
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 24.06.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 16:50 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Trond Bjerkmo Medlem AP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Odd H. Rudberg Medlem SV 
Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Gerd H Ege Medlem KRF 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Hermod Bakken Medlem UNG – møtte ikke 
Scott Nordstrøm Medlem UNG – møtte ikke 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll MEDL AP 
Sigleif Pedersen MEDL AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Ingvil Birkelund  MEDL KRF 
Per Sverre Moen MEDL H 
Terje Olsen Medlem H 
Olaf Skogmo Medlem SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Morten Pedersen Hilde Anita Nyvoll AP 
Brynjulf S. Blixgård Sigleif Pedersen AP 
Davida Olsen Ingvil Birkelund  KRF 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Per Sverre Moen H 
Bjarne Josefsen Terje Olsen H 
Ingen kunne møte Sigrund Hestdal AP 
Elise Blixgård Olaf Skogmo SP 

 
Merknader 
 

 



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

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger  Gerd H. Ege 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen             Bjarne Josefsen 
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Saksliste 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 6/19 Spørsmål fra Anne Kirstin Korsfur (Frp) til 
Ordføreren om styrevervregisteret og innleide 
konsulenttjenester  

 2019/767 

FO 7/19 Spørsmål fra Herborg Ringstad (H) til Ordføreren 
om tilslutningsvedtak til Nord Troms Museums 
vedtak på forslag til Riksantikvarens 
kulturminnepris  

  

FO 8/19 Spørsmål fra Odd Rudberg (Sv) til Ordføreren om 
kulturløftet i Nordreisa kommune 

  

PS 26/19 Referatsak   
RS 48/19 Oppfølging i forbindelse med dialogmøte 

16.05.2019 
 2019/483 

RS 49/19 Oppfølging i forbindelse med dialogmøte 
16.05.2019 

 2019/483 

RS 50/19 Utskrift av vedtak i sak 14/19 - Kontrollutvalget i 
Nordreisa Kommune 
Status i barnevernet 

 2019/483 

RS 51/19 Protokoll generalforsamling Avfallsservice 
10.05.19 

 2018/151 

RS 52/19 Referat fra årsmøte i representantskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS 

 2016/199 

RS 53/19 Saksdokumenter møte i regionrådet 28.05.19 - 
Protokoll fra møte 26.03.19 - Protokoll 
skypemøte 1.4.19 

 2016/220 

RS 54/19 Oppfølging av Fylkestingets vedtak i sak 30/19 
«Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om 
sammenslåing av Troms og Finnmark fylke 

 2018/206 

RS 55/19 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 30/19 
«Troms kraft AS - Stortingets vedtak om 
sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommuner» 

 2018/206 

RS 56/19 Tilsynsrapport med varsel om pålegg - Tilsyn fra 
arbeidstilsynet 4.3.19 - kommunens 
Helsesøstertjeneste 

 2019/209 

RS 57/19 Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 
og revidert nasjonalbudsjett 2019 

 2019/665 

RS 58/19 Protokoll fra møte i regionrådet 28.05.19  2016/220 
RS 59/19 Melding om vedtak - Budsjett og økonomiplan 

2019-2022 Nordreisa kommune 
 2018/638 

RS 60/19 Særutskrift - ID 154 - Tilsetting av 
Utviklingsveileder/regionkoordinator 

 2019/689 

RS 61/19 Protokoll RUST 28.5.2019  2016/1153 
RS 62/19 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev 

NORD 24.4.19 
 2017/231 



RS 63/19 Norges nasjonalparkkommuner - 
Årsmøteprotokoll 4.6.2019 

 2015/1294 

RS 64/19 Tilsyn helsesøstertjenesten - vedtak om pålegg  2019/209 
RS 65/19 Utbytte fra Ymber 2018  2015/1534 
RS 66/19 Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt.pdf  2015/183 
RS 67/19 Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. 

 2018/638 

RS 68/19 Særutskrift Utredning økonomisk balanse NAV 
sosial 

 2019/727 
 
 

