
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 19.12.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 19:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Rune Benonisen Medlem AP 
Agnes J. Bjørgve Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ragnhild S. Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
Ramona Soleng Thomassen Medlem UNG 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Johanne M Olaussen Terje Olsen H 

 
Permisjoner: 
Navn Tid Vara som møter:  
Johanne M Olaussen (H) 9:45-11:00 Marius Johansen (H) Fra PS 76/19 – 78/19 
Olaug Bergset (Sp)  10:50-12:15 Ola Dyrstad (Sp) Fra PS 78/19 - 83/19 
Ramona Arild (UNG) 14:00  Fra PS 84/19 -  128/19 
Oda Kristine Fossvoll (UNG) 15:00  Fra PS 87/19 – 128/19 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) 16:00  Fra PS 85/19 – 128/19  

 
 



Merknader 
4 uker før møter i kommunestyret må det sendes ut foreløpig saksliste   

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Rune Benonisen 
Ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Siv Elin Hansen  
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel Arkivsaksnr 

FO 9/19 Spørsmål til kommunestyret fra Siv Elin Hansen (Sv)  
Sosialhjelp i Nordreisa 

2019/1410 

FO 10/19 Spørsmål til kommunestyret fra Olaug Bergset (Sp) 
Helse- og omsorgsektorens budsjett – velferdsteknologi og DMS 

 

PS 76/19 Referatsak  
RS 69/19 Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for 

neste valgperiode 
2019/764 

RS 70/19 Informasjon om den nye kommuneloven 2016/1172 

RS 71/19 Kapasitet og planer i eldreomsorgen 2019/1360 

RS 72/19 Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 2019/665 

RS 73/19 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 2019/665 

RS 74/19 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms 2016/220 

RS 75/19 Mobbeombud 2019 2017/611 

RS 76/19 Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren Norges 
nasjonalparker 

2015/1294 

RS 77/19 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- 
og velferdsforvaltningen i 2020 

2019/909 

RS 78/19 Fylkesmannens vedtak -  brudd på alkoholloven - Johs. H. Giæver AS 2015/2083 

RS 79/19 Protokoll fra møte i regionrådet 25. og 26. november 2019 2016/220 

RS 80/19 Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019 2016/1153 

RS 81/19 Protokoll fra møte regionrådet 5.11.19 2016/220 

RS 82/19 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19 2016/220 

RS 83/19 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 25.06.19 2016/220 

RS 84/19 Referat fra styremøter i Nordreisa Bygdedraktutvalg 2015/2465 

RS 85/19 Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19 2019/135 

RS 86/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 – Halti kvenkultursenter IKS 2015/2457 

RS 87/19 Varsel om tilsyn med kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 

2019/765 
 
 

PS 77/19 Kvartalsrapport 3.kvartal 2019 2019/648 
PS 78/19 Regulering av budsjett 2019, nr 2 2018/638 
PS 79/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020 2019/1293 
PS 80/19 Forskuddsvedtak for 2020; formues-, inntekts- og 

eiendomsskatt 
2019/1419 

PS 81/19 Eiendomsskatt 2020 - Nordreisa kommune 2019/1419 
PS 82/19 Klage på avslag om etterlønn 2017/599 
PS 83/19 Bosetting av flyktninger 2020 2019/1234 
PS 84/19 Skolestruktur Storslett 2019/900 
PS 85/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 2019/665 



PS 86/19 Ansettelse av kommunedirektør Nordreisa kommune 2019/1413 
PS 87/19 Konstituering av kommunedirektør 2019/1408 
PS 88/19 Statlig finansiering av omsorgstjenester 2015/1754 
PS 89/19 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune 2015/2125 
PS 90/19 Høringsuttalelse - Revisjon av fartsgrensen i Nordreisa 

gjeldende E6 Sørkjosen, Leirbukta - Storslett og FV8650 
Storslett. Skiltplaner med reduserte fartsgrenser 

2019/1393 

PS 91/19 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i sykehjemstjenestene 2019/919 
PS 92/19 Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - Nordreisa 

kommune 
2019/1018 

PS 93/19 Utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 2017/1110 
PS 94/19 Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av 

boligområde på gnr. 14 bnr. 4 - kommunestyrets avgjørelse 
2017/1418 

PS 95/19 Stadfestelse av endringer i selskapsavtalen - Halti 
kvenkultursenter IKS 

2015/2457 

PS 96/19 Godkjenning av endret selskapsavtale for Arkiv Troms 2016/199 
PS 97/19 Møteplan 2020 2019/1271 
PS 98/19 Søknad om skjenkebevilling - Grillstua mat og vinhus AS 2019/862 
PS 99/19 Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Galleriet 2019/888 
PS 100/19 Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Cafe, restaurant, bar 

og uteservering 
2019/889 

PS 101/19 Søknad om skjenkebevilling - Reisafjord hotel AS 2019/861 
PS 102/19 Søknad om skjenkebevilling - Reisastua Lodge AS 2019/867 
PS 103/19 Søknad om skjenkebevilling - Minibar1 2019/904 
PS 104/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Storslett 

Mathus AS 
2019/860 

PS 105/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Elin 
Bakkehaug AS - REMA 1000 

2019/688 

PS 106/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Johs. H. 
Giæver AS 

2019/1149 

PS 107/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Coop 
Nord SA - Extra Storslett 

2019/1299 

PS 108/19 Søknad om skjenkebevilling - Lyngen North AS 2019/869 
PS 109/19 Søknad om skjenkebevilling - På Taket Kafe AS 2019/1073 
PS 110/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Siri Ytterstad 2019/1224 
PS 111/19 Søknad om fritak fra verv som barnas representant i plansaker 2019/1185 
PS 112/19 Søknad om fritak som vararepresentant i helse- og 

omsorgsutvalget 
2019/1179 

PS 113/19 Valg av eldreråd 2019-2023 2019/1088 
PS 114/19 Valg av råd for funksjonshemmede 2019-2023 2019/1219 
PS 115/19 Valg av representanter til representantskapet i KomRev Nord 2019/1102 



IKS 
PS 116/19 Valg av representant til generalforsamlingen i Ymber AS 2019-

2023 
2019/1418 

PS 117/19 Valg av representanter til Kommunesektorens organisasjon 
(KS) 2019-2023 

2019/973 

PS 118/19 Valg av representant til representantskapet Halti 
kvenkultursenter IKS 2019-2023 

2019/1211 

PS 119/19 Valg av representant til representantskapet i K-Sekretariatet 
IKS 2019-2023 

2019/1417 

PS 120/19 Valg av representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 2019/1042 
PS 121/19 Valg av representant til generalforsamling og valg av 

representant til styret i Nord-Troms Museum 2019-2023 
2019/1420 

PS 122/19 Valg av representanter til Vannområdeutvalg Nord-Troms 
2019-2023 

2019/1415 

PS 123/19 Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2019/1005 
PS 124/19 Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd 2019/1104 
 
 
Ettersendt: 
PS 125/19 Eiendomsskatt – Ny alminnelig taksering 2021 
PS 126/19 Kommunal garanti Nordreisa skytterlag – miniatyr skytebane 
PS 127/19 Uttalelse til vurdering rundt landslinjeordningen  
PS 128/19 Uttalelse om Storslett trafikkstasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FO 9/19 Spørsmål til kommunestyret - sosialhjelp i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Svar på spørsmål fra representanten Siv Elin Hansen 
Vedtaket som ble gjort av formannskapet i november 2018 er fulgt opp ved at NAV, Nord- 
Troms studiesenter og Nord-Troms videregående skole har utarbeidet en prosjektskisse for 
unge i arbeid og utdanning. Denne prosjektskissa ble godkjent av formannskapet 10.09.19 og 
det ble vedtatt å søke om ekstern finansiering av prosjektet. Dette vedtaket fra formannskapet 
er nylig sendt til NAV for videre oppfølging. 
 
