
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 27.02.2020 
Tidspunkt: 11:30 – 16:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG – ikke møtt 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

 
Merknader 
Tor-Arne Isaksen (Krf) permisjon fra kl 13:15.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen  Service- og personalsjef 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Leder Hilde Nyvoll  Utvalgssekretær 
  Christin Andersen 
 
______________________  _______________________ 
Anne Kirstin Korsfur              Karl-Gunnar Skjønsfjell  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Referatsaker   
RS 1/20 Regionreformen - Sammenslåing av Troms og 

Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for 
saksbehandling av planer 

 2019/1442 

RS 2/20 Utforming av nye forskrifter i kommunene og 
fylkeskommunene 

 2017/599 

RS 3/20 Fordeling kostnader bistand Nord-Troms 
innkjøpssamarbeid - velferdsteknologi 

 2019/654 

RS 4/20 Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 
20190544 i Kommunalbanken. 

 2019/1339 

RS 5/20 Sluttutbetaling av tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak - Post 60 - Ressurs 21912 - 
Renovering av molo - Oksfjord fiskerihavn - 
Nordreisa kommune - Troms fylke 

 2016/141 

RS 6/20 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - utskrift 
av vedtak i sak 27-19 (Rev brev 1-2017) 

 2015/1281 

RS 7/20 Tilskuddsavregning lærlingetilskudd for 2018  2017/19 
RS 8/20 Svar på søknad om statstilskudd - timer til 

opplæring i samisk - skoleåret 2019 - 2020 
 2015/884 

RS 9/20 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige 
flyktninger 17-20 år - 4. terminutbetaling 2019 - 
sladdet 

 2016/360 

RS 10/20 Informasjon om rapportering av 
prosjektskjønnsmidler 2019 

 2017/420 

RS 11/20 19/4908-71 Tilsagn om tilskudd til utvikling av 
kommunalt veiledningstilbud innen digital 
kompetanse - Digihjelpen 2019 

 2019/1310 

RS 12/20 Tilskuddsbrev Leirskoleopplæring  2015/260 
RS 13/20 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 

for år 2019 - sladdet 
 2016/360 

RS 14/20 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk 
stønad for 2020 

 2018/57 

RS 15/20 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 
03.02.2020 

 2020/121 

RS 16/20 Utlysning av midler - forsøk med fritidskort  2020/64 
RS 17/20 Beboerregnskap Nordreisa  2015/1281 
RS 18/20 ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med 

kommuner med økonomisk ubalanse 
 2020/82 



RS 19/20 Fylkesmannens godkjenning av kommunal 
garanti - Nordreisa skytterlag 

 2019/1236 

RS 20/20 Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn  2017/216 
RS 21/20 Møter i ungdomsrådet  2019/135 
RS 22/20 Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet  2019/135 
RS 23/20 Møtereferat Ungdomsrådet 16.12.19  2019/135 
RS 24/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20  2020/83 
RS 25/20 Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20  2019/1270 
RS 26/20 Protokoll fra møte i regionrådet 25. og 26. 

november 2019 
 2016/220 

RS 27/20 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet  2019/377 
PS 2/20 Revidering av Nordreisa kommunes 

politivedtekter - beslutning om offentlig høring 
 2019/1043 

PS 3/20 Innspill til KS årets tariffoppgjør  2020/144 
PS 4/20 Forslag til endring av regler om turistfiske - 

Høring 
 2020/225 

 
Tilleggssaker: 
PS 5/20 Heising av kvenfolkets flagg  
PS 6/20 Traniee Nord-Troms   
  
Orienteringer: 

 Orientering om stiftelsen Nybo v/daglig leder Tore Elvestad 
 Orientering hendelse botiltak Sørkjosen v/ordfører Hilde Nyvoll, kommunedirektør Jan-

Hugo Sørensen, sektorleder Rikard Printz og virksomhetsleder Aina M Eriksen. 
 Orientering om Trainee arena Nord-Troms v/ daglig leder Halti Næringshage Marius 

Johansen 
 Møte med Nye Veger og NVE 26.02.20. NVE starter en kartlegging av Mettevollia til 

sommeren v/ordfører Hilde Nyvoll.   
 Invitasjon til veidialogmøte med Statens vegvesen i mars v/ordfører Hilde Nyvoll 
 16. mars kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ordfører Hilde Nyvoll 
 16. mars markering av kvenfolkets dag, v/ordfører Hilde Nyvoll.  
 Markering av 8. mai 2020 v/ordfører Hilde Nyvoll.  
 Orientering om regnskap 2019 v/økonomisjef Rita Toresen  
 Vedr kai Olsens verft Bakkeby v/varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell.  

