
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 20.12.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 17:10 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Olaug Bergset Medlem SP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Hilde Anita Nyvoll Medlem AP 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Trond Bjerkmo Medlem AP 
Olaf Skogmo Medlem SP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 
Terje Olsen Medlem H 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Gerd Ege Medlem KRF 
Hermod Bakken Medlem UNG 
Scott Nordstrøm Medlem UNG – ikke møtt 
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Underskrift: 
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Øyvind Evanger  Johanne M Olaussen 
Ordfører 
 
 
______________________  _______________________ 
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 14/18 Interpellasjon/spørsmål fra Terje Olsen (H) 
Nordreisas status og rolle som regionsenter for Nord-Troms etter sammenslåingen 
av Troms og Finnmark 

PS 74/18 Referatsak   
RS 63/18 Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – 

Videreutdanning for lærere - stipend og 
studieavgift 

 2016/936 

RS 64/18 Klage på kommunal saksbehandling Gravplass på 
Kvænnes 

 2018/918 

RS 65/18 Høringsinnspill til regional plan for RV 91 - 
Ullsfjordforbindelsen 

 2016/220 

RS 66/18 Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og 
regulering av Abojohka mv. i Kvænangen og 
Nordreisa kommuner - invitasjon til 
departementets befaring 

 2015/1186 

RS 67/18 Miljøfyrtårn: Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer 
med resertifisering 

 2015/1590 

RS 68/18 Regularitet ved Sørkjosen Lufthavn  2018/217 



RS 69/18 15/56 Svar på henvendelse om regularitet ved 
Sørkjosen lufthavn 

 2018/217 

RS 70/18 Notat fra innspillmøte infrastruktur 2.10.18  2016/220 
RS 71/18 Referat fra møte i Ungdomsrådet 24.10.18  2018/221 
RS 72/18 Referat fra møte i ungdomsrådet 051218  2018/221 
RS 73/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 

30.10.18 
 2016/220 

RS 74/18 Saksliste og saksdokumenter til møte Nord-
Troms Regionråd 27.11.18 

 2018/49 

RS 75/18 Møteplan 2019 og protokoll fra møte Nord-
Troms Regionråd 27.11.18 

 2016/220 

RS 76/18 Særutskrift fra behandling i helse- og 
omsorgsutvalget 7.11.18 - Oversendelses sak 
47/18 fra kommunestyret "nåsituasjon i 
helsesektoren, utfordringer og 
rekrutteringsbehov" 

 2016/399 

RS 77/18 Saksprotokoll i Nordreisa helse- og 
omsorgsutvalg - 07.11.2018 PS 38/18 - Ny helse- 
og omsorgsplan 

 2016/399 

RS 78/18 UTTALELSE TIL TROMS FYLKESTING - 
RASSIKRING SINGLA 

 2016/220 

RS 79/18 Varsel om tilsyn - anmodning om dokumentasjon  2018/1284 
RS 80/18 Svar på avvik fra Nordreisa kommune rus- og 

psykisk helsetjeneste - med utsatt frist 
 2017/1065 

RS 81/18 Svar til Arbeidstilsynet - Kvænangen og 
Nordreisa barnverntjeneste 

 2018/561 

RS 82/18 Budsjett og økonomiplan – Halti kvenkultursenter 
IKS 

 2015/2457 

RS 83/18 KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM 
KOMMUNALE AVGIFTER 

 2018/964 

RS 84/18 Informasjon om bosetting av flyktninger 2018  2015/565 
RS 85/18 Melding om delegert vedtak - Søknad om 

godkjenning  av ny styrer og stedfortreder ved 
Reisafjord hotell 

 2015/377 

RS 86/18 Særutskrift -Tildeling av stipend - P.B. Lunds 
legat 

 2018/951 

PS 75/18 Regulering av budsjett 2018, nr 4  2017/549 
PS 76/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 -

ny behandling 
 2018/964 

PS 77/18 Kommunal garanti Rotsundelv Idrettslag - 
kunstgressbane og nærmiljøanlegg 

 2018/1043 

PS 78/18 Forskuddsvedtak for 2019 ; formues-, inntekts- 
og eiendomsskatt 

 2018/1443 



PS 79/18 Eiendomsskatt 2019 - Nordreisa kommune  2018/1443 
PS 80/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022  2018/638 
PS 81/18 Disponering av midler fra det statlige 