Antallet innbyggere som i år har mottatt sosialhjelp er: 
Totalt 171 mottakere (97 menn og 74 kvinner) 
I alderen 18-24 år: 36 mottakere (22 menn og 14 kvinner) 
I alderen 18 – 30 år: 71 mottakere (45 menn og 26 kvinner) 
 
Med vennlig hilsen 
Hilde Nyvoll  
Ordfører  
 

FO 10/19 Spørsmål til kommunestyret fra Olaug Bergset 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Svar på spørsmål fra representanten Olaug Bergset 
 
1. Hvis man sammenligner 2020 budsjettet mot regnskapet 2018, så er differansen på utgifter 18 

mill kr. 
Det gjelder: 

• To nye botiltak på ca 8 mill kr 
• Generell lønnsøkning og vikarutgifter ca 6 mill 
• Kjøp av private tjenester 2 mill kr lavere i 2018 enn i budsjettet for 2020 

 
Differanse mellom inntekter i 2018 regnskap mot 2020 budsjettet er på 8,6 mill kr. 
Det gjelder: 

• Tilskudd til sykestuesenger, som bortfalt med 2 mill kr i 2019 
• Sykepengerefusjoner på 6,6 mill kr. som budsjettreguleres løpende gjennom budsjettåret 

etter faktisk refusjon. Det betyr at utgiftene også øker tilsvarende i løpet av året. 
 

2. For implementering av velferdsteknologi er det utarbeidet en forankringsplan i november 
2019 med 13 punkter. Planen beskriver aktiviteter og prioriteringen av disse. Helse og 
omsorgssektoren har en egen lokal prosjektleder som jobber i lag med ansatte med 
implementering av trygghetsskapende teknologi. De nå i gang med 7 punkter og er i rute i 
forhold til planen. 
I samarbeid med de andre kommunene og leverandør er det planlagt kabling og 
klargjøring av institusjonene i februar/mars, slik at installasjon av nytt sykesignalsystem 
kan gjøres i mai. Etter at implementering er gjort på institusjonene, går man videre med 
utrulling av velferdsteknologi i hjemmene. Nye trygghetsalarmer tas i bruk allerede i 
januar, da analoge alarmer blir utfaset i 2019. 
Velferdsteknologien skal bidra til en mer effektiv drift og skape tid for helsepersonell til å få 
utført sine arbeidsoppgaver på en faglig forsvarlig måte. Teknologien skal også hjelpe 



brukerne gjennom økt mestring og trygghet i hverdagen, slik at de kan bo lengst mulig 
hjemme. 

 
3. Status for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms (DMS) er at ledelsen har gjennomført to 

konstruktive møter med UNN i november og desember. Resultatet fra møtene er blant 
annet: 

- Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke andre pasientgrupper som kan 
behandles i OGT-sengene for å øke belegget på antall pasienter i disse sengene. 

- Fra og med 7. januar 2020 vil DMS ha felles inntaksmøte med UNN, for å få økt belegget 
på antall pasienter i OGT sengene. 

- Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med implementering av Pasientsentrert 
helsetjenesteteam, såkalt PSHT i Nord-Troms. UNN skal selv gå i dialog med 
nabokommunene om oppretting av PSHT. 

- Det er planlagt et telematikkmøte med UNN 20. desember for å få oppdatert status på 
tjenesten. DMS-lege Singh og DMS-leder deltar på dette møtet.  

- UNN holder på å utarbeide en ny avtale om DMS med Senja kommune. Det er tenkt at 
denne avtalen skal brukes som en mal for utarbeidelse av ny avtale mellom UNN og DMS 
Nord-Troms. Avtalen antas å være klar i løpet av første halvår 2020.  

- DMS-leder og avdelingsleder ved samhandlingsavdelingen ved UNN skal lage en 
fremdriftsplan på de prosesser som skal foregå våren 2020. 

- Utkast til samarbeidsavtale mellom Nord-Troms 4 kommunene er sett på av jurist på UNN 
og avdelingsleder ved Samhandlingsavdelingen. Avdelingsleder ønsker å få UNN sin rolle 
tydeligere inn i avtalen. UNN kan dog ikke være en aktiv part i samarbeidsavtalen mellom 
kommunene, siden samarbeidet er hjemlet i kommuneloven. Juristen ved UNN vil bistå 
DMS-leder med utforming av avtalen. DMS-leder vil ta kontakt med nabokommunene for 
videre dialog når fremdriftsplanen for vårens prosesser er klar. 

 
Med vennlig hilsen 
Hilde Nyvoll  
Ordfører  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 76/19 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Referatene tas til orientering. 
 



Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 

PS 77/19 Kvartalsrapport 3.kvartal 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rapporten beskriver ikke hvilke forhold ved drifta som fører til overforbruk. Den følger ikke 
opp vedtak i sak 29/19 «Rådmannen må legge fram sak om omstilling av kommunens 
organisasjon til neste møte i kommunestyret. Prosessen må ta utgangspunkt i målsettingene og 
rammene i økonomiplanen». 
Kvartalsrapporten gir ikke den informasjonen kommunestyret trenger om hvordan kommunens 
tjenestetilbud drives, og hvilke prosesser som er i gang for å sikre økonomisk forsvarlig drift. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Bergset (Sp). 7 stemte for og 14 stemte imot. Forslaget falt 
derved.  
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvartalsrapporten tas til orientering.  
 

PS 78/19 Regulering av budsjett 2019, nr 2 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

2 Sektor for oppvekst og kultur 2 600 000 Økning jamfør budsjettkontroll
3 Sektor for helse og omsorg 7 800 000 Økning jamfør budsjettkontroll
6 Sektor for drift og utvikling 1 300 000 Økning jamfør budsjettkontroll
7 Skatter og rammetilskudd -1 500 000 Økte inntekter integreringstilskudd
7 Skatter og rammetilskudd -1 242 000 Økte inntekter, kriseskjønn fylkesmannen
7 Skatter og rammetilskudd -500 000 Økte skatteinntekter
7 Skatter og rammetilskudd -600 000 Økte inntekter på eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -8 858 000 Bruk av disposisjonsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger 3 000 000 Økte utgifter til pensjon 
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 000 000 Økte inntekter utbytte

14 700 000 -14 700 000  
 

 Investeringsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
Prosjekt

Enring i 
ramme

Høgegga barnehage -19 000 000 Rammen redusere da prosjektet ikke er kommet i gang, overføres ubrukte lånemidler
KLP innskudd 1 300 000 Endre finansiering fra salg av tomter til bruk av ubundne investeringsfond

Kommentar

 
 



PS 79/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer daglig leder Sigleif Pedersen (Ap) og styreleder Hilde A Nyvoll (Ap) i 
Avfallsservice kommunestyret under behandling av saken. 
 