 
 
 
 

 

 

PS 1/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13886
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13886


Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
 

PS 2/20 Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter - beslutning om 
offentlig høring 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring, jfr vedlegg 2. 
Høringsperioden settes til 2 måneder.   
 
 

PS 3/20 Innspill til KS årets tariffoppgjør 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende tillegg til spørsmål nr 3: Nordreisa kommune er en 
distriktskommune og har som målsetting at folk skal kunne bo i alle deler av kommunen så 
lenge de kan. Dette kan trygghetsskapende teknologi bidra positivt til. Men tilbud om trygghet i 
form av institusjonsplass må opprettholdes når behovet melder seg.  
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tillegg til spørsmål nr 2: Erstatte punkt 6 på spm 2: ansvar 
og organisering av ressurskrevende tjenester må gjennomgås i sin helhet med tanke på 
samfunnssikkerhet og kommune økonomi.  
 
Det ble først stemt over forslaget til Evanger. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over endringsforslaget til Bergset. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over innstillingen med vedtatte tilleggs- og endringsforslag. Innstillingen 
med endringer enstemmig vedtatt.     

Vedtak: 
Nordreisa administrasjonsutvalg har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat 
om lønnsoppgjøret for 2020 og kommer med følgende innspill:  



 
Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 
tariffoppgjøret 2020. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2020 om å vise stor 
grad av moderasjon som følge av store ressursutfordringer innenfor helse- og omsorgssektor. 
Kommunens utgifter vokser mer enn økningen i kommunenes inntekter. Lønns- og prisvekst 
utgjør 80% av budsjettet og et høgt lønnsoppgjør vil ha stor innvirkning på kommunens 
økonomi. For budsjettet 2020 er lønns- og prisvekst i tillegg til behovene som følge av 
demografi høyere enn inntektene. Dette medfører reduksjon i tjenestenivå. Staten strammer 
hvert år inn 0,5% i rammen pga krav om effektivisering, men kommunene klarer ikke holde tritt 
med effektiviseringskravet. Effektiviseringskravet er lagt inn, 3 år på rad, i budsjettet for 2020.   
 
Spørsmål 1: Hva bør kommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske rammer for å 
styrke bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt? 
 
Svar: Norge vil mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere, i 20,35, ifølge en 
rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kommunene vil ikke klare å rekruttere inn de ressursene 
som trengs i fremtidens omsorgstjeneste på vanlig måte. 
Kommunene er nødt til å ta i bruk andre typer hjelpemidler for å møte behovene innenfor 
omsorgstjenestene i nær fremtid. Det må gjøres en dreining av ressurser fra institusjon til 
hjemmetjeneste. Trygghetsskapende teknologi må bidra til at flere bor hjemme lengst mulig. 
Hverdagsrehabilitering i hjemmene gjør at mennesker kan bo lengre hjemme. Flere omsorg+ 
boliger må tas i bruk og skaffes. Frivillig sektor og familier/pårørende må bidra i større grad enn 
tidligere.   
 
Nordreisa kommune gjennomfører tiltak. Både innenfor trygghetsskapende teknologi og 
hverdagsrehabilitering. Kommunen som har i underkant av 5000 innbyggere er på landstoppen 
på antall lærlinger, og har nå 11 lærlinger i helse-og omsorgsfag gjennom vekslingsmodellen. 
Dette krever et godt og langsiktig samarbeid med fylkeskommunen som utdanner fagarbeidere.  
 
Også andre tiltak gjennomføres, som omgjøring av små helsefagarbeiderstillinger til faste 
assistentstillinger, og differensiering av oppgaver mellom sykepleiere, helsefagarbeidere og 
assistenter i tjenesten. Sykepleierfagligoppgaver og helsefaglig oppgaver må utføres av de med 
fagkompetanse og øvrige oppgaver i feks et sykehjem, kan utføres av assistenter uten 
fagutdanning. Det er viktig å ha riktig person på riktig plass.  
 