Havbruksfondet 
 2017/1421 

PS 82/18 Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke  2017/1458 
PS 83/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «økonomistyring og 

økonomisk internkontroll» 
 2018/1445 

PS 84/18 Rullering av handlingsprogram - 
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk 
aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020 

 2016/1222 

PS 85/18 Prioritering av søknader om spillemidler 2019  2015/226 
PS 86/18 Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern 

og PPT -sluttrapport 
 2018/889 

PS 87/18 Framtidig organisering av beredskapen i Nord 
Troms -utvidelse med Lyngen kommune 

 2017/1110 

PS 88/18 Møteplan 2019 Nordreisa kommune  2015/2529 
 
PS 89/18 Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 2025     2018/324 
PS 90/18  Rovdas gravlund          2018/918 
 
 
Til saksliste:  
Sak 77/18 endret søknad med endret beløp. 
Sak 82/18 strykes.  
 
Permisjoner: 
Hilde Nyvoll (Ap) permisjon kl 10:00-10:30. 
Hilde Nyvoll (Ap) permisjon kl 16:00 – 16:15 PS 82-85 
Herborg Ringstad (H) permisjon fra kl 16 PS 81   
 
 
Orienteringer: 
 
Politisk håndtering lederlønn kommunestyret 20.des 
Det har i den siste tiden vært et sterkt fokus på lederlønninger i Nordreisa kommune. På generell 
basis er en politisk enig om at nivået og timingen på en slik lønnsjustering var uheldig. En 
ønsker samtidig å understreke at dette ikke skal tolkes slik at vi ikke ønsker å verdsette våre 
ledere. 
Lokale lønnsforhandlinger er av vårt kommunestyre i 2016 delegert rådmannen, med unntak av 
rådmannen selv som forhandles av et politisk forhandlingsutvalg. Med utgangspunkt i det fokus 
som har vært, ble det bestilt en redegjøring fra rådmannen om lederlønninger til 
formannskapsmøte 6.des. Denne ble gitt, både skriftlig og muntlig. Forhandlingene ble 
gjennomført mellom arbeidstakernes fagforeningsrepresentanter og arbeidsgiver, etter at krav 
var fremsatt slik det normalt gjøres. Formannskapets medlemmer var ikke tilfreds med noen av 
de vurderingene som er gjort i årets lokale lønnsforhandlinger, men tok redegjørelsen til 
orientering og en ville komme tilbake til hvordan en politisk ønsket å følge saken opp videre. 
 



Ordfører har etter formannskapsmøte hatt en dialog med gruppeledere for alle politiske partier i 
Nordreisa. 
Nordreisa kommunestyre tar sin arbeidsgiver rolle på høyeste alvor. Kommunestyre ønsker 
derfor å ha en tettere oppfølging av rådmannen i tiden fremover. Konkret betyr det at en i første 
omgang og i henhold til rådmannens arbeidskontrakt, skal gjennomføre en evalueringssamtale 
med rådmann der ordfører, varaordfører og leder av opposisjonen deltar. Denne samtalen vil 
legge særlig vekt på å avklare resultater og forventninger på flere områder som blant annet: 

1. Hvordan gjennomføre gode prosesser som både bidrar til tillit og et godt omdømme 
for Nordreisa kommune. 

2. Hvordan sikre en saksforberedelse som synliggjør det politiske handlingsrommet og 
gjør gode og faglige forsvarlige vedtak mulig. 

3. Hvordan iverksette politiske vedtak innenfor vedtatt tidshorisont og ressursbruk, og 
ivareta en god dialog med politisk beslutningsorgan når det oppstår avvik 

4. Hvordan ivareta arbeidet med helhetlig ledelse av organisasjonen Nordreisa 
kommune 

 
Evalueringssamtalen vil bli holdt så snart det lar seg gjøre, og en oppsummering av denne vil 
være tilgjengelig for alle kommunestyrets partier. 
 
 
Behandling:  
 
John Karlsen (FrP) fremmet følgende forslag: Orienteringen tas til orientering. 
Delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune tas opp til behandling i første 
kommunestyremøte i 2019.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til orientering. Delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune tas opp til 
behandling i første kommunestyremøte i 2019.  
 