Agnes Bjørgve (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Utredning av kostnader ved utvidelse av gratis leie til ungdommer opp til 18 år. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Bjørgve (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. 
  
 Det ble deretter stemt over formannskapets innstiling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Utredning av kostnader ved utvidelse av gratis leie til ungdommer opp til 18 år. 
 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 

 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker 

 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
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. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
 

PS 80/19 Forskuddsvedtak for 2020; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Ved ligning for 2020 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 2020 nyttes en sats på generell sats på 7 0/00, og på 
boliger og fritidsboliger nyttes en sats på 5 0/00. Dette jamfør eigedomsskattelova §11, 
§12 og § 13. 

 



PS 81/19 Eiendomsskatt 2020 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jmf esktl § 10.   

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd 
for eiendomsskatt.  

 Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST 
vedtak 14/18. 

 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 82/19 Klage på avslag om etterlønn 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) og Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende fellesforslag: 



Klagen fra Øyvind Evanger tas til følge, og han gis etterlønn iht. vårt reglement for Nordreisa 
kommunestyre. Det vil si i inntil 3 måneder, regner fra uttreden av vervet. 
 
Det ble stemt for felles forslaget fra Karlsen (Frp) og Birkeland (Sp) satt opp mot rådmannens 
innstilling. 15 stemte for forslaget og 6 stemte for innstillingen. Fellesforslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klagen fra Øyvind Evanger tas til følge, og han gis etterlønn iht. vårt reglement for Nordreisa 
kommunestyre. Det vil si i inntil 3 måneder, regner fra uttreden av vervet. 
 

PS 83/19 Bosetting av flyktninger 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar å bosette 18 flyktninger i 2020. Det er en økning på 3 i forhold til 
anmodningen i 2019. 
 

PS 84/19 Skolestruktur Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H og Krf: 
Innstilling i saken består av flere punkter. Pkt 3,4 og 5 handler om utredninger som vi anser som 
gjennomført. De bør derfor ikke være del av kommunestyrets vedtak.  
  
Samarbeidspartiene AP, H og KRF vil foreslå følgende.  
 

1. Moan skole bygges ut som en skole for 1.-7.trinn 
2. Storslett skole benyttes som skole for 8.-10.trinn.  Hvordan de ledige areal skal benyttes 

må utredes nærmere.  
3. Oksfjord skole bevares som i dag. 
4. Rotsundelv skole bevares som i dag.  
5. Tidsplan og investeringer som er nødvendig for å gjennomføre skolestrukturen 

innarbeides i økonomiplanen. 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Rotsund skole beholdes som 1-4 skole – event bygges ny 
Storslett 1-10 skole 
Moan omgjøres til barnehage 
 
Tom Vegar Kiil (Sv) og Harald Evanger (Sp) fremmet følgende fellesforslag: 
Planlegging av ombygging av Moan og Rotsundelv skole iverksettes.   
  
Moan skole planlegges utbygget i to byggetrinn.  
Byggetrinn 1 er ombygging 1-4 trinn, og byggetrinn 2 er utbygging 5-7 trinn.  
1.byggetrinn tas inn i økonomiplanen for 2020-2023.  



2.byggetrinn tas inn i neste periode.  
  
Rotsundelv skole planlegges som 1-7 skole og det legges til grunn av så mye av mulig av 
eksisterende bygningsmasse skal være med i planene for ny skole.  
  
I arbeidet med planlegging av gymsal i tilknytning til Moan skole må det søkes samarbeid med 
Nordreisa IL for å klargjøre om det er mulig og ønskelig at et slikt bygg også skal tjene 
Nordreisa IL sine interesser og behov.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp).  3 stemte for og 18 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Kiil (Sv) og Evanger (Sp). 7 stemte for og 14 
stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Ap, H og Krf. 12 stemte for og 9 imot. Forslaget 
dermed vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. 0 stemte for og 21 
stemte imot. Innstillingen falt derved. 

Vedtak: 
1. Moan skole bygges ut som en skole for 1.-7.trinn 
2. Storslett skole benyttes som skole for 8.-10.trinn.  Hvordan de ledige areal skal benyttes 

må utredes nærmere.  
3. Oksfjord skole bevares som i dag. 
4. Rotsundelv skole bevares som i dag.  
5. Tidsplan og investeringer som er nødvendig for å gjennomføre skolestrukturen 

innarbeides i økonomiplanen. 
 
 

PS 85/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Brannsikring kirke skal i hht behandling i Driftsutvalget være kirke. Forslag om Rotsund kapell 
utgår. 
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: 

- I investeringsbudsjettet avsettes midler til renovering/utbedring av Rotsundelv skole i 
2020, 2021 og 2022 slik: 

o Forprosjektering i 2020 med inntil kr 1 000 000,-  
o Renovering/utbedring i 2021 med inntil kr 20 000 000,- 
o Renovering/utbedring i 2022 med inntil kr 20 000 000,-  

 
Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag:  
Mellomtrinnet Rotsund legges ned. Ny 1-4 skole i Rotsund. Moan skole bygges om til 4-6 avd 
barnehage. De overflødige og berørte barnehager selges og finansierer evnt. ombygging. 
Familiesenteret legges til Moan. Høgegga barnehage til 46 mill bygges ikke ut. Ny 1-4 skole 
bygges ved/på Storslett skole. Sørkjosen skole omreguleres og selges. Mengde lærere tas ned til 



et nivå som kom.gr, stat, fylke. Besparelse på større drift med 1 skole, barnehage; rektor 1, 
ledelse, drift.  
 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag:  

 Prosjektering av svømmehall Kostnad 1.200.000 
 Brøyting parkeringsplasser snøskuterløyper finansieres med brukerbetaling Besparelse 

190.000? 
 Ny veibelysning skolevei kostnad 1.100.000 
 Forprosjekt ombygging R.elv skole Kostnad 1.000.000 
 Størrelse og kostnad på ny gravlund revurderes, foreslår å halvere kostnaden Besparelse 

10.000.000 (tils. i 2020 og 2021) 
 Moan Skole: Byggetrinn 1 er ombygging 1-4 trinn, og byggetrinn 2 er 5-7 trinn. 

1.byggetrinn tas inn i økonomiplanen for 2020-2023. 
2, byggetrinn tas inn i neste periode. 