Videre mener Nordreisa kommune at man bør man fra sentralt hold, gjennom staten og 
universitet gi videreutdanning til sykepleiere slik at disse kan utføre sykepleiefaglige oppgaver 
på flere pasienter, dvs mer volum i antall pasienter pr sykepleier (ala leger i praksis), slik at de 
kan håndtere flere pasienter, og ha en mer veiledende rolle i daglig drift.  
 
Spørsmål 2: Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene, 
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske? 
 
Svar: I nærmeste 20 år vil behovene for Nordreisa kommunes del øke med 100 mill kroner, og 
80 mill av disse er som følge av alderssammensetning i befolkningen, det blir flere eldre med 
behov for tjenester. Det er ikke mulig for en kommune som Nordreisa å omstille i organisasjon 
med dagens nettoramme på 330 mill kroner. Det er et statlig ansvar å være med på å bidra til at 
kommunene har en handlingsmulighet som er nødvendig.  
 

- Staten bør bidra til investeringstilskudd for omsorg+ boliger.  
- Staten bør bidra til investerings- og driftstilskudd til bruk av velferdssteknologi. Det bør 

settes mer fokus på slik type tjenesteutøvelse i utdanningen.  



- Staten bør bidra til den teknologiske omstillingen som behøves i Norge. Teknisk 
infrastruktur burde vært mer styrt sentralt, for å få mest mulig likhet i landet. Nå har 
kommunene ulike systemer for å gi ulike tjenester, kommunene henger langt etter staten 
i digitalisering. F.eks så snakker ikke kommunene og feks sykehus godt nok sammen 
teknisk sett. At organisasjonene står ulikt teknisk sett, er en hindring for intensjonene 
med samhandlingsreformen.  

- Staten bør bidra til at frivillig sektor kommer mer inn i tjenestene.  
- Staten må finansiere gode ordninger som BPA.  
- Ansvar og organisering av ressurskrevende tjenester må gjennomgås i sin helhet med 

tanke på samfunnssikkerhet og kommune økonomi.  
- Nordreisa kommune opplever i dag ansvarsfraskyvelse fra staten gjennom sykehusene. 

Det oppleves at budsjett betyr mer enn pasient, man klarer ikke sette pasient i sentrum. I 
Finland har kommunene ansvar for hele pasientforløpet, i Sverige har 
fylkesnivået/regionvis ansvar, både sykehus og kommunal helsetjeneste styres fra 
fylkesnivå. De svenske kommunene har ansvar for eldreomsorgen og pu-tjeneste. Dette 
er med på å styrke hele helseforløpet til en pasient fordi kunnskapsoverføringen blir 
bedre.  

 
Spørsmål 3: Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal 
kunne forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte 
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester? 
 
Svar: Med bakgrunn i den demografiske utviklingen bør det komme en offentlig 
debatt/kampanje på hva innbyggerne i fremtiden skal kunne forvente av offentlige tjenester og 
hva det offentlige kan forvente av innbyggerne selv. Formålet, som alle parter ønsker, å kunne 
bo hjemme lengst mulig. En slik debatt bør inneholde hva innbyggernes eget ansvar er, men 
også hvor mye må man kunne forvente at familie bidrar til, og hva det offentlige skal bidra til. I 
mange andre land yter familier et større ansvar for hverandre.   
 
Frivillig sektor må kunne benyttes i langt større grad i selve tjenestetilbudet, både på institusjon 
og for hjemmeboende som har behov for kommunale tjenester.  
 
En god ide er «aldersvennlige samfunn», og kommunene kan bidra med gode reguleringer. 
Tiltaket har likevel begrensinger og annen effekt i spredt bygde strøk enn i bynære strøk og i by. 
Det er feks ikke mangel på boliger som er problemet i småkommuner, problemet er at de som 
trenger tjenester ofte bor langt fra tjenestetilbudet, at personell bruker mye tid i biler til og fra. 
Videre er det en problemstilling at man i spredtbygde strøk, ikke vil få solgt bolig til prisen det 
vil være å bygge ny bolig i type aldersboligkompleks.   
 
Nordreisa kommune savner nasjonale kampanjer på folkehelseperspektiv.    
 
Nordreisa kommune er en distriktskommune og har som målsetting at folk skal kunne bo i alle 
deler av kommunen så lenge de kan. Dette kan trygghetsskapende teknologi bidra positivt til. 
Men tilbud om trygghet i form av institusjonsplass må opprettholdes når behovet melder seg. 
 
 
Spørsmål 4: Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre 
bærekraftige velferdstjenester i fremtiden? 
 