FO 14/18 Interpellasjon/spørsmål 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
 
Spørsmål til Ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøtet 20. desember 2018.  
 
Nordreisas status og rolle som regionsenter for Nord-Troms etter sammenslåingen av 
Troms og Finnmark.  
 
Det synes som om sammenslåing av Troms og Finnmark blir gjennomført som planlagt og i den 
sammenheng også overføring av nye oppgaver til regionene. Samtidig synes det som om flere 
byer posisjonerer seg for å overta forvaltningsoppgaver og tjenestetilbud, og en kan spørre seg 
om Nord-Troms vil bestå som egen region i det nye fylket slik en ser det i dag. Uttalelser fra 
sentrale politikere gir grunn til bekymring. Det kan i verste fall bety at tjenester som i dag er 
desentralisert fra Troms fylkeskommune og UNN HF til Nord-Troms vil bli flyttet for å styrke 
miljøene i Alta, og dermed forringe fagmiljøene i Nord-Troms.  



 
Nordreisa kommunestyre har vedtatt at det skal arbeides for at Nordreisa fortsatt skal være 
regionsenter i Nord-Troms med de samme tjenester vi har i dag, og arbeide for å få etablert nye.  
 
Det har vært stille rundt dette arbeidet.  
 
Spørsmål.  
1.Deler ordføreren bekymringen for at det i et framtidig Troms og Finnmark fylke vil gjøres 
endringer i regioninndelingen som fratar Nord-Troms status som egen region med de 
fylkeskommunale og statlige tjenestetilbudene vi har i dag?  
 
2. Kan ordføreren gjøre rede for hvordan arbeidet med å opprettholde og videreutvikle 
Nordreisa som regionsenter ivaretas?  
 
Terje Olsen  
Nordreisa Høyre 
 
 
Svar på spørsmål fra representanten Terje Olsen 
 
Nordreisas status og rolle som regionsenter for Nord-Troms etter sammenslåingen av 
Troms og Finnmark. 
 
Regionreformen og dens virkning er en viktig debatt, og ordfører er derfor glad for at 
kommunestyrerepresentantene er opptatt av dette. Dessverre er har denne prosessen tatt svært 
lang tid i vårt fylke, men fellesnemda er nå valgt og starter sitt arbeid. 
 
Spørsmål 1: Deler ordføreren bekymringen for at det i et framtidig Troms og Finnmark fylke vil 
gjøres endringer i regioninndelingen som fratar Nord-Troms status som egen region med de 
fylkeskommunale og statlige tjenestetilbudene vi har i dag? 
 
Ordfører ser at regioninndeling kan bli et tema i det nye fylket, Troms og Finnmark. Det er 
derfor svært viktig at Nord-Troms står samlet om et godt og likeverdig tjenestetilbud til 
innbyggerne våre i prosessen fremover. Dette perspektivet har jeg forventninger om både 
ivaretas og prioriteres av oss alle. Vi har selv en proaktiv rolle her, og jeg opplever at dette har 
sterkt fokus i hele regionen. Regionrådets drivkraftsatsing, tettere samarbeid rundt DMS, 
etablering av Arena Nord-Troms og felles satsing på reiseliv gjennom Visit Lyngenfjord vitner 
om akkurat dette. Det er viktig at Nordreisa kommune signaliserer at vi vil ta en tydelig rolle, og 
vil tilrettelegge for disse satsingene. Og at gode og likeverdige fylkeskommunale og statlige 
tilbud er en viktig del av dette. 
 
Spørsmål 2: Kan ordføreren gjøre rede for hvordan arbeidet med å opprettholde og 
videreutvikle Nordreisa som regionsenter ivaretas? 
 