 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Økonomiplan 2020-2023 utsettes. Før ny behandling må dokumentet gjennomarbeides bedre, og 
vedtak fra 2018 må innarbeides slik det ble vedtatt 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune starter arbeidet med å tilby et gratis skolemåltid til elever i grunnskolen. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Renovering av Sonjatun, 30 mill i 2021 
2. Svømmehall innarbeides i budsjettet med 40 mill i 2022, finansieres ved tilskudd og lån. 

Kostnadene inndekkes i rammen og de respektive sektorene 
3. Høgegga barnehage tas inn igjen i budsjettet fra oppstart 2020 
4. Barnehagestrukturen forøvrig endres ikke 

 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 9 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 2 stemte for og 18 stemte 
imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Harald Evanger (Sp). 7 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 7 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt punktvis over forlaget fra Olaug Bergset (Sp).  
Pkt. 1 – 7 stemte for og 13 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 2 – 7 stemte for og 13 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 3 – 16 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
Pkt. 4 – 7 stemte for og 13 stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt punktvis over forlaget fra Tom Vegar Kiil (Sv) 
Pkt. 1 – 4 stemte for og 16 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 2 – 3 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 3 – 2 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 4. -7 stemte for og 13 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 5. - 2 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt derved. 
Pkt. 6. – 7 stemte for og 13 stemte imot. Forslaget falt derved. 



 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Tore Yttregaard (H). 16 stemte for og 4 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling. 11 stemte for og 9 stemte imot. Forsalget 
dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Høgegga barnehage tas inn igjen i budsjettet fra oppstart 2020 
Brannsikring kirke skal i hht behandling i Driftsutvalget være kirke. Forslag om Rotsund kapell 
utgår. 

 
Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg. 
 
Innsparinger overføres disposisjonsfond.  
Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 
2021. Inndekkes fra disposisjonsfondet.  
 
Investeringstiltak «Storslett skole» endres til «ombygging/utbygging skoler» i påvente av vedtak 
i sak om skolestruktur behandling skolestruktur og beløpet settes til 40 mill i 2021 og 46 mill i 
2022. 
 
For 2022 og 2023, tas rammene ned med kr 1,8 mill pr år. Fordeles likt per sektor. 
 
Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med vedtatte endringer. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett 
for 2020. 
 
Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 

1 Sektor for administrasjon 30 133 023 29 128 023 28 770 023 28 962 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 139 614 680 134 492 480 131 947 480 133 762 880
3 Sektor for helse og omsorg 152 782 008 147 102 007 147 710 008 149 668 008
5 Selvkost 311 120 311 120 311 120 311 120
6 Sektor for drift og utvikling 41 323 703 42 308 703 42 446 703 43 034 703
7 Skatter og rammetilskudd -354 849 000 -360 010 500 -362 765 000 -368 838 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -9 645 534 6 338 166 11 249 666 12 769 266
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

0 -1 0 0
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Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering: 
 



Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 9 200 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Videreformidlingslån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 20 000 000 2 500 000 22 500 000
Digital innbygger 500 000 500 000 1 000 000
Prosjektledelse 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000 5 540 000
Ombygging/Utbygging skole 40 000 000 46 000 000 86 000 000
Asfaltering Sonjatunveien 200 000 200 000
Asfaltering av veier 1 150 000 1 150 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 600 000
Ny gravlund 10 000 000 10 000 000 20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 1 400 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Velferdsteknologi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000
Mannskapsbil 0
Brannsikring kirke 500 000 500 000
Garderobe brannstasjon 800 000 800 000
Tankbil brann 2 500 000 2 500 000
Tilstandsvurdering Sonjatun 1 000 000 1 000 000
Hovedplan vann 5 600 000 1 200 000 2 000 000 8 800 000
Hovedplan avløp 500 000 1 200 000 500 000 2 200 000
VAR Saga inntaksdam 5 000 000 5 000 000

43 390 000 97 370 000 73 200 000 14 730 000 228 690 000

Opptak av lån -30 190 000 -88 970 000 -65 100 000 -6 430 000 -190 690 000
Ubrukte lånemidler -5 000 000 -5 000 000
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten 0
Overført fra drift -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -5 200 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -500 000 -500 000 -1 000 000

-43 390 000 -97 370 000 -73 200 000 -14 730 000 -228 690 000
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 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 35.090.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
 Finansielle måltall foreslås som følger: 

o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 

 

PS 86/19 Ansettelse av kommunedirektør Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Forhandlingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Jan Hugo Sørensen tilsettes i åremål på 6 år som kommunedirektør i Nordreisa 

kommune.  
2. Reserve: Sten Rino Bonsaksen 
3. Politisk forhandlingsutvalg forhandler betingelser for ny kommunedirektør.  

 



PS 87/19 Konstituering av kommunedirektør 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Christin Andersen konstitueres som kommunedirektør fra 12.02.2020 til ny kommunedirektør 
har tiltrådt stillingen. 
 
Politisk forhandlingsutvalg fastsetter kommunedirektørens lønn.  
 

PS 88/19 Statlig finansiering av omsorgstjenester 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune søker ikke deltakelse i statlig finansiering av omsorgssektoren. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Hansen (Sv) satt opp mot rådmannens innstilling. 12 stemte for 
forslaget fra Hansen (Sv) og 8 stemte for innstillingen. Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) 
dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune søker ikke deltakelse i statlig finansiering av omsorgssektoren. 
 

PS 89/19 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune godkjennes.  
 

PS 90/19 Høringsuttalelse - Revisjon av fartsgrensen i Nordreisa gjeldende E6 
Sørkjosen, Leirbukta - Storslett og FV8650 Storslett. Skiltplaner med 
reduserte fartsgrenser 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 



Vi ber om en samla plan for stekningen Sørkjostunnelen til Rovdas med tanke på 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet og forskjønning. I dette har også justering av fartsgrensen tas 
opp. 
 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommunestyre mener dagens fartsgrenser er riktig, men med 2 endringer: 

1. Det innføres 40 km sone i Sørkjosen fra avkjøring Ringveien (like før På Taket Kafe) og 
like sør om sørlige avkjøring Nessveien. 

2. Det innføres 40 km sone på Storslett fra like sør for kryss til Kildalen (vis a vis Solvoll) 
til like nord for avkjøring Kirkeveien. 

 
Tore Yttregaard (H) og Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende felles forslag: 
I et trafikksikkerhetsperspektiv mener Nordreisa kommunestyre av Statens vegvesen må 
vektlegge: 

1. Se på mulighetene til å redusere antall avkjørsler 
2. Rydde siktlinja til alle avkjørsler og veikryss. Her inngår fjerning av trær og skilt som 

hindrer sikten 
3. Se på «ulovlige» overganger, enten hindre muligheten til å krysse E6 eller gjøre dem 

trafikksikker. (Solbakken) 
4. Sørge for at det alltid er lys (i mørket) i lyspunktene ved fotgjengeroverganger. 
5. Det etableres busslommer der skoleelever går på/av skolebussen. 

