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PS 60/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
 

Behandling: 
Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
RS 49/18 – Orientering til høringsparter om innstilling 
NVE sitt svar, og sin saksbehandling, sendes over til MPU for videre behandling i Nordreisa 
kommune for evt merknad eller uttalelse fra kommunens side. Herunder at LVK konsulteres for 
eventuell vurdering. 
LVK=Landssammenslutningen for vassdragskommuner 
 
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
RS 49/18 – Orientering til høringsparter om innstilling 
NVE sitt svar, og sin saksbehandling, sendes over til MPU for videre behandling i Nordreisa 
kommune for evt merknad eller uttalelse fra kommunens side. Herunder at LVK konsulteres for 
eventuell vurdering. 
LVK=Landssammenslutningen for vassdragskommuner 
 
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 

FO 9/18 Spørsmål Nordreisa kommunestyremøte 25.10.2018 - Kanselleringer 
Sørkjosen lufthavn 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
 

Behandling: 
Kanselleringer Sørkjosen lufthavn 
I den senere tid har det igjen vært altfor mange kanselleringer til og fra Sørkjosen lufthavn. 
Sannsynligvis går passasjertallet ned, og det er et svært negativt fokus på flytilbudet. I verste fall 
kan flyplassen bli nedlagt hvis den negative utviklingen fortsetter lenge nok. 
 
Spørsmål er hva gjøres ovenfor Widerøe, for å sikre et stabilt og godt flytilbud, og er det 
eventuelt andre som kan sette press på Widerøe, for å få de til å overholde kontrakten som de 
har inngått med staten? 
FrP v/ John Karlsen 
 
 
Svar på spørsmål om kanselleringer Sørkjosen lufthavn. 



Ordfører deler spørsmålsstillers bekymringer til regularitet ved Sørkjosen lufthavn. Mange 
kanselleringer vil føre til mindre troverdighet, og lavere passasjertall over lufthavna. I 
kombinasjon med dårligere rutetilbud etter at det nye anbudstilbudet ble gjeldende fra 2017 er 
dette bekymringsverdig. 
 
Noe av dette var også bakgrunnen til at ordfører tidlig i år tok initiativ til å etablere et lokalt 
flyplassutvalg for Sørkjosen lufthavn. Det er nå kalt inn til en nytt møte i dette utvalget. På dette 
møtet er også kommersiell sjef ved Tromsø lufthavn invitert til å delta. Møtet i flyplassutvalget 
vil ha regularitet som hovedtema, og et av tiltakene som vurderes er et åpent møte i Nordreisa 
der en inviterer både bevilgende myndighet som er samferdselsdepartementet og Widerøe.  
 
Ordfører har i år tatt opp regulariteten i 2 møter med Widerøe. Selskapet legger seg helt flat for 
at den leveransen de har gitt ikke er god nok. Når det er sagt, er ikke etter deres eget utsagn 
Sørkjosen spesielt nedprioritert. Det har vært svært mange kanselleringer godt fordelt på mange 
steder spesielt nå i høst. Til tider har selskapet hatt 12 av totalt ca. 45 fly på bakken av tekniske 
årsaker. Widerøe har en forholdsvis gammel flypark. Grunnen til at denne ikke er fornyet, er at 
det i dag ikke finnes alternative flytyper som kan operere på kortbanenettet. Dette har gitt 
selskapet både et meget tidkrevende og kostnadskrevende vedlikeholdsprogram på sine fly. 
Nordreisa kommune har også vært delaktig i å opprette den nasjonale flyplassalliansen som ble 
stiftet 10.okt 2018 på Gardermoen. Dette er et samarbeidsorgan for de kommunene som er 
vertskommune for en flyplass. 
 
I vedtektene heter det: Flyplassalliansen er en politisk interesseorganisasjon som har som 
formål å sikre gode vilkår for samfunns- og næringsutvikling i hele landet. Flyplassalliansen 
skal jobbe for et godt flytilbud med nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet. Flyplassalliansen 
skal videre være et naturlig kontaktpunkt og en viktig høringsinstans mellom Distrikts-Norge, 
ansvarlige myndigheter, flyselskapene og Avinor. 
 
Dette er en allianse som er opprettet spesielt for å ivareta slike problemstillinger som vi og 
mange andre nå opplever. Det har ikke tidligere vært noen overordnet organisering for 
vertskommuner med flyplass. Dette har vi sett på andre områder som for eksempel vannkraft har 
vært svært nyttig. 
 