Arbeidet med å ivareta og videreutvikle regionsenteret gjøres på flere plan. Kommunestyret 
vedtok i sak 10/18 at ordføreren skulle ta initiativ til å samle relevante fagmiljø i Nordreisa 
sammen med Formannskapet, for å etablere en felles prosess for oppfølging av regionreformen. 
Der skulle en spesielt se på desentraliseringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
Dette er fulgt opp gjennom møter og en rapport utarbeidet av Halti Næringshage. Rapporten har 
vært behandlet i formannskapet, der en vedtok å søke fylkeskommunen om midler til et 
forprosjekt. Dette er gjort, men en har til dags dato ikke fått svar på denne søknaden. 
Formannskapet gjorde derfor i november et nytt vedtak om å iverksette oppstart av arbeidet med 



å engasjere en ekstern prosjektleder. Det er bedt om tilbud fra tre eksterne tilbydere, der fristen 
er satt til 6.januar. 
 
I tillegg er vi som nevnt svært delaktig i NTRR sitt prosjekt Drivkraft Nord-Troms. Dette er 
forankret i fire satsningsområder, som er Campus Nord-Troms, ungdom, kvenkultur og 
grensesamarbeid. Også her er regionrådet enig om at vi må stå sammen om å styrke regionen. 
Så arbeides det opp mot UNN HF med tilbudet på DMS, vi har et prosjekt på nasjonalt 
villakssenter, stedsutvikling i sentrum og det arbeides med lokalt næringsliv om videre 
satsinger.  
 
Samlet vil alt dette styrke vår funksjon som regionsenter. 
 
Til slutt er det et felles ansvar vi alle politikere har å tale regionens sak i de fora det finnes 
passende. Og jeg oppfordrer til en god og informativ dialog med alle, og kanskje særlig 
regionens fylkestingsrepresentanter slik at vi kan fremstå med samlet kraft i denne saken. 
 

PS 74/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag: Referatsak 86/18. I løpet av første kvartal 2019 
gis det en orientering til oppvekst- og kulturutvalget om arbeid med gjennomføring av 
påleggene fra arbeidstilsynet.  
 
Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.  
 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
I løpet av første kvartal 2019 gis det en orientering til oppvekst- og kulturutvalget om arbeid 
med gjennomføring av påleggene fra arbeidstilsynet.  
 

PS 75/18 Regulering av budsjett 2018, nr 4 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 



 
 
• Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

 
  

• Merverdiavgift budsjetteres i henhold til forbruk og inntekt på både investeringsbudsjettet og i 
driftsbudsjettet 

 

PS 76/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 -ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer daglig leder Sigleif Pedersen (Ap) og styreleder Hilde A Nyvoll (Ap) i 
Avfallsservice kommunestyret under behandling av saken. 
 
Innstillingen fikk 14 stemmer, 3 stemte imot.  
 
Innstillingen derved vedtatt.  
  



Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 og forskrift om gebyrregulativ for 
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 
Renovasjonsgebyr økes med 4 % jf styrevedtak i Avfallsservice AS 
 

PS 77/18 Kommunal garanti Rotsundelv Idrettslag - kunstgressbane og 
nærmiljøanlegg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Gerd Ege (KrF) fremmet følgende endringsforslag til første og andre kulepunkt: endres til kr  
900.000,- for nærmiljøanlegg og lånets hovedstol endres til maks kr 2.800.000,-.  
 
Endringsforslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget til Ege enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Rotsundelv idrettslag simpel kausjon for langsiktig lån 
pålydende kr 1.900.000,- til bygging av kunstgressbane og kr 900.000,- for 
nærmiljøanlegg på kommunal eiendom ved Rotsundelv skole.  

 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 2.800.000,- 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 3.080.000,-. 

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

 Det gis avdragsfrihet i inntil 3 år. 
 

Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.  
 

PS 78/18 Forskuddsvedtak for 2019 ; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Ved ligning for 2019 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 2019 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jamfør 
eigedomsskattelova §11 og § 13. 

 



PS 79/18 Eiendomsskatt 2019 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Jfr FVL § 6 fratrår styremedlemmer Sigleif Pedersen (Ap) og Sigrund Hestdal (Ap), samt daglig 
leder Tore Elvestad (Ap) i stiftelsen Nybo samt styremedlem i ASVO Siv Elin Hansen (Sv) 
under behandling av saken.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.    

Vedtak: 

 For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 20.12.2018 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jmf esktl § 10.   