 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Det innføres 40 km/t sone i dagens 50 km/t sone, og 60 km/t i dagens 70 km/t 
 
Det ble først stemt over driftsutvalgets innstilling. 7 stemte for og 13 stemte imot. Innstilling falt 
dermed. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 9 stemte for og 11 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf). 7 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble tilslutt stemt over felles forslaget fra Yttregaard (H) og Isaksen (Krf). 15 stemte for og 5 
stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
I et trafikksikkerhetsperspektiv mener Nordreisa kommunestyre av Statens vegvesen må 
vektlegge: 

1. Se på mulighetene til å redusere antall avkjørsler 
2. Rydde siktlinja til alle avkjørsler og veikryss. Her inngår fjerning av trær og skilt som 

hindrer sikten 
3. Se på «ulovlige» overganger, enten hindre muligheten til å krysse E6 eller gjøre dem 

trafikksikker. (Solbakken) 
4. Sørge for at det alltid er lys (i mørket) i lyspunktene ved fotgjengeroverganger. 
5. Det etableres busslommer der skoleelever går på/av skolebussen. 

 
 



PS 91/19 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i sykehjemstjenestene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slik vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenestene som viser at 
kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger 
vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves.  
 
2. Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet til 
avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha forbedret seg siden 
kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i forbindelse med 
behandlingen av rapporten i kommunestyret gir en redegjørelse om status i arbeidet med 
avvikshåndteringen.  
 
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.  
 
4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over planlagte og 
gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å  
a. videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov  
b. videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene  
c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene  
 
Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020 
 

PS 92/19 Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Harald Evanger (Sp) og Arthur Tørfoss (Frp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til behandling senere fordi flere lag og foreninger, inkludert grunneiere, ikke har 
fått saken til høring. 
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 19 stemte for og 1 imot. Utsettelsesforslaget dermed 
vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling senere fordi flere lag og foreninger, inkludert grunneiere, ikke har 
fått saken til høring. 
 



PS 93/19 Utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må 
det lages en konsekvensutredning. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må 
det lages en konsekvensutredning. 
 

PS 94/19 Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde 
på gnr. 14 bnr. 4 - kommunestyrets avgjørelse 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra Frp, H og Krf: 
Nordreisa kommunestyre godkjenner igangsetting av privat reguleringsplan av boligområde på 
gnr 14. bnr. 4. 
 
Det ble stemt over felles forslaget fra Frp, H og Krf satt opp mot rådmannens innstilling. 8 
stemte for felles forslaget og 12 stemte for innstillingen. Rådmannens innstilling dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet fra grunneiere på 
gnr. 14 bnr. 4. Kommunen henviser tiltakshaver å eventuelt fremme innspill om boligområde i 
samsvar med planinitiativet ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
I vedtaket har en lagt vekt på at planinitiativet ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel og 
er i konflikt med hensynssone viktige landbruksarealer. Omdisponering av fulldyrka jord i drift 
er i strid med de nasjonale føringene om at dyrka mark ikke skal nedbygges, og tiltaket er derfor 
i strid med ansvaret for jordvern som kommunen har. 
 

PS 95/19 Stadfestelse av endringer i selskapsavtalen - Halti kvenkultursenter 
IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre godkjenner endringer i selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS, 
vedtatt i representantskapets sak 5/2018 av 22.05.18.  



 

PS 96/19 Godkjenning av endret selskapsavtale for Arkiv Troms  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner ny versjon av selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 

 

PS 97/19 Møteplan 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende endringsforslag: 
Kommunestyret 17. desember flyttes til mandag 15. desember 
 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Møte i driftsutvalget 30. januar flyttes til 23. januar 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Temadag 24. september blir vanlig kommunestyremøte. 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Tore Yttregaard (H). Forslaget enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Karl-Gunnar Skjønsfjell (H). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
Tilslutt ble det stemt over endringsforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf). 10 stemte for og 10 
stemte imot. Forslaget vedtatt med ordførers dobbeltstemme.  

Vedtak: 
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PS 98/19 Søknad om skjenkebevilling - Grillstua mat og vinhus AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Grillstua mat og vinhus AS ved daglig leder Gudleif Hansen gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Grillstua mat og vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett, 
i lokalene som beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 
31.12.2023. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Grillstua mat og vinhus har et 
fullverdig mat/menytilbud.  

 Grillstua mat og vinhus AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 
beskrevet i søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. 
Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs.  

 I henhold til søknad gis Grillstua mat og vinhus bevilling for skjenking til følgende 
klokkeslett:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 01.00 inne- og utendørs. 
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 01.00 innendørs.  

 Gudleif Hansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Maria Elveskog 
Hansen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 
 

PS 99/19 Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Galleriet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 BIOS AS - Galleriet ved daglig leder Dag-Arne Johansen gis skjenkebevilling for gruppe 
1, 2 og 3 fra serveringsstedet Galleriet, Sentrum 5, 9151 Storslett, i lokalene som 

http://www.nordreisa.kommune.no/skoleruta-for-20192020-nordreisa-kommune.6229614-186134.html


beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 
31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Galleriet har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Dag-Arne Johansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Jane O. 
Johansen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

PS 100/19 Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Cafe, restaurant, bar og 
uteservering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Bios AS cafè, restaurant, bar og uteservering ved daglig leder Jane O. Johansen gis 
skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Bios cafè, restaurant, bar og 
uteservering, Sentrum 5, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad. 
Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Bios cafè, restaurant, bar og 
uteservering har et fullverdig mat/menytilbud.  

 Bios AS cafè, restaurant, bar og uteservering gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 
utendørs som beskrevet i søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti 
enn 2 meter. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for 
skjenking av gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Jane O. Johansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Dag-Arne 
Johansen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

PS 101/19 Søknad om skjenkebevilling - Reisafjord hotel AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 

 Reisafjord hotell AS ved daglig leder Harald Erik Johannessen gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra Reisafjord hotell, Nessevegen 32, 9152 Sørkjosen i lokalene som 
beskrevet i søknad.  Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Reisafjord hotell AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet 
i søknad.  Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes 
Johanne Hansen.   

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

PS 102/19 Søknad om skjenkebevilling - Reisastua Lodge AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Reisastua Lodge AS ved daglig leder Roar Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 
3 fra serveringsstedet Reisastua Lodge, Reisadalen 3322, 9151 Storslett, i lokalene som 
beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisastua Lodge har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Reisastua Lodge gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Roar Olsen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Johan Berger.  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.  
 

PS 103/19 Søknad om skjenkebevilling - Minibar1 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

 Hansabakken Invest AS ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 
fra serveringsstedet Minibar1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i 
søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Minibar1 har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 
beskrevet søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. 
Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Lisbeth 
Albrigtsen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune. 

 

PS 104/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Storslett 
Mathus AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Storslett Mathus AS ved Lill Adriansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) fra 
butikklokale Storslett Mathus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023. 
I henhold til kommunal forskrift kan Storslett Mathus selge alkoholholdig drikk gruppe 1              
til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00.  

 Som styrer godkjennes Lill Adriansen og som stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen.  
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.  
 



PS 105/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Elin 
Bakkehaug AS - REMA 1000 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Elin Bakkehaug AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) fra butikklokale REMA 1000, 
Hovedveien 14, 9151 Storslett.  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Elin Bakkehaug AS selge alkoholholdig drikk 
gruppe 1 til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00.  