 I tillegg ligger det nå an til at fylkeskommunen skal overta ansvaret for Fot-rutene fra 1.1.2020, 
slik at ordfører også ser det som naturlig at Troms fylkeskommune er en naturlig samarbeidspart 
i disse problemstillingene. Ordfører er derfor gla for den uttalelsen et samlet fylkesting sluttet 
seg til i forrige møte. Ordfører er også åpen for gode forslag til videre oppfølging av denne 
saken. 
 
Ordfører Øyvind Evanger (Ap) 
 

FO 10/18 Spørsmål Nordreisa kommunestyremøte 25.10.2018 - ernæring og 
trivsel i våre sykehjem 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
 

Behandling: 
Ernæring og trivsel i våre sykehjem 
 



I forrige kommunestyremøte den 21.6 fremmet jeg en interpellasjon hvor det ble stilt spørsmål 
om ernæring og trivsel i våre sykehjem. Interpellasjon ble besvart, men det ble ikke nevnt med 
et ord at fylkesmannen hadde gitt skriftlig tilbakemelding til kommunen etter å ha vært på tilsyn 
på Sonjatun. Spørsmålsstilleren finner det meget merkelig at ikke ordføreren orienterte 
kommunestyret om dette da han svarte på interpellasjon. 
 
Spørsmålet til ordføreren er hvorfor informasjon ble holdt tilbake i forrige kommunestyremøte, 
videre hvilke hovedfunn gjorde fylkesmannen under sitt tilsyn på Sonjatun, og hva er status i 
dag? 
FrP v/ John Karlsen 
 
 
Svar på ernæring og trivsel i våre sykehjem. 
 
I interpellasjonen i juni stilte representanten John Karlsen følgende spørsmål: Er tidspunktene 
for matservering endret, serveres det dessert, og gis de eldre muligheter til å være utendørs 
jevnlig?  Det var konkret dette ordføreren svarte på i interpellasjonen. Når det er sagt var ikke 
ordfører på den tid gjort kjent med den skriftlige tilbakemeldingen fra fylkesmannen som 
spørsmålsstiller nå refererer til. 
 
Fylkesmannen i Troms gjennomførte i januar 2017 tilsyn med Sonjatun sykehjem - med tema 
ernæring. Konklusjonen var da at Nordreisa kommune ikke sikret kartlegging av alle 
pasientenes ernæringsstatus og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring 
hos pasienter ved Sonjatun sykehjem. Fylkesmannen konkluderte 13.03.17 at avviket var lukket 
etter at kommunen hadde redegjort for iverksatte tiltak 24.02.17. 
 
Fylkesmannen iverksatte igjen tilsyn av Sonjatun bo og kultur i februar 2018, etter at ansatte 
sendte bekymringsmelding som følge av den reduserte pleiefaktoren på sykehjemmet. 
Avgjørelse i denne tilsynssaken kom 27.04.18 og var av Fylkesmannen stemplet unntatt 
offentlighet. Det ble av den grunn ikke referert til kommunestyret, slik vår praksis er. 
 
Det ble imidlertid laget en orienteringssak til helse og omsorgsutvalget 29.05.18 og tatt til 
orientering av utvalget. Slik sett kan en si at saken har vært offentlig, og ikke forsøkt 
tilbakeholdt. 
 
Konklusjon i tilsynsbrevet av 24.04.18 er at Fylkesmannen i Troms finner at det foreligger 
brudd på forsvarlighetskravet i helse— og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. forskrift om ledelse 
og kvalitet/forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konkret gjelder bruddet følgende 3 punkter: 
• Manglende system som sikret oppfølging av meldte avvik på Bo- og kultur.  
• Manglende rutiner for forebygging av fall.  
• Manglende rutiner for oppfølging av pasientens ernæringsstatus.  
 
Ettersom sykehjemmet ble nedbemannet uten at det samtidig forelå et system som sikret 
risikoreduserende tiltak og forsvarlig oppfølging av avviksmeldinger, var det avvik fra god 
praksis som medfører brudd på forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
Fylkesmannen merket seg at Nordreisa kommune har iverksatt implementering av egne 
prosedyrer for vurdering av fallrisiko ved Sonjatun bo- og kultursenter, og er i gang med 
forbedringstiltak i forbindelse med avviksmeldinger. Likevel ba Fylkesmannen i brevet om en 
utdypende beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å overholde lovgivningen.  
 