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2019 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 § 7a.  
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 80/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Vi ber rådmann innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, og at det blir 
lagt fram som sak til kommunestyret i første halvår 2019 etter behandling i helse- og 
omsorgsutvalget og MPU. Saka må også vise finansieringsmuligheter ved ulike alternativ.    
 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:   

1) Endring i innstillingens nest siste kulepunkt, etter «sine tjenester»: med prioritering av 
lovpålagte oppgaver.  

2) Det søkes samarbeid med en eller flere kommuner om byggesaksbehandling og evnt 
andre tjenester i Nord-Troms.   

3) Nedleggelse av frivillighetssentralen. Forslaget oversendes helse- og omsorgsutvalget til 
vurdering.  

4) Avtalen med Tornedalsrådet sies opp.  
5) Matservering so kommunen har ansvar vurderes anbud... for settes ut på anbud. 
6) Vaktmestertjenesten vurderes anbudsutsettelse. 
7) Renholdstjenesten vurderes anbudsutsettelse. 
8) Den delen av vegvedlikeholdet som driftes av kommunen utredes for anbudsutsatt.  

 
 
Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag:  

- Det foretas ikke kutt i helsesektoren. 
- Administrasjonskostnader viser en økning på 30% kontra andre sektorer som har ca 10% 

økning. Noe som utgjør 5 millioner kroner på få år. Vi foreslår en reduksjon i 
administrative stillinger, samt at må se på hele organisasjonen under ett og utrede enten 
reduksjon eller fjerning av antall sektorer innen 2020.  

- Pga tilstanden til Rotsund skole foreslår vi å flytte elevene til Storslett i påvente av 
avgjørelse omkring permanent løsning vedlikehold eller nybygg. Er skolen trygg for 
elevene slik den fremstår i dag? 

- Vi foreslår å opprette en vedlikeholdsavdeling med vaktmestere å redusere med 4 
årsverk.  

 
Investeringsbudsjett 2019 – 2022: 
- Bygge ny 1-4 skole i Rotsundelv innen utgangen av 2020.  
- Bygge ny 1-4 fløy ved Storslett skole og gjøre skolen om til 1-10 skole 
- Omsorgssenter Bo- og kultur knyttes sammen med Sonjatun – utgjør 10 

sykehjemsplasser samt utrede nytt kjøkken til Sonjatun.  
- Sette ned en arbeidsgruppe som skal rede ut eksterne finansieringsalternativer for nytt 

bade anlegg (svømmehall).  
 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag:  
Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget sosialhjelpsbudsjettet fra og med 2019.  
Økonomiplan på området for skole oppdateres med målsettinger fra skolepolitisk plan.  
  
Gerd Ege (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:  
kommunestyret ber administrasjonen om å integrere tiltak knyttet til kontinuerlig omstilling og 
effektivisering innen hver enkelt sektor i framtidige økonomiplaner. Tiltakene skal være 
konkrete og tallfestede.  



 
Terje Olsen (H) fremmet følgende felles tillegg fra H/KrF/FrP:  
Nordreisa kommunestyre skal i 2019 ha en total gjennomgang av den kommunale driften for å 
prioritere de oppgavene som driften for å prioritere de oppgavene som har de største 
utfordringer, og for å etablere en mer hensiktsmessig organisering. Et av målene er å forbedre 
økonomistyringen og internkontroll.  
 
 
Det ble først stemt helhetlig over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (FrP). Forslaget fikk 3 
stemmer, og 16 stemte imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Terje Olsen (H) 
Punkt 1: Forslaget ble satt opp mot formannskapets innstilling. Forslaget fra Olsen fikk 4 
stemmer og 15 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Punkt 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 3: Forslaget enstemmig vedtatt.  
Punkt 4: Forslaget fikk 4 stemmer og 15 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Punkt 5: Forslaget fikk 7 stemmer og 12 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Punkt 6: Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Punkt 7: Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Punkt 8: Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslag fra Siv Elin Hansen (Sv). 
Første forslag: forslaget enstemmig vedtatt.  
Andre forslag: forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Gerd Ege (KrF). Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra H/KrF/FrP. Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  
 
Til sist ble det stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer. Innstilling med 
endringer fikk 16 stemmer og 3 stemte imot. Innstilling med endringer vedtatt.  
 

Vedtak: 
• Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019 
• Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 



 
 
• Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.  
 