PS 27/19 Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune  2019/148 
PS 28/19 Årsregnskap 2018 - Nordreisa kommune  2018/1348 
PS 29/19 Foreløpig budsjettramme 2020  2019/665 
PS 30/19 Regulering av budsjett 2019, nr 1  2018/638 
PS 31/19 Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett 

bru planid. 19422017_005  - Statens vegvesen 
 2017/499 

PS 32/19 Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og 
utvikling 

 2019/377 

PS 33/19 veilys 2019 drift  2015/1344 
PS 34/19 Valg av løsning for svømmeanlegg i Nordreisa  2017/1365 
PS 35/19 Mudring Sørkjosen havn  2015/1300 
PS 36/19 Salg av eiendommen 1942/47/426  2019/475 
PS 37/19 Lønnspolitisk plan - ny behandling  2018/625 
PS 38/19 Rammeplan for Nordreisa kulturskole   
PS 39/19 Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, 

forslag til fredning 
 2018/1329 

PS 40/19 Tørfoss kvengård - Kuivakoski, reparasjon av tak 
på hovedbygning 

 2019/713 

PS 41/19 Tørfoss kvengård - forslag til fredning  2018/1328 
PS 42/19 Forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomistyring og økonomisk internkontroll» 
 
 
Orienteringer: 
 Regionlensmann i Nord-Troms Ole Johan Skogmo 

 
Annet: 
 Utdeling av æresprisen 2019 

Permisjoner: 
 Ole Morten Pedersen (Ap) permisjon fra kl 15:00, fra PS 31/19 
 Davida Olsen (Krf) permisjon fra kl 15:45, fra PS 33/19 
 Johanne Olaussen (H) permisjon fra kl 16:10 fra PS 34/19. 

 



FO 6/19 Spørsmål til Ordføreren i Kommunestyret 24.06.19 - 
Styrevervregisteret og innleide konsulenttjenester 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Ordfører takker for spørsmålet og beklager at det ble avglemt i siste formannskapsmøte. 
 
Styreregister: 
 
I sak 55/18 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår vedtok Nordreisa kommunestyre under 
punkt 3.2 Plikter som følger:  
Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret. Det føres 
styrevervregister for medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, fagutvalgene og 
kontrollutvalget. Registeringen her foretas i løpet av første kvartal etter at kommunestyret har 
konstituert seg og valgt medlemmer til utvalg. Registreringen skal foretas av servicetorget som er 
ansvarlig for å sende inn nødvendige meldinger til Datatilsynet. Registeret skal ajourføres hvert år, 
slik at det oppdaterte registeret skal foreligge pr 1. februar. 

Kommuneregisteret skal være det sentrale registeret for kommunesektoren. Registeret 
inneholder grunndata om kommunene og fylkeskommunene, navn på administrative og politiske 
ledere, adresser, e-postadresser og telefonnummer. Kommuneregisteret eies av 
Kommuneforlaget, og driftes i samarbeid med KS. 

I Nordreisa kommune er det sak- og arkivleder som har ansvaret for å registrerer inn 
grunnlagsdata i Kommuneregisteret og oppdaterer denne, og rådmannen oppdaterer 
Enhetsregisteret. Sak- og arkivleder er kontaktperson for Styrevervregisteret og dette registeret 
henter grunnlagsdata fra Kommuneregisteret. Oppdateringer i Kommuneregisteret og 
Enhetsregisteret henger tett sammen, og det er anbefales derfor at én person i kommunen har 
fast ansvar for å holde disse oppdatert.  

Av kapasitetshensyn er denne oppdateringen ikke tilstrekkelig utført slik at uttrekk til 
styrevervregisteret fungerer. Med så kort tid igjen til nytt valg prioriterer en nå å ha dette på 
plass for nye representanter etter konstituerende kommunestyremøte. 

Da det ikke er adgang til debatt av fremsatte spørsmål, tillates det ikke å fremme forslag til 
vedtak. Ordfører ser det ikke nødvendig å løfte denne konkrete saken videre da kommunestyret 
allerede har fattet vedtak om å benytte styreregisteret. 

Konsulenttjenester: 

Ordfører har forespurt administrasjonen om en oversikt over forbrukte konsulenttjenester i 
forbindelse med utredninger og andre tjenester i 2018. Denne oversikten er ikke kommet 
ordfører i hende til dagens kommunestyremøte. Ordfører er derfor ikke i stand til å svare 
representanten på spørsmålet i dag, men vil svare skriftlig til kommunestyret så snart oversikten 
foreligger. 

 



FO 7/19 Spørsmål fra Herborg Ringstad (H) til Ordføreren om 
tilslutningsvedtak til Nord Troms Museums vedtak på forslag til 
Riksantikvarens kulturminnepris 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Havnnes handelssted er etter ordførers oppfatning svært godt ivaretatt. Det er gjort en stor 
innsats for både å restaurere å bevare bygninger og kultur. Det meste av anlegget er i daglig 
bruk og ordfører ser ut av markedsføringen at en ønsker å formidle kulturminnet til omverden. 
Faktisk fremmet ordfører Havnnes Handelssted som kandidat til Riksantikvarens 
kulturminnepris 2018.  
 