 Som styrer godkjennes Elin Bakkehaug og som stedfortreder godkjennes Kenneth Berg 
Johansen.  

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

PS 106/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Johs. H. 
Giæver AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Johs. H. Giæver AS ved Thorvald Havnnes Giæver gis bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 
alkohol) fra butikklokale Mor Lyngs plass 1, 9159 Havnnes  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Johs. H. Giæver AS selge alkoholholdig drikk 
gruppe 1 til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00. 

 Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen. Johs. H. Giæver AS gis fritak fra kravet 
om stedfortreder.  

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  



PS 107/19 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Coop Nord 
SA - Extra Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Coop Nord SA ved Jan Ivar Hansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) fra butikklokale 
Extra Storslett, Sentrum 21, 9151 Storslett.  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Extra Storslett selge alkoholholdig drikk gruppe 1 
til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00.  

 Som styrer godkjennes Tatiana Samuelsen og som stedfortreder godkjennes Merete 
Næss. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

PS 108/19 Søknad om skjenkebevilling - Lyngen North AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Lyngen North AS ved daglig leder Ola Berg gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra 
reiselivsanlegget Lyngen North, Spåkenesveien 281, 9153 Rotsund, i lokalene som 
beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Lyngen North har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Lyngen North gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Ola Berg godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Daniel Berg.  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.  
 



PS 109/19 Søknad om skjenkebevilling - På Taket Kafe AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 På Taket Kafe AS ved daglig leder Stine Iversen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 
3 fra serveringsstedet På Taket Kafe, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen i lokalene som 
beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at På Taket Kafe har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 På Taket Kafe AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Stine Iversen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Evald Andre 
Jakobsen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

PS 110/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Siri Ytterstad 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Siri Ytterstad gir fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. 
 Jan Børre Johansen rykker opp fra 11. til 10. plass. 
 Bjørn Arne Olsen rykker opp fra 12. til 11. plass 

 
Høyres medlemmer varamedlemmer 
1. Karl-Gunnar Skjønsfjell 
2. Terje Olsen 
3. Herborg Alise Ringstad 
4. Tore Yttregaard 
 

5. Johanne Olaussen 
6. Hermann Olaussen Hermansen 
7. Per Sverre Moen 
8. Marius Johansen 
9. Kjetil Reiersen 
10. Jan Børre Johansen 
11. Bjørn Arne Olsen 

 



PS 111/19 Søknad om fritak fra verv som barnas representant i plansaker 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Silje Båtnes gis fritak fra vervet som barnas representant i plansaker for resten av 
valgperioden. 

 Trude Lilleng (Ap) velges som barnas representant i plansaker for resten av 
valgperioden. 

 

PS 112/19 Søknad om fritak som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgutvalget tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Knut I. Skogvold (Sp) gis fritak fra verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget for resten av valgperioden.  

 Dag Roar Stangeland (Sp) velges som Nordreisa Senterpartists 3. vararepresentant i 
helse- og omsorgsutvalget. 

 

PS 113/19 Valg av eldreråd 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Vara for Marit Føre: Borghild Wilhelmsen 
Rådet velger selv leder og nestleder. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Valgutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Eldreråd 2019-2023 
 
Faste medlemmer  personlig varamedlem 
Tanja Birkeland (Sp)  Jonny Henriksen (Frp)  
Tore Yttregaard (H)  Margit Hansen-Krone (H) 



 
Nordreisa pensjonistforening: 
Fast medlem   personlig varamedlem 
Knut M. Pedersen  Roy Johnsen 
Marit Føre   Borghild Wilhelmsen 
 
Postens pensjonistforbund: 
Fast medlem   personlig varamedlem 
Ella Marie Halvorsen  Tove Ringstad 
 

PS 114/19 Valg av råd for funksjonshemmede 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen fra valgutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede 2019-2023 
 
Politiske representanter 
Faste representanter   personlig varamedlem 
Hans Halden (Ap)   Fred Erlend Rundhaug (Sv)  
Birgit Nielsen (Sv)    Nina Benjaminsen 
    
LHL Nordreisa: 
Fast representant   personlig varamedlem 
Ingar Elvebakken    Margaret Reiersen  
 
Nordreisa revmatikerforening:  
Faste representanter   personlig varamedlem 
Gunn Johansen   Arvid Tvedt 
Harry Kristiansen   Hedvig Bjørklund 
 
Leder: Birgit Nielsen (Sv) 
Nestleder: Harry Kristiansen 
 

PS 115/19 Valg av representanter til representantskapet i KomRev Nord IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representantskapet i KomRev Nord IKS for perioden 2019-2023: 
Representant     Vara representant: 
John Karlsen (Frp)    1. Tore Yttregaard (H) 
      2. Arne Martin Kristiansen (Sp) 
 



PS 116/19 Valg av representant til generalforsamlingen i Ymber AS 2019-
2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representanter til generalforsamlingen i Ymber AS 2019-2023: 
Representant    Vararepresentant: 
Hilde Nyvoll (Ap)   Karl Gunnar Skjønsfjell (H) 
 

PS 117/19 Valg av representanter til Kommunesektorens organisasjon (KS) 
2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende verbalforslag:  
Medlem Olaug Bergset (Sp) og varamedlem Svein Erik Falk (Sp). 
 
Forslaget fra Karlsen (Frp) ble satt opp mot valgutvalgets innstilling. 9 stemte for forslaget og 
10 stemte for innstillingen. Valgutvalgets innstilling dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Representant og vararepresentant til KS 2019-2023 
Medlem   Varamedlem 
Hilde Nyvoll (Ap)  Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) 
 

PS 118/19 Valg av representant til representantskapet Halti kvenkultursenter 
IKS 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter IKS 2019 forslag til vara:  
Kirsti Marit Steinlien (Sp). 
 
Valgutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Birkeland (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter IKS 2019-2023: 
Medlem:     Varamedlem: 
Tore Elvestad (Ap)   Kirsti Marit Steinlien (Sp) 
 



PS 119/19 Valg av representant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS 
2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 120/19 Valg av representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 121/19 Valg av representant til generalforsamling og valg av representant 
til styret i Nord-Troms Museum 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 122/19 Valg av representanter til Vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-
2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 



 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 123/19 Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

PS 124/19 Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 125/19 Eiendomsskatt - Ny alminnelig taksering 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H og Krf: 
Saken utsettes og tas opp i kommunestyrets møte i mars. Inndekning for 2021 gjøres ved å 
redusere driftsrammene for samtlige sektorer med prosentvis lik reduksjon. 
 
Begrunnelse: 
Hverken Ap, H eller Krf er tilhengere av eiendomsskatt, men ser at inntektstapet er betydelig, 
samtidig som utgiftene øker dramatisk, og at vi ikke har kontroll over den økonomiske 
situasjonen. Samarbeidspartiene er enige om å redusere eiendomsskatten, men ønsker en 
nedtrapping som er i samsvar med kommunens økonomiske utfordringer. Saksfremlegget reiser 
en del spørsmål som vi ønsker å få avklart før vi fatter endelig vedtak i denne saken.  