 
•  Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering: 
 

 



 
 
 Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende 

finansiering. 
 Liftbil og garasje utsettes til 2020.  
 Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.  
 IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019.  
 Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019. 
 Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.  
 Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden. 
 Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.  
 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den 

låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.  
 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 

Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet. 
 Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.   
 
Strakstiltak:  
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 

henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. 

 Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Det settes av 2.4 mill 
kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse 
midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar. 

 
Det søkes samarbeid med en eller flere kommuner om byggesaksbehandling og evnt andre 
tjenester. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Nedleggelse av frivillighetssentralen. Forslaget oversendes helse- og omsorgsutvalget til 
vurdering. 
 
Vi ber rådmann innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, og at det blir 
lagt fram som sak til kommunestyret i første halvår 2019 etter behandling i helse- og 
omsorgsutvalget og MPU. Saka må også vise finansieringsmuligheter ved ulike alternativ.    
 
Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget sosialhjelpsbudsjettet fra og med 2019.  
 
Økonomiplan på området for skole oppdateres med målsettinger fra skolepolitisk plan. 

PS 81/18 Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Sigrund Hestdal (Ap) og Gerd Ege (KrF) fremmet følgende tillegg til innstillingen:  
Det settes av kr 300.000,- til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og 
industriområde.  
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:  

1) Det settes av inntil 1 mill kroner til et fond som går innenfor temaet «Kultur- og idrett 
for trivsel og vekst i Nordreisa» som frivillig sektor kan søke midler fra. Fondet ses i 



sammenheng med vedtak i sak 63.10 punkt 10. Retningslinjer for fondet legges fram til 
behandling i oppvekst og kulturutvalget. 

  
2) Det settes av 1 mill kroner til egenkapital / eierskap / finansiering av planlagt senter for villaks.  

 
Karl Mattis Nyheim (Mdg) fremmet følgende forslag:  
Kr 1975000 til Oksfjord havn. 1.000.000 til Villmarkssenter. Øvrige midler avsettes miljøfond 
til årlig opprydning av marin forsøpling.  
 
Det ble først stemt over forslag pkt 1 fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget fikk 10 stemmer og 8 
stemte imot. Forslaget vedtatt.  
Det ble deretter stemt over forslag pkt 2 Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget fikk forslaget fikk 11 
stemmer og 7 stemte imot. Forslaget vedtatt.  
 
Det ble så stemt over forslaget fra Hestdal (Ap) og Ege (Krf). Forslaget fikk 13 stemmer og 3 
stemte imot. Forslaget vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 1. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling satt opp mot forslaget fra Nyheim (Mdg). 
Formannskapets innstilling fikk 15 stemmer og forslaget fra Nyheim (Mdg) fikk 3 stemmer. 
Formannskapets innstilling dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det settes av inntil 1 mill kroner til et fond som går innenfor temaet «Kultur- og idrett for trivsel 
og vekst i Nordreisa» som frivillig sektor kan søke midler fra. Fondet ses i sammenheng med 
vedtak i sak 63.10 punkt 10. Retningslinjer for fondet legges fram til behandling i oppvekst og 
kulturutvalget. 
 
Det settes av 1 mill kroner til egenkapital / eierskap / finansiering av planlagt senter for villaks.  
 
Det settes av kr 300.000,- til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og 
industriområde. 
 
Kr 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn. 
 
Resten avsettes til et kommunalt havbruksfond (disposisjonsfond) som disponeres av 
kommunestyret. 
 

PS 82/18 Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Saken utgår.  

Vedtak: 
Saken utgår. 
 



PS 83/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «økonomistyring og økonomisk 
internkontroll» 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Terje Olsen (H) foreslo følgende tillegg til kontrollutvalgets innstilling: Det skal legges frem sak 
til kommunestyret hvor det foreslås tiltak for å styrke økonomistyring og økonomisk 
internkontroll etter Kontrollutvalgets behandling av saken. Det være seg kompetanse, 
organisering og ressurser.  
 