Nordreisa kommune besvarte tilsynsbrevet 25.06.18 og beskrev tiltak som er iverksatt og 
hvordan kommunen vil evaluere om iverksatte tiltak har etter en stund har hatt planlagt virkning. 



Fylkesmannen tok 03.07.18 vårt svar til orientering, men ber samtidig om en ny redegjørelse 
innen 15.11.18 for hvilke konkrete tiltak som er iverksatt i henhold til kommunens plan og 
hvordan disse er fulgt opp.  
 
Status pr i dag er følgende: 
En gruppe bestående av kommuneoverlegen, virksomhetsleder Sonjatun bo og kultur og 
konsulent fra staben arbeider med det konkrete svaret til fylkesmannen innen fristen 15.11.18. 
Disse prosedyrene/rutinene vil gjelde for alle sykehjemmene i Nordreisa kommune. 
 
Gruppen melder om at det er etablert system for å sikre oppfølging av avvik. Det er etablert 
rutiner for å forebygge fall, og alle pasienter skal ha fall risikovurdering og tiltak for 
forebygging i sin tiltaksplan. Det er også etablert en prosedyre for ernæringskartlegging og 
oppfølging av alle, dette gjøres 2 ganger årlig og alle veies månedlig. For de som er i 
risikogruppen skal det være en tettere oppfølging og alle skal ha oppdaterte pleieplaner i forhold 
til ernæring. 
 
Ordfører Øyvind Evanger (Ap) 
 

FO 11/18 Spørsmål til kommunestyret 25.10.18 - Matservering i Helse- og 
omsorgstjenestene i 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
 

Behandling: 
Matservering i Helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa Kommune. 
  
Det er etter hvert blitt stor offentlig oppmerksomhet på kosthold og ernæring som et avgjørende 
element for å opprettholde helse og trivsel spesielt for de som bor i institusjoner eller får helse- 
og omsorgstjenester i egen bolig, også i Nordreisa. Som en ofte ser når saker får stor 
oppmerksomhet så kommer det raskt på banen mange og til dels kreative løsninger, ikke alle 
like gjennomtenkte og ofte ikke i dialog med de det gjelder.  
Nordreisa kommunestyre vedtok for budsjettet 2018 at det skal etableres kok og kjøl ved 
kjøkkenet på Sonjatun og planleggingen er i gang. 
Det kommer nå innspill i denne debatten fra forskjellig hold om at mat og matservering til de 
som får helse- og omsorgstjenester også må ivareta trivselsaspektet, 
valgmuligheter/medvirkning, lokalmat/tradisjoner osv. Regjeringen er også opptatt av dette og 
vurderer å bidra med økonomi til de kommunene som satser på «gjenopprette det gode 
kjøkkenet» i institusjonene. 
 
Spørsmål 

1. Vil de planene en nå legger for ny kjøkkendrift i Nordreisa ivareta de aspektene som er 
på dagsorden omkring mat og matservering i Norge i dag? 

 
Terje Olsen  
Nordreisa Høyre 
 
Svar på spørsmål om matservering i Helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa Kommune. 
Nordreisa kommunestyre har vedtatt etablering av kok/kjøl som produksjonsmetode for 
varmmat ved vårt kjøkken. Metoden brukes for å bevare mest mulig smak og saftighet på 



produktene. Da saken ble behandlet i helse og omsorgsutvalget, var det nettopp bedre 
måltidskvalitet, både med hensyn til ernæring og trivsel som ble vektlagt. En annen fordel er at 
næringsstoffer i råvarene blir bedre ivaretatt med kok/kjøl og i mindre grad forsvinner ut i 
kokevannet. Dette er en metode som får stadig større utbredelse også i andre kjøkken. 
 
Kok/kjøl metoden vil også gi brukerne flere valgmuligheter i forhold til dagens kok/server.  Med 
kok/server får alle dagens middag, mens man ved kok/kjøl enkelt kan gi flere valgalternativer til 
brukerne. 
 
Lokalmat og tradisjoner vil etter det ordfører får opplyst også fortsatt kunne ivaretas med 
kok/kjøl, da det kun er produksjonsmetoden som endres. 
 