Svar: KS må bidra og være tydelig på, som kommunenes forlengde arm, mot staten, å formidle 
at omfanget av helse- og omsorgstjenestene ikke kan løses av kommunene alene. Dette er et 



stort samfunnsansvar, som også staten må ta, både ressursmessig men også via andre løsninger 
som nevnt ovenfor.    
 
Digitalisering skjer ikke raskt nok innenfor kommunal sektor, og staten har for høge 
forventinger til effekter av kommunal digitalisering. Kommunal sektor består av for mange ulike 
system, både mellom kommuner, fylke og stat, men også mellom de enkelte kommunene.  
 
Spørsmål 5: Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og 
oppgaveløsing i samarbeid med andre?  
 
Svar: Om man skal tenke nytt på organisering, så bør hele pasient- og tjenesteforløpet til helse- 
og omsorgstjenestene være i fokus. Har vi organisert oss riktig i Norge for å møte fremtidens 
store utfordringer? Kan Finnland og Sveriges modeller være alternativ til debatt?  
I Sverige er det ikke kommunale legekontor/helsesentre, de er plassert lokalt men er organisert 
sammen med sykehus. Oppgavefordelingen som Norge har i dag, er det vanskeligere å ha 
pasient i fokus, praksis viser at man ofte har fokus på ressurser, hvem har ansvaret, og hvem 
skal betale.  
 
Spørsmål 6: Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og 
innovasjon på arbeidsgiverområdet?  
 
Svar: Fortsatt utvikle digitale plattformer for samarbeid, med flere muligheter for digital 
samhandling som supplement til allerede eksisterende samhandlingsarenaer. Her kreves 
endringer i samhandlinger i trepartssamarbeidet.  
 
Nye modeller må bidra til å få en bedre dialog mellom partene (arbeidstaker, arbeidsgiver, 
helse) i enkeltsaker, men også på systemnivå.  
 
Det bør i lovverket må inneha regler og ordninger slik at frivillige i langt større grad kan være 
med på å bidra til fremtidens samfunnsutfordringer.   
 
Spørsmål 7: Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en sterkere 
prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke? 
 
Svar: Prioriteringen innenfor den disponible rammen bør være:   

- Sentral bør sykepleiere og helsefagarbeidere prioriteres, og øvrige yrker innenfor helse- 
og omsorgssektoren. Reguleringer av andre godtgjøringer, eks kvelds- og helgetillegg 
kan være en slik prioritering. Lærere har et eget utdanningsprogram, sykepleiere og 
vernepleiere bør sikres mulighet til videreutdanning for å kunne bistå i større grad som 
veiledere med flere pasienter i volum (jfr ovenfor), istedenfor pleieoppgaver som 
helsefagarbeidere kan håndtere.   

- Generelle lønnstillegg.  
- Lokale forhandlinger. Det bør være en mer sentral styring på lønnsnivå, bl.a. med tanke 

på rekruttering i helse- og omsorg, bl.a. for at distrikt kan være konkurransedyktig 
ovenfor by.      

- Særavtaler i forhold til alder bør sees på, slik at flere står i arbeid etter fylt 60 år.  

PS 4/20 Forslag til endring av regler om turistfiske - Høring 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 



Behandling: 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: Paragraf 2, utførselskvote. Nordreisa kommune 
legger vekt på at utførsel av fisk ikke må overstige 20 kg hel, sløyd og hodekappet fisk. Denne 
kvoten gjelder kun en gang i året.  
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune støtter høringsinnspill 
fra Nord-Troms Regionråd som er likt innspillet fra Vest-Finnmarkrådet.   
 
Det ble først stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen fikk 0 stemmer, 6 stemte 
imot. Innstillingen falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Harald Evanger. Forslaget fikk 3 stemmer og 3 stemte 
imot. Ordførers stemme avgjør. Forslaget falt derved.    
 
Det ble deretter stemt over forslaget far Karl-Gunnar Skjønsfjell. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune støtter høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd som er likt innspillet fra 
Vest-Finnmarkrådet.   
 

PS 5/20 Heising av kvenfolkets flagg 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet viser til § 1 i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger og 
godkjenner at kvenflagget heises foran rådhuset på Kvenfolkets dag 16.mars. 
 

PS 6/20 Traniee Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Nordreisa kommune melder seg inn i traniee 
Nord-Troms som medlem.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune melder seg inn i Traniee Nord-Troms som medlem. 
 