Ordfører har derfor ingen problem med å anbefale at Nordreisa kommune tilslutter seg vedtaket 
fra Nord-Troms Museum.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Øyvind Evanger  
Ordfører 
 

FO 8/19 Spørsmål til ordfører til møte i kommunestyret mandag 24. juni 2019 
- Kulturløftet i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Ordfører ønsker å primært å kunne svare på alle spørsmål. Representanten Odd Rudbergs 
spørsmål kom 1 virkedag før kommunestyremøtet, riktignok med en helg imellom. Konstituert 
sektorleder for Oppvekst og kultur startet i jobben denne uken og har naturlig nok ikke 
nødvendig oversikt. Det har således ikke vært mulig å få et godt svar på spørsmålet til dagens 
møte.  
 
Ordfører vil derfor sende skriftlig svar til representanten og kommunestyret så snart det 
foreligger. 
 

PS 26/19 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



PS 27/19 Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Formannskapets innstilling vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas 
 

PS 28/19 Årsregnskap 2018 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2018 godkjennes. 
 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 5.210.628 overføres 

disposisjonsfondet. 
 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 434.935 dekkes ved bruk 

av disposisjonsfondet. 
 

PS 29/19 Foreløpig budsjettramme 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen må legge fram sak om omstilling av kommunens organisasjon til neste møte i 
kommunestyret. Prosessen må ta utgangspunkt i målsettingene i vedtatte planer og rammene i 
økonomiplanen. 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling. 17 stemte for og 3 stemte imot. Innstillingen 
derved vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp). 14 
stemte for og 6 stemte imot. Tilleggsforslaget derved vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplan for 
2019-2022, justert for lønnsøkning, bindende politiske vedtak med økonomisk virkning, 
og endring i revidert nasjonalbudsjett. Vedtatte økonomiske ramme for økonomiplan er 
som følger: 

              

Sektor Ramme 2019 Ramme 2020 Ramme 2021 Ramme 2022
Sektor for administrasjon 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771
Sektor for oppvekst og kultur 135 100 023 131 866 064 130 296 596 129 636 003
Sektor for helse og omsorg 132 352 259 128 379 226 126 187 808 125 098 752
Sektor for drift og utvikling 41 482 776 40 266 389 39 380 370 39 070 536

337 968 951 329 090 833 324 217 221 322 062 062  



 Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget.  

 Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede 
rammen. 

 Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat. 
 Det legges frem et saldert budsjett for formannskapet i møte 14. november (og 25 

november). 
 Rådmannen må legge fram sak om omstilling av kommunens organisasjon til neste møte 

i kommunestyret. Prosessen må ta utgangspunkt i målsettingene i vedtatte planer og 
rammene i økonomiplanen. 

 
 

PS 30/19 Regulering av budsjett 2019, nr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Gerd Ege (Krf) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 i 
formannskapets innstilling: 
Økte utgifter til sosiale utbetalinger nav  + 1,5 mill 
Bruk av disp.fond    + 1,5 mill 
Kommunestyret bes om en sak til førstkommende formannskapsmøte om situasjonen og 
ressursbehov i Nav sosial. 
 
Det ble først stemt over første punkt i formannskapets innstilling. 15 stemte for og 5 stemte 
imot. Innstillingens punkt 1 dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Gerd Ege (Kfr) og Olaug Berget (Sp) satt opp 
mot formannskapets innstillingens punkt 2. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tredje punkt i formannskapets innstilling. Innstillingens punkt 3 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1) 2.000.000,- reduseres til 1.000.000,- kr på natt tjenesten. 
2) Økte utgifter til sosiale utbetalinger nav  + 1,5 mill 

Bruk av disp.fond    + 1,5 mill 
Kommunestyret bes om en sak til førstkommende formannskapsmøte om situasjonen og 
ressursbehov i Nav sosial. 

3) Evnt behov fra tilleggsbevilgninger til sektorene må grunngis med konkrete forhold ved 
driften som det er knyttet til.  