Ordfører Øyvind Evanger (Ap) 
 

FO 12/18 Spørsmål til kommunestyret 25.10.2018 - Oppfølging av vedtak i 
sak 21/17  i kommunestyret: Bygging av omsorgsboliger med heldøgns pleie 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
 

Behandling: 
Oppfølging av vedtak i sak 21/17  i kommunestyret: Bygging av omsorgsboliger med heldøgns 
pleie. 
Behovet for tiltak for å imøtekomme framtidige behov innenfor eldreomsorgen i Nordreisa er 
stort.  
Nordreisa Kommunestyre vedtok derfor i sak 21/!7 at det skal igangsettes et helhetlig planarbeid 
for å bygge omsorgsboliger med heldøgns pleie. Vedtakets intensjon var også å ivareta behovet 
for lokaler til dagaktiviteter for eldre, og lokalisering i tilknytning til annen infrastruktur. Det ble 
også vedtatt at en skal vurdere samarbeid med private eller organisasjoner. Det er ikke kommet 
noen tilbakemelding til kommunestyret om hvor langt dette arbeidet er kommet, annet enn at 
«det fortelles» at vedtaket ikke blir fulgt opp i den form det ble vedtatt. En velger å finne andre 
løsninger. 
 
Spørsmål. 

1. Stemmer det at vedtak i sak 21/17 er satt til side?  
2. Uansett så synes det som om at Kommunestyrets mål om å komme i gang med tiltak for 

å møte framtidige behov er forsinket. Hvilke konsekvenser ser ordføreren dette får? Vil 
det for eksempel øke behovet for sykehjemsplasser? 

Terje Olsen  
Nordreisa Høyre 
 
Svar på spørsmål om oppfølging av vedtak i sak 21/17 i kommunestyret: Bygging av 
omsorgsboliger med heldøgns pleie. 
 
Ordfører er i likhet med spørsmålsstiller opptatt av at en må få tilbudet om omsorgsbolig med 
heldøgns pleie opp å gå. Dette er i utgangspunktet en tjeneste og således ikke et bygg.  Svaret på 
spørsmålene blir derfor som følger: 
 
Spørsmål 1: Stemmer det at vedtak i sak 21/17 er satt til side? 
Kommunestyret vedtak i sak 21/17 er som følger: 



Nordreisa kommune starter arbeidet med prosjektering av inntil 12 heldøgns omsorgsboliger for 
eldre. Helse og omsorgsutvalget skal være referansegruppe for prosjektet. 
Følgende elementer må ivaretas i prosjekteringsarbeidet: 

• Det må utredes om det er mest hensiktsmessig å bygge i kommunal regi eller i 
samarbeid med ideelle organisasjoner og private. 

• Bygget skal i tillegg ha dagsenter for eldre 
• Lokalisering i tilknytning til eksisterende infrastruktur i Sørkjosen, på Storslett eller 

Sonjatun må drøftes med brukerorganisasjonene for å sikre best mulig plassering ut 
fra brukernes preferanser. 

• Aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på størrelse, gjester, 
aktiviteter etc. er det aller viktigste målet med prosjektet. Det er viktig å unngå 
institusjonspreg. 

• Det må sikres at vi gjennom prosjekteringen sørger for å ivareta beboernes og 
familienes omsorgsevne gjennom boligene og de tilhørende fasiliteter.   

• Boligene skal innlemme fremtidsrettet bruk av velferdsteknologi 

 
Den 16. august 2017 var det oppstartsmøte, med bred involvering fra både administrasjon, 
brukerorganisasjoner, eldreråd, rådet for funksjonshemmede mm. 
 
I september 2017 ble det ferdigstilt en sak fra administrasjonen med innstilling om bygging av 
12 boliger på Lundejordet med en kostnadsramme på 48 mill. kroner. 
 
Denne saken ble behandlet i helse og omsorgsutvalget 10.10.17. Hovedutvalget ønsket at 
rådmannen gjorde en utredning av boligmassen og institusjonsplassene som kommunen 
disponerer med tanke på i hvor stor grad behovet for omsorg pluss tjenester, dagsenter mm 
kunne ivaretas i den boligmassen en allerede disponerer.  
 
