsrådet for perioden 2018-2019: 
Øyvind Evanger (Ap) 
 

PS 57/18 Valg av ungdomsråd 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Hermod Bakken (ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: 
Øyvind Evanger (Ap) kontaktperson i kommunestyret 2018-2019. 
 
Øyvind Evanger (Ap) enstemmig valgt.  
Tilslutt ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tilføying: 
Ungdomsrådsrepresentantene velger selv kontaktperson i neste møte i formannskapet, 
næringsutvalget, Miljø, - plan og utviklingsutvalget og Helse- og omsorgsutvalget. 
 
 

Vedtak: 
Nordreisa ungdomsråd for perioden 2018-2020: 
Skole:     Medlemmer: 
Nord-Troms Videregående skole Anna Elise Lund Henriksen, Leder 
     Hermod Bakken, nestleder 

Martin Årnes 
Storslett ungdomsskole  Oda Fossvoll 
     Scott Nordstrøm 
     Ramona Soleng Thomassen 
     Aragon Mikkelsen 
Reisa Montessoriskole  Alf Sindre Einevoll 
 
Skole:     Vara medlemmer: 
Storslett ungdomsskole  Oda Birkelund 
     Jonas Pedersen 
     Mathilde Eriksen 
     Isak Båtnes Lund 
     Leif-Adrian Mortensen 
Reisa Montessoriskole  Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik 
 



 
Følgende politikere velges som ungdomsrådets kontaktpersoner for perioden 2018-2019: 
Kommunestyret: Øyvind Evanger (Ap) 
Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 
 
Ungdomsrådsrepresentantene velger selv kontaktperson i neste møte i formannskapet, 
næringsutvalget, Miljø, - plan og utviklingsutvalget og Helse- og omsorgsutvalget. 
 
Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer 
 
 
 

PS 58/18 Forlengelse virkningsperioden for lønnspolitiske retningslinjer 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Virkningsperioden for kommunens lønnspolitiske retningslinjer forlenges fra og med 1.5.18 til 
og med 31.12.18.   
 
 

PS 59/18 Sluttbehandling: Detaljregulering Olsens verft - Nasjonal plan ID: 
19422017_ 002 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  

Behandling: 
Innstillingen fra miljø, plan og utvikling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av Olsens verft med plan ID 19422017_002 med plankart sist 
revidert 14.03.2018, samt bestemmelser sist revidert 14.03.2018 og planbeskrivelse sist revidert 
05.06.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 