 
• Driftsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
 
     
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt  Kommentar 

2 Sektor for oppvekst og kultur 3 500 000  Nedbemanning - effekt ført fra august 

3 Sektor for helse og omsorg 950 000  Nedbemanning - effekt ført fra august 

3 Sektor for helse og omsorg 1 000 000  KST vedtak 15/19 - Natttjeneste helse- og omsorg, høgegga 

3 Sektor for helse og omsorg 1 500 000  Økt utgifter til sosiale utbetalinger NAV 

3 Sektor for helse og omsorg 3 500 000 -600 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester 

3 Sektor for helse og omsorg 500 000  Økte utgifter ressurskrevende tjenester 



3 Sektor for helse og omsorg  -140 000 Økte inntekter NAV sosial 

6 Sektor for drift og utvikling 325 000  Strømutgifter til veilys, gjenværende strekninger jamfør egen sak 

7 Skatter og rammetilskudd  -53 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett 

7 Skatter og rammetilskudd  1 110 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett 

7 Skatter og rammetilskudd  -1 000 000 Økte skatteinntekter jamfør historikk 

8 Renter, avdrag og avsetninger -4 000 000  Bruk av disp.fond 

8 Renter, avdrag og avsetninger  -6 592 000 Bruk av disp.fond 

    7 275 000 -7 275 000   

     

Ansvar Prosjekt 
Enring i 
ramme   Kommentar 

938 IKT utstyr, skoler 1 000 000   Økningen finansieres med ubrukte lånemidler 
 

PS 31/19 Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 
19422017_005  - Statens vegvesen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Bjarne Josefsen (H) og Tore Elvestad (Ap) fratrer behandling av saken, jfr fvl §6. 
 
Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen følger opp merknaden fra kommunestyret om å ivareta hensynet til 
trafikksikkerhet med Statensvegvesen. Videre at hensyn til mulig laksevindu behandles på 
samme måten. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber ordfører kontakte Statens vegvesen for samarbeid om en samla plan for god 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet og forskjønning på strekningen Sørkjostunellen til Rovdes. 
 
Det ble først stemt over innstillingen fra Miljø, - plan og utviklingsutvalget. Innstillingen 
enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Odd Rudberg (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
Til slutt ble det stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist 
revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Administrasjonen følger opp merknaden fra kommunestyret om å ivareta hensynet til 
trafikksikkerhet med Statensvegvesen. Videre at hensyn til mulig laksevindu behandles på 
samme måten. 
 
Kommunestyret ber ordfører kontakte Statens vegvesen for samarbeid om en samla plan for god 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet og forskjønning på strekningen Sørksjostunellen til Rovdes. 
 



PS 32/19 Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Innstillingen fra Miljø,- plan og utviklingsutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune aksepterer tilbudet fra Miljødirektoratet om tilskudd på kr 100.000, og går 
til anskaffelse av to EL-varebiler. 
 
Økt kapitalutgifter finansieres som følger: 
For virksomheten utvikling gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 610 oppmåling reduseres med 21.000, ansvar 612 kartsamarbeid reduseres med 25.000 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 612 kartsamarbeid. 
 
For virksomheten renhold og ansvar 600 gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 601 renhold reduseres med 25.000. Ansvar 600 reduseres med 21.000. 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 601 renhold 
 

PS 33/19 veilys 2019 drift 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som 

framgår av liste punkt A i saksframstillingen.  
2. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens 

vegvesen skal inkluderes i avtalen, uavhengig av type stolper.  
3. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert 

nødvendige omkoblinger av linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad 
kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i hos den låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

4. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
5. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved 

budsjettregulering. 
Driftsbudsjett strøm og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 
innarbeides i budsjett 2020.  

6. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til 
veieier. 

 

PS 34/19 Valg av løsning for svømmeanlegg i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Gerd Ege (Krf) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3: Det settes i gang et forprosjekt med 
sikte på å etablere nytt svømmeanlegg. Første leveranse i prosjektet forutsettes å være en 
utredning som danne grunnlag for valg av konsept. Utredingen må som et minimum inneholde 



kartlegging av ulike brukergruppers ønsker og behov, vurderinger av framtidige behov innen 
skole og helse samt muligheter for næringsrettede virksomheter i tilknytning til anlegget. 
 
Utredningen må også vise hvordan uteområdet kan fungere aktiviserende og ha god 
sammenheng med øvrig sentrumsområde. 
 
Det ble stemt punktvis over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. 
Pkt. 1 og pkt.2 enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3 ble satt opp mot endringsforslaget fra Gerd Ege (Krf). Forslaget fra Gerd Ege (Krf) 
enstemmig vedtatt. 
Pkt. 4. enstemmig vedtatt. 
Siste avsnitt enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Dagens Svømmehall renoveres ikke.  
2. Opsjon for forprosjekt til renovering av svømmehallen utløses ikke.  
3. Det settes i gang et forprosjekt med sikte på å etablere nytt svømmeanlegg. Første 

leveranse i prosjektet forutsettes å være en utredning som danne grunnlag for valg av 
konsept. Utredingen må som et minimum inneholde kartlegging av ulike brukergruppers 
ønsker og behov, vurderinger av framtidige behov innen skole og helse samt muligheter 
for næringsrettede virksomheter i tilknytning til anlegget. 