Denne utredningen ble behandlet i helse og omsorgsutvalget 28.11.17 og følgende vedtak ble 
gjort: 

1. Nordreisa kommune starter en prosess med sikte på å omdisponere boligene på 
Guleng 9, 11,13,15,17,19,21,23,25 ifølge innstillingen, til bolig for personer med 
demens kognitiv svikt (omsorgsbolig +)  

2. Boligene klargjøres for nødvendig velferdsteknologi for å ivareta sikkerheten for 
brukergruppen.  

3. Dagtilbud til personer med demens lokaliseres i fellesareal på samme adresse.  

 
Saken om omsorgsboliger på Guleng ble også behandlet i helse og omsorgsutvalget 20.03.18 
(sak 12/18) og i møte 04.09.18 (sak 23/18) som presiserer dette vedtaket ytterligere.  
Etablering av driftsmodell og forskrift om tildeling av bolig i omsorg+ ble behandlet i helse og 
omsorgsutvalget 08.10.18 og forskriften vedtatt sendt på høring. 
 
Ordfører mener at sak 21/17 ikke er satt til side, da helse og omsorgsutvalget som 
referansegruppe og hovedutvalg, har bedt rådmannen foreta ytterligere utredninger før saken 
igjen kommer opp for kommunestyret.  Hovedutvalget har brukt sin kompetanse til å se på 
muligheten for å realisere tjenesten omsorg+ på raskest mulig måte, og innenfor de rammer som 
allerede finnes. 
 
Spørsmål 2: Uansett så synes det som om at Kommunestyrets mål om å komme i gang med tiltak 
for å møte framtidige behov er forsinket. Hvilke konsekvenser ser ordføreren dette får? Vil det 
for eksempel øke behovet for sykehjemsplasser? 



 
Det har vært nødvendig å gjøre en grundigere undersøkelse av boligmassen, for å se på om det 
er mulig å etablere et slikt tilbud i eksisterende boliger. Dette har vist seg å være mulig og 
tjenesten om heldøgns omsorgsboliger kan gis fra Guleng og kunne etableres i 2019. 
Når tilbudet blir etablert, så vil behovet for sykehjemsplasser kunne holdes uendret. 
På lengre sikt bør kommunen vurdere om en er nødt til å etablere flere omsorgsboliger med 
heldøgns pleie for å kunne redusere antall sykehjemsplasser og for å ta imot økende antall eldre. 
 
Ordfører Øyvind Evanger (Ap) 
 

FO 13/18 Spørsmål til kommunestyret 25.10.18 - Oppfølging av planarbeid 
vedtatt av Nordreisa kommunestyre 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
 

Behandling: 
Oppfølging av planarbeid vedtatt av Nordreisa kommunestyre. 
 
En viktig oppgave for kommunen er å tilby innbyggerne god kvalitet på tjenestene og at 
tjenestene er i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer.  For å kunne oppnå dette er det 
viktig at kommunen har oppdaterte planer. 
 
I sak 3/18 ble det vedtatt at en skal starte arbeidet med ny Helse- og omsorgsplan og det er flere 
ganger vedtatt og etterlyst en kreftplan. 
I tillegg til at planer er viktig for arbeidet med å sikre gode tjenester, det være seg i forhold til 
budsjett og prioriteringer, så er oppdaterte planer viktig for å følge opp nasjonale satsinger og ta 
del i nasjonale økonomiske insentiver. 
 
Spørsmål. 

1. Hvor står arbeidet med Helse- og omsorgsplanen og Kreftplanen? 
2. Risikerer vi i Nordreisa kommune at tjenestene til befolkningen blir tilfeldig og ikke i 

tråd med nasjonale prioriteringer fordi vi mangler planer? 

 
Terje Olsen 
Nordreisa Høyre 
 
Svar på spørsmål om oppfølging av planarbeid vedtatt av Nordreisa kommunestyre 
Ordfører er enig med spørsmålsstiller i at gode planer er et viktig redskap å gi våre innbyggere 
gode tjenester. Det er imidlertid resurskrevende prosesser for at disse planene skal bli gode 
styringsdokumenter. Dette preger derfor ordfører svar på de fremsatte spørsmålene. 
 
Spørsmål 1: Hvor står arbeidet med Helse- og omsorgsplanen og Kreftplanen? 
Arbeidet med helse og omsorgsplanen er igangsatt, men ble satt på vent i april på grunn av stor 
arbeidsmengde i sektorens administrasjon. 
I planstrategien for 2016 – 2019 var det vedtatt at kreftplanen skulle ha oppstart i 2017. Det var 
DMS leder som skulle være koordinator for planen, men på grunn av sak om evaluering av 
sykestuesengene måtte det arbeidet prioriteres foran kreftplanen. I 2018 har DMS leder måttet 
prioritere arbeidet med evaluering av OGT-sengene.  Planen er derfor heller ikke nå igangsatt.  
 