 
I saken er det skissert en del modeller for retaksering. For Ap, H og Krf er de viktig å få avklart 
hvordan ulike modeller vil slå ut for huseiere i Nordreisa kommune. I den sammenheng er det 
også viktig å kunne få et anslag hva som er inntektsmuligheten for kommunen.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes og tas opp i kommunestyrets møte i mars. Inndekning for 2021 gjøres ved å 
redusere driftsrammene for samtlige sektorer med prosentvis lik reduksjon. 
 
Begrunnelse: 
Hverken Ap, H eller Krf er tilhengere av eiendomsskatt, men ser at inntektstapet er betydelig, 
samtidig som utgiftene øker dramatisk, og at vi ikke har kontroll over den økonomiske 
situasjonen. Samarbeidspartiene er enige om å redusere eiendomsskatten, men ønsker en 
nedtrapping som er i samsvar med kommunens økonomiske utfordringer. Saksfremlegget reiser 
en del spørsmål som vi ønsker å få avklart før vi fatter endelig vedtak i denne saken.  
 
I saken er det skissert en del modeller for retaksering. For Ap, H og Krf er de viktig å få avklart 
hvordan ulike modeller vil slå ut for huseiere i Nordreisa kommune. I den sammenheng er det 
også viktig å kunne få et anslag hva som er inntektsmuligheten for kommunen.  
 

PS 126/19 Kommunal garanti Nordreisa skytterlag - miniatyr skytebane 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen dermed 
vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Nordreisa skytterlag simpel kausjon for langsiktig lån 
pålydende kr 1.435.000,- til bygging miniatyr skytebane på Kjelderen samfunnshus.  

 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 1.435.000,- 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 1.578.500. 

 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 127/19 Uttalelse til vurdering rundt landslinjeordningen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Uttalelse til vurdering rundt landslinjeordningen 
 
Nordreisa kommune registrerer at det som en del av arbeidet med stortingsmeldingen om 
videregående opplæring også er igangsatt et arbeid med vurdering rundt landslinjeordningen. 



 
I Troms og Finnmark er det i dag tre linjer som går inn under ordningen – flyfag på Bardufoss 
VGS, anleggsteknikk på Kirkenes og ski på Nord-Troms VGS. Alle landslinjer er i dag 
finansiert over statsbudsjettet. Når ordningen nå gjennomgås skal det blant vurderes å 
innlemme landslinjetilskuddet i fylkeskommunens rammeoverføringer – uten å øremerke 
dem. 
Nordnorsk skilinje har som ambisjon å være det ledende juniormiljøet i Nord-Norge på 
langrenn og skiskyting, samt regelmessig få frem løpere til internasjonalt nivå som senior. 
 
Det unike med Nordnorsk skilinje er treningsforhold rett utenfor skolebygget, sommer som 
vinter. Samt fasiliteter som styrkerom, innendørs skytebane og snart rulleskimølle. Det legges 
opp til at elevene kan kombinere spesiell studiekompetanse over 4 år i tillegg til trening på 
dagtid, noe som gir utøveren god nok tid og rom til både skisatsing og studie. Med langsiktig 
tenking og individuelle planer for utøverne, samtidig med oppfølging av utviklingstrappene i 
tett samarbeid med Norges ski- og skiskytterforbund, er elevene godt ivaretatt. 
 
Trenerne innehar høy kompetanse innen ski og skiskyting. Det legges stor vekt på å se 
helhetssituasjonen til den enkelte utøveren i et 24-timers perspektiv. Det jobbes med tett og 
nøyaktig utøveroppfølging og vektlegger godt samarbeid med foreldre og foresatte. 
Viktigheten av trivsel, trygghet og åpenhet er alltid i fokus. 
 
Skilinja ble opprettet i 1984 og har produsert både norgesmestre og andre store navn. Like 
viktig som å få frem toppløpere er det å få frem ledere og trenere innen idrettene. Her har 
Nord-Norsk Skilinje levert ut utall personer som driver skiidretten videre rundt om i mange 
klubber i hele Norge. Det er i dag 40 skielever fordelt på fire klasser. Skilinja betyr ekstra 
midler til skolen og gir et bredere fagmiljø. Det er i dag 3,7 trenerstillinger som kun jobber 
med idretten. 
 
For Nordreisa kommune og regionen Nord-Troms er Nordnorsk skilinje og Nord-Troms 
videregående skole utrolig viktig tilbud. Studietilbudet bidrar til å holde folketallet stabilt, 
gjennomsnittsalderen i befolkningssammensetningen reduseres, det utgjør en forskjell for 
næringslivet, lettere tilgang til arbeidskraft og er også en utrolig viktig samarbeidspartner for 
idretten ifht investering og drift av anlegg. 
 
Nordreisa kommune ber om at ordningen med landslinjer består og fraråder at 
landslinjetilskuddet innlemmes i fylkeskommunens rammeoverføringer. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune registrerer at det som en del av arbeidet med stortingsmeldingen om 
videregående opplæring også er igangsatt et arbeid med vurdering rundt landslinjeordningen. 
 
I Troms og Finnmark er det i dag tre linjer som går inn under ordningen – flyfag på Bardufoss 
VGS, anleggsteknikk på Kirkenes og ski på Nord-Troms VGS. Alle landslinjer er i dag 
finansiert over statsbudsjettet. Når ordningen nå gjennomgås skal det blant vurderes å 
innlemme landslinjetilskuddet i fylkeskommunens rammeoverføringer – uten å øremerke 
dem. 
Nordnorsk skilinje har som ambisjon å være det ledende juniormiljøet i Nord-Norge på 
langrenn og skiskyting, samt regelmessig få frem løpere til internasjonalt nivå som senior. 
 
Det unike med Nordnorsk skilinje er treningsforhold rett utenfor skolebygget, sommer som 
vinter. Samt fasiliteter som styrkerom, innendørs skytebane og snart rulleskimølle. Det legges 



opp til at elevene kan kombinere spesiell studiekompetanse over 4 år i tillegg til trening på 
dagtid, noe som gir utøveren god nok tid og rom til både skisatsing og studie. Med langsiktig 
tenking og individuelle planer for utøverne, samtidig med oppfølging av utviklingstrappene i 
tett samarbeid med Norges ski- og skiskytterforbund, er elevene godt ivaretatt. 
 
Trenerne innehar høy kompetanse innen ski og skiskyting. Det legges stor vekt på å se 
helhetssituasjonen til den enkelte utøveren i et 24-timers perspektiv. Det jobbes med tett og 
nøyaktig utøveroppfølging og vektlegger godt samarbeid med foreldre og foresatte. 
Viktigheten av trivsel, trygghet og åpenhet er alltid i fokus. 
 