Det ble først stemt over kontrollutvalgets innstilling. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Olsen (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
a. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk internkontroll».  
  
b. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om 
at kommunen må treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan i Nordreisa 
kommune utarbeides i tråd med kommunelovens regler om realistiske anslag. Videre må 
rådmannen følge opp budsjettsaker ved å foreslå nødvendige og konkrete tiltak der det 
rapporteres om merforbruk til kommunestyret.   
  
c. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om at 
kommunen må følge opp og videreføre arbeidet med skriftliggjøring av økonomiske 
risikovurderinger i kommunen.   
  
d. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om at 
kommunen snarest må oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser slik at det 
blir i samsvar med gjeldende anskaffelsesregelverk.    
  
e. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og 
rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i 
pkt. 2 – 4 ovenfor innen 30. april 2019.   

 
f. Det skal legges frem sak til kommunestyret hvor det foreslås tiltak for å styrke 
økonomistyring og økonomisk internkontroll etter Kontrollutvalgets behandling av 
saken. Det være seg kompetanse, organisering og ressurser.  

 

PS 84/18 Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 (planens kapittel 17). 
 

PS 85/18 Prioritering av søknader om spillemidler 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:  
Ordinære anlegg:  

 Nordreisa il - Saga skihus, driftshus  
 Nordreisa kommune - Nytt sportsgulv Nordreisahallen  
 Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion  
 Rotsundelv il – Kunstgressbane  
 Nordreisa skytterlag – Tilleggssøknad elektroniske skiver 

 
Nærmiljøanlegg:  

 Rotsundelv il – Løpebaner friidrett Rotsundelv skole  
 Rotsundelv il – Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole  

 

PS 86/18 Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern og PPT -
sluttrapport 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag: Rådmannens innstilling. Kjøp og oppsett 
av kontormodul ved Flomstad.  
 
Forslaget fra Korsfur (FrP) ble satt opp mot innstillingen fra formannskapet. Forslaget fikk 3 
stemmer og formannskapets innstiling fikk 15 stemmer. Formannskapets innstilling dermed 
vedtatt.    
 

Vedtak: 
Formannskapet vedtar kortsiktig løsning nr 1 med leie av lokaler til barnevernet.  
 
Valg av langsiktig løsning ses i sammenheng med sak om organisering av sentrumsskolene 
 



PS 87/18 Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms -utvidelse 
med Lyngen kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Ny avtale om brannvernsamarbeidet i Nord-Troms Kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.19 godkjennes. 
 

PS 88/18 Møteplan 2019 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling med to merknader enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Møteplan for 2019: 
 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Au

g 
Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

  29  16 
 
 

14   5  
Temadag 
 
 

24 
 

 19 
 
 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

 28 
+  
Adm 

21 
 

11 
 

2 
fsk 
Adm 
 

6  22 
+ 
Ad
m 

Valgstyre
t har 
møte  
6. + 9.  

3 + 
31 
 
 

28 
+ 
Ad
m 

 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

  28  9    19  14  

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

17 28  4 23 13  29  10 
 

21  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen (Sv) 

29  26   11  27  22 26  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset (Sp) 

30  12   12   3 8 27  

N-T regionråd – forslag 15.  
30. 

14 
20.-22 
26 

 9 
10 
30 

28 18  29   5 
25.-
26 

 

Fylkestinget   12   18    15  10 

Helligdager som faller på 
ukedager 

1   18. - 19. – 
og 22 

1. – 
17. og 
30 

10      25. og 
26 

Skolerute 7. 
første 
skoled
ag 

 4.-8 
vinterf
erie 

15.-22. 
påskeferie 
23. fri 

 Siste 
skoled
ag 20. 

 Skol
esta
rt 
20. 

9. fridag   20. 
siste 
skole
dag 

 

http://www.nordreisa.kommune.no/skoleruter-20172018-og-20182019.5934818-186134.html


PS 89/18 Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 2025 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 11 stemte for og 7 stemte imot. Innstillingen dermed 
vedtatt.  

Vedtak: 
 Eiendomsskatten i Nordreisa kommune reduseres ikke utover lovpålagt endring. 
 Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 10 prosent i forhold til 

dagens takster, for boliger og fritidseiendommer med virkning fra år 2020, jamfør esktl §8A-4.   
 

PS 90/18 Rovdas gravlund 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:  
Rovdas gravlund tilpasses i sin helhet på kommunal grunn slik beskrevet i saken.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Rovdas gravlund tilpasses i sin helhet på kommunal grunn slik beskrevet i saken. 