Spørsmål 2: Risikerer vi i Nordreisa kommune at tjenestene til befolkningen blir tilfeldig og ikke 
i tråd med nasjonale prioriteringer fordi vi mangler planer? 
Uten gode planer er det alltid en risiko for at tjenestene til befolkningen kan bli tilfeldig og ikke 
i tråd med nasjonale planer. Nordreisa kommunes fagfolk og virksomhetslederne er godt 
oppdatert på nasjonale prioriteringer på sine områder, dette kommer fram i de drøftinger som 
finner sted i sektoren. Nordreisa kommune er også med i flere interkommunale nettverk og 
prosjekt. Når det er sagt, så må arbeidet disse planene prioriteres i 2019. 
 
Ordfører Øyvind Evanger (Ap) 
 

PS 61/18 Tertialrapport for 2.tertial 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Gerd Ege (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ser med bekymring på at manglende satsning i introduksjonsperioden for 
flyktninger og lavt nivå på forebyggende innsats for barn, nå gir betydelige merkostnader på 
sosialhjelpsbudsjett og barnevernsbudsjettet. I tillegg til økonomiske konsekvenser for 
kommunen har manglende prioritering i tidligere budsjetter store konsekvenser for sårbare 
mennesker. 
 
Kommunestyret legger til grunn at det både av hensyn til enkeltmennesket og av hensyn til den 
kommunale økonomien er klokt å sette inn ressurser på forebyggende tiltak heller enn å 
reparere. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp disse signalene. 
 
Det ble først stemt punktvis over formannskapets innstilling. 
Første punkt enstemmig vedtatt. 
Andre punkt, 18 stemte for og 3 stemte imot. Andre punkt vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over tilleggforslaget fra Gerd Ege (Krf). 3 stemte for og 18 stemt imot. 
Forslaget falt derved. 
 

Vedtak: 
Tertialrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å 
gjenvinne budsjettbalansen. 
 
Tiltak for å fremme inndekning for overforbruk fremmer for det enkelte hovedutvalg i 
førstkommende møte. Rådmannen må pålegge for ettertiden å innarbeide tiltak i 
økonomirapportene. 
 

PS 62/18 Regulering av budsjett 2018, nr 3 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

 
 
• Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

 
 

PS 63/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
Hilde Nyvoll (Ap) fratrer behandlingen av saken jfr. forvaltningsloven § 6 bokstav e. 

Behandling: 
Jonas Pedersen (Ung) fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune gir NIL-svømming 
fri leie av svømmehallen i 2 år under etableringsfasen. 
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag til første setning punkt 1 i formannskapets 
innstilling: De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 fastsettes i hht følgende 
dokumenter og vedtatte endringer i kommunestyret: 
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 1 
nestsiste setning: Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, 
Nordreisa fra Nord Troms brannvesen. Feiegebyr økes ikke jf. styrevedtak.   
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 3: 
Fra 2019 innføres nytt vederlag for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Vederlaget gjelder 
turistbåter, satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva og gjelder dekning av strøm. 
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: Punkt 5 i innstillingen fra Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget.  
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt: Renovasjonsgebyret for 2019 
økes med 2,8% som er den kommunale deflatoren, og ikke med 4% som foreslått. 
 



Olaug Bergset (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber om egen sak til 
kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å styrke og fremme frivilligheten i 
Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer og betalingssatser.  
 
Det ble først stemt over endringsforslaget til punkt 1 i formannskapets innstilling fra John 
Karlsen (Frp). Endringsforslaget enstemmig vedtatt 
 
Det ble deretter stemt over punkt 2 i formannskapets innstilling. Innstillingens punkt 2 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over punkt 3 i formannskapets innstilling satt opp mot endringsforslaget 
fra Øyvind Evanger (Ap) til punkt 3 i formannskapets innstilling. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over punkt 7 i formannskapets innstilling med tilleggforslaget fra Jonas 
Pedersen (Ung). Innstillingens punkt 7 med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over punktene 5.- 6.- og 8 i innstillingen fra formannskapet. Punktene 5.-
6. og 8 enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over punkt 5 i miljø,- plan og utviklingsutvalgets innstilling. Enstemmig 
vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 fastsettes i hht følgende 

dokumenter og vedtatte endringer i kommunestyret: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 

bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen. Feiegebyr økes ikke jf. styrevedtak. 
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.  