 
Utredningen må også vise hvordan uteområdet kan fungere aktiviserende og ha god 
sammenheng med øvrig sentrumsområde.  
 

4. Saken skal behandles av oppvekst- og kulturutvalget fram til endelig løsning for tilbudet 
er bestemt. 

 

Oversendes prosjektleder: Det utredes oppgradering av gymsalen på Storslett Skole, samt 
omgjøring av dagens svømmehall til gymsal nr 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i 
tilknytning til dagens anlegg v/eiendommen Skog. 

 

PS 35/19 Mudring Sørkjosen havn 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Mudring av Sørkjosen havn gjennomføres innenfor kostnadsramme kr 4,6 millioner

under forutsetning av at tilskudd fra Kystverket oppnås.
2. Det søkes kystverket om tilskudd på 80 % av beregnede kostnader, kr 3 680 000.
3. Mudring av Oksfjord fiskerihavn samt sjømerke innenfor kostnadsramme kr 505 000 

gjennomføres samtidig med mudring Sørkjosen havn.
4. Egenandelen for mudring Sørkjosen havn; kr. 920 000 finansieres ved bruk av 

Havbruksfondet. 
5. Mudring av Oksfjord fiskerihavn; kr 505 000 finansieres ved bruk av Havbruksfondet.  

 



PS 36/19 Salg av eiendommen 1942/47/426 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og selger bygget for 
takst. 

 Reisa dyreklinikk får refusjon for standardheving/utbygging de har gjennomført etter 1. 
januar 1998, jf avtalens pkt 4.3.  Fra refusjonen gjøres det fradrag for salg av tomt. 

 Nordreisa kommune inngår leieavtale med Reisa dyreklinikk for leie av lokaler til 
kommuneveterinærordningen og veterinærvakten. Årlige leiekostnader på kr 60 000 
legges inn i budsjett for 2020 og framover. 

PS 37/19 Lønnspolitisk plan - ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lønnspolitisk plan vedtas slik den foreligger. 
 

PS 38/19 Rammeplan for Nordreisa kulturskole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 39/19 Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, forslag til fredning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Tore Elvestad (Ap) fratrer behandling av saken jfr fvl §6 fratrer 
 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

 Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, 
Riksantikvaren freder Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu gnr./bnr. 30/7, i 
Nordreisa kommune (Raisin komuuni).  

 Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygning: Gammelskolen i 
Sappen - Sapen vanhakoulu  

 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som 
planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, 
gerikter, listverk og trappeløp.  

 For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av 
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er 
vist på kartet nedenfor. 

 
 

PS 40/19 Tørfoss kvengård - Kuivakoski, reparasjon av tak på hovedbygning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune gjennomfører renovering av taket på hovedhuset på Tørfoss 

innenfor kostnadsramme på kr 200.000. 



2. Tiltaket finansieres ved at Nord-Troms museum dekker kr 100.000 av kostnaden. 
Restbeløpet, inntil kr 100.000, dekkes av ubrukte lånemidler 

3. Det søkes tilskudd til renoveringsprosjektet.  
 

PS 41/19 Tørfoss kvengård - forslag til fredning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, freder 
Riksantikvaren Tørfoss kvengård - Kuivakoski , gnr./bnr. 32/11, i Nordreisa kommune 
(Raisin komuuni).  

 Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygninger:  
Badstue: bygningsnummer 19223318  
Bårstue: bygningsnummer 192223296  
Hovedbygning: bygningsnummer 192212448  
Driftsbygning: bygningsnummer 192212421  
Kjøttbu: bygningsnummer 192212456  
Ost - og klesbu: bygningsnummer 192223288  
Redskapsbu: bygningsnummer 192223261  
Utedo: bygningsnummer man gler  

 Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer 
som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, 
gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. 

 Fredningen omfatter også følgende større løst inventar: to elvebåter lagret i 
driftsbygningen.  

 For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av 
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er 
vist på kartet nedenfor. 

 



 
 

PS 42/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring og økonomisk 
internkontroll 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til Nordreisa kommunes tilbakemelding av 20.5.2019, hvor det er 

skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme 
anbefalingen gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk 
internkontroll». 

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og 
forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering og konklusjon i rapporten, tas 
med i det videre arbeidet. 

3. Kommunestyret ber rådmannen oversende endelig og oppdatert innkjøpsreglementet så 
snart dette foreligger. 

4. Kommunestyret viser til kommunestyrets tidligere vedtak i sak PS 83/18 pkt. f og ber 
rådmannen fremme en særskilt oppfølgningssak om kompetanse, organisering og 
ressurser. 