Skilinja ble opprettet i 1984 og har produsert både norgesmestre og andre store navn. Like 
viktig som å få frem toppløpere er det å få frem ledere og trenere innen idrettene. Her har 
Nord-Norsk Skilinje levert ut utall personer som driver skiidretten videre rundt om i mange 
klubber i hele Norge. Det er i dag 40 skielever fordelt på fire klasser. Skilinja betyr ekstra 
midler til skolen og gir et bredere fagmiljø. Det er i dag 3,7 trenerstillinger som kun jobber 
med idretten. 
 
For Nordreisa kommune og regionen Nord-Troms er Nordnorsk skilinje og Nord-Troms 
videregående skole utrolig viktig tilbud. Studietilbudet bidrar til å holde folketallet stabilt, 
gjennomsnittsalderen i befolkningssammensetningen reduseres, det utgjør en forskjell for 
næringslivet, lettere tilgang til arbeidskraft og er også en utrolig viktig samarbeidspartner for 
idretten ifht investering og drift av anlegg. 
 
Nordreisa kommune ber om at ordningen med landslinjer består og fraråder at 
landslinjetilskuddet innlemmes i fylkeskommunens rammeoverføringer. 
 

PS 128/19 Uttalelse om Storslett trafikkstasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Uttalelse om Storslett trafikkstasjon 
 
Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har gjennomført en områdegjennomgang av 
Statens vegvesen som viser et betydelig effektiviseringspotensial, og at det er nødvendig med 
omfattende tiltak. Samtidig vil regionreformen, der administrasjonen av fylkesveiene overføres 
fra Statens vegvesen til fylkene, innebære en betydelig reduksjon av ansatte i etaten. Samlet har 
dette gjort det nødvendig å gjennomgå hele organiseringen av Statens vegvesen. 
 
Vegdirektøren la januar 2019 frem konsultentbyrået Capgemini Consulting forslag om å legge 
ned 26 av 75 trafikkstasjoner i landet. Mai 2019 la Statens vegvesen fram sitt eget forslag som 
innebar nedlegging av trafikkstasjonen på Storslett i tillegg til 21 andre trafikkstasjoner i landet. 
Kun teoriprøvene skulle videreføres, men da i samarbeid med andre etater.  
 
I november 2019 kom et revidert forslag fra Statens vegvesen til ny tjenesteleveransemodell og 
tjenestestruktur som for Nordreisa vil bety at følgende tilbud består: servicekontor med 
skranketjenester, teoriprøver og praktiske førerprøver for klasse B, BE og T.  
 
Men førerprøver for tunge kjøretøy foreslåes flyttet til Alta. Skranketjenester og teoriprøver 
søkes levert i samarbeid med annen offentlig etat. Konsekvensen blir en betydelig reisevei for å 
ta førerprøver og medfører økte utgifter for kundene. Per i dag er Nordreisa nordligste 
oppkjøringssted for tungbil. Det produseres flere førerkort på tungbil i Nordreisa enn i Alta. 
Nordreisa har årlig gjennomsnittlig 100 deltakere som gjennomfører kurs og oppkjøring til 



tungbil med kunder fra hele landsdelen. I tillegg er det et viktig moment at tungtransport er et 
yrke som sliter med rekrutteringen og at det er enda et argument for å opprettholde tilbudet i 
Nordreisa. Med det fremlagte forslaget økes også tungtrafikken mellom Storslett og Alta. Og på 
denne strekningen må man passere en til tider krevende fjellovergang: Kvænangsfjellet. Vi ser 
det som mer både miljøvennlig og samfunnsøkonomisk å sende en sensor fra Alta til Storslett 
for å avvikle førerprøver – enn motsatt.  
 
Nordreisa kommune er veldig fornøyd med at Storslett trafikkstasjon får bestå i det det reviderte 
forslaget fra november 2019. Vi har forståelse for at ting skal gjøres enklere, raskere og 
billigere, men i dette tilfellet mener vi at det er rimeligere å finne løsninger for videre 
oppkjøring til tungbil i Nordreisa istedenfor at kundene må bruke en dagsreise for å 
gjennomføre oppkjøring i Alta og i tillegg leie seg tungbil med sjåfør fra Nordreisa. 
 
Med dette forslaget kan i verste fall kan hele tilbudet for tungbil i Nordreisa forsvinne. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Statens vegvesen som viser et betydelig effektiviseringspotensial, og at det er nødvendig med 
omfattende tiltak. Samtidig vil regionreformen, der administrasjonen av fylkesveiene overføres 
fra Statens vegvesen til fylkene, innebære en betydelig reduksjon av ansatte i etaten. Samlet har 
dette gjort det nødvendig å gjennomgå hele organiseringen av Statens vegvesen. 
 
Vegdirektøren la januar 2019 frem konsultentbyrået Capgemini Consulting forslag om å legge 
ned 26 av 75 trafikkstasjoner i landet. Mai 2019 la Statens vegvesen fram sitt eget forslag som 
innebar nedlegging av trafikkstasjonen på Storslett i tillegg til 21 andre trafikkstasjoner i landet. 
Kun teoriprøvene skulle videreføres, men da i samarbeid med andre etater.  
 
I november 2019 kom et revidert forslag fra Statens vegvesen til ny tjenesteleveransemodell og 
tjenestestruktur som for Nordreisa vil bety at følgende tilbud består: servicekontor med 
skranketjenester, teoriprøver og praktiske førerprøver for klasse B, BE og T.  
 
Men førerprøver for tunge kjøretøy foreslåes flyttet til Alta. Skranketjenester og teoriprøver 
søkes levert i samarbeid med annen offentlig etat. Konsekvensen blir en betydelig reisevei for å 
ta førerprøver og medfører økte utgifter for kundene. Per i dag er Nordreisa nordligste 
oppkjøringssted for tungbil. Det produseres flere førerkort på tungbil i Nordreisa enn i Alta. 
Nordreisa har årlig gjennomsnittlig 100 deltakere som gjennomfører kurs og oppkjøring til 
tungbil med kunder fra hele landsdelen. I tillegg er det et viktig moment at tungtransport er et 
yrke som sliter med rekrutteringen og at det er enda et argument for å opprettholde tilbudet i 
Nordreisa. Med det fremlagte forslaget økes også tungtrafikken mellom Storslett og Alta. Og på 
denne strekningen må man passere en til tider krevende fjellovergang: Kvænangsfjellet. Vi ser 
det som mer både miljøvennlig og samfunnsøkonomisk å sende en sensor fra Alta til Storslett 
for å avvikle førerprøver – enn motsatt.  
 
Nordreisa kommune er veldig fornøyd med at Storslett trafikkstasjon får bestå i det det reviderte 
forslaget fra november 2019. Vi har forståelse for at ting skal gjøres enklere, raskere og 
billigere, men i dette tilfellet mener vi at det er rimeligere å finne løsninger for videre 
oppkjøring til tungbil i Nordreisa istedenfor at kundene må bruke en dagsreise for å 
gjennomføre oppkjøring i Alta og i tillegg leie seg tungbil med sjåfør fra Nordreisa. 
 
Med dette forslaget kan i verste fall kan hele tilbudet for tungbil i Nordreisa forsvinne. 