 
2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 

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

3. Fra 2019 innføres nytt vederlag for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Vederlaget gjelder 
turistbåter, satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva og gjelder dekning av strøm. 

 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. 
Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.  Nordreisa kommune gir NIL-svømming fri leie av 
svømmehallen i 2 år under etableringsfasen. 

 

5. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å 
redusere belastninger for minstepensjonister.  

 



6. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med 
frivilling sektor. 

 

7. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, 
aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.  

 

8. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 
 

9. Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva 
 

10. Kommunestyret ber om egen sak til kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å 
styrke og fremme frivilligheten i Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer 
og betalingssatser. 

 
11. Renovasjonsgebyret for 2019 økes med 2,8% som er den kommunale deflatoren, og ikke 

med 4% som foreslått. 
 
 

PS 64/18 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

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

Vedtak: 
Nordreisa kommune ønsker ikke å påta seg lokal forvaltning av de fire naturreservatene som ble 
opprettet i Nordreisa 22.juni 2018 
 
 

PS 65/18 Skolepolitisk plan m/høringer 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Gerd Ege (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Skolene i Nordreisa skal gi elevene kunnskap til å skape et godt samfunn. Skolene bør legge et 
bredt kunnskapssyn til grunn i tråd med Unescos «pillars of education»:  
«Kunnskap og viten» «Ferdigheter og praktisk handling» «Fellesskap og sosial kompetanse» og 
«personlighets og karakterutvikling». 
 
Det ble først stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. Enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Gerd Ege (Krf). 4 stemte for og 16 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 



Vedtak: 
Skolepolitisk plan med høringer vedtas. 
Handlingsplan og vedlegg ferdigstilles i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanene til de 
enkelte skolene. 
 
 

PS 66/18 Revidering av vedtekter for SFO angående plasser. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
De kommunale vedtektene for SFO endres ikke. Det settes ingen tak for antall barn i SFO. 
 
Forslaget fra Siv Elin Hansen (SV) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
De kommunale vedtektene for SFO endres ikke. Det settes ingen tak for antall barn i SFO. 
 
 

PS 67/18 Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Oppvekst- og kultur utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Alternativ 1: 
1. Nordreisa kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste 

med Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.   
 

2. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen 
for samarbeidet er ansatt. 

 
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 

 
4. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» 

legges til grunn.  
 

5. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram 
til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål 
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

 
6. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap 

fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  



7. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
 
8. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 

40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

 
9. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 

PS 68/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller 
for kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2. Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen 

blir vertskommunen 
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.  
4. Kostnaden ved tjenesten fordeles deltakerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
5. De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 
6. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til rådmannen i 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

PS 69/18 Vurdering av planinitiativ - reguleringsplan Havnnesplass vest 
hyttefelt gbnr 80/1 - kommunestyrets avgjørelse 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Johanne Olaussen (H), Sigrund Hestdal (Ap) og Anne K. Korsfur (Frp) fremmet følgende 
fellesforslag: 
Privat reguleringsplan av Havnnes, plass på vest siden av Uløya GBK 80-1 tillates fremmes. 
 
Fellesforslaget ble satt opp mot innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget. 3 stemte for 
innstillingen og 16 stemt for fellesforslaget. Fellesforslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Privat reguleringsplan av Havnnes, plass på vest siden av Uløya GBK 80-1 tillates fremmes. 
 



 

PS 70/18 Skisseprosjekt for nytt torg på Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes frem til reguleringsplanen for Storslett er vedtatt. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes frem til reguleringsplanen for Storslett er vedtatt. 
 
 

PS 71/18 Brukerundersøkelse vann og avløp 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

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

Vedtak: 
Sluttrapport brukerundersøkelse vann og avløp 2018 tas til orientering. 
 

PS 72/18 Kommunebarometeret 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunebarometeret for 2018 tas til orientering.  
 
 

PS 73/18 Detaljregulering av Sørkjosen -behov for grunnboringer 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kommunestyret bevilger inntil kr 350.000 til grunnboringer i forbindelse med reguleringsplan 
for Sørkjosen. 2 boringer i området. BN2 utføres ikke. Midlene dekkes av disposisjonsfond.   


