
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 01.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

 
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 
Terje Olsen Medlem H 
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 fra kl 12:30PS 25/20 kl 12:30 Medlem H 
Tore Yttregaard fra PS 28/20 inhabil Medlem H 
Sigleif Pedersen fra kl 13:00 fra PS 26/20  Medlem Ap 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hermann Olaussen Hermansen Tore Yttregaard H 
Johanne M Olaussen Terje Olsen H 
Tore Elvestad Sigleif Pedersen Ap 

 
 



Merknader 
PS 35/20 ble behandles først før interpellasjoner – referatsaker og øvrige saker.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
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  John Karlsen 
Ordfører  
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen                         Anne-Rose A. Mikkelsen 
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Saksliste 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 1/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 26. mars 
2020 - Retningslinjer for tilsetting i Nordreisa 
kommune 

 2017/957 

FO 2/20 Spørsmål til ordfører - kommunens praksis for 
inndrivelse av pengekrav 

 2020/355 

FO 3/20 Spørsmål til kommunestyret - Taket på 
Rotsundelv skole 

 2018/1011 

FO 4/20 Spørsmål til kommunestyret - bemanningen ved 
landbrukskontoret 

 2016/677 

 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 25/20 Referatsak   
RS 1/20 Oversendelse av Hålogaland lagmannsretts 

årsmelding 2019 
 2015/854 

RS 2/20 Velkommen som medlem av nytt representantskap  2016/199 

RS 3/20 Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn  2017/216 

RS 4/20 Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret  2020/346 

RS 5/20 Folketallsutvikling Troms og Finnmark 2019  2015/1223 

RS 6/20 Svarbrev - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
"Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" 

 2017/1196 

RS 7/20 E-post dialog med K-sekretariatet - oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" 

 2017/1196 

RS 8/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune 

 2015/602 

RS 9/20 Markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai 2020  2020/233 

RS 10/20 Prosjektrapport Yonaspizza med Nord-Troms-
studentene og Arbeidslivsdagen 2019 på UIT - vedlagt 
faktura 

 2017/1363 

RS 11/20 Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet  2019/135 

RS 12/20 Møtereferat Ungdomsrådet 16.12.19  2019/135 

RS 13/20 Møter i ungdomsrådet  2019/135 

RS 14/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20  2020/83 

RS 15/20 Protokoll RUST 13.1.2020  2016/1153 

RS 16/20 Protokoll fra møte i RUST 18.mars 2020  2016/1153 

RS 17/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 

RS 18/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20  2019/1270 

RS 19/20 Nyhetsbrev Reisa nasjonalpark  2016/1437 

RS 20/20 Særutskrift økonomirapport februar oppvekst og 
kultur 

 2018/318 

RS 21/20 Vedtak fra møte 17.03.2020 i helse- og 
omsorgsutvalget - PS 6/20 - Avvikling av Solbakken 
botiltak 

 2020/317 



RS 22/20 Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa 
skytterlag 

 2019/1236 

RS 23/20 Kommuneoverlegens vedtak om å forby 
sammenkomster 

 2020/110 

RS 24/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, 
barnehager, rådhus med mer 

 2020/110 

RS 25/20 Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for 
kommersielle reiselivsbedrifter 

 2020/110 

RS 26/20 Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved 
innreise til Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 27/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
overnattingssteder i Nordreisa 

 2020/110 

RS 28/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
campingplasser inkludert tilbud vintercamp 

 2020/110 

RS 29/20 Kommuneoverlegens vedtak om videreføring av 
vedtak om karantenepåbud for innreise til Nordreisa 
kommune 

 2020/110 

RS 30/20 Pressemelding - Første innbygger i Nordreisa med 
påvist koronavirus 

 2020/110 

RS 31/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse med 
utbrudd av koronavirus 
 

 2020/300 

PS 26/20 Økonomisk status 2020  2020/337 
PS 27/20 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - 

ny vurdering 
 2018/324 

PS 28/20 Solbakken botiltak - avvikling  2020/317 
PS 29/20 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 

Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 
 2020/278 

PS 30/20 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny 
behandling 

 2017/1110 

PS 31/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas 
gravlund - planID 19422018_003 

 2018/918 

PS 32/20 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
- Nordreisa kommune. 

 2019/1018 

PS 33/20 Revidering av vedtekter for de kommunale 
barnehagene i Nordreisa kommune 

 2015/291 

PS 34/20 Valg av representanter til sakkyndigutvalg for 
eiendomsskatt 2019-2023 

  

 
Tilleggssaker 
PS 35/20 Vedtak i medhold av smittevernloven - delegasjon   2020/110 
PS 36/20 Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune 
PS 37/20 Statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark 
 
Permisjoner 

 Terje Olsen (H) permisjon fra kl 12:30, fra PS 25/20 - PS 37/20. 
 Sigleif Pedersen (Ap) permisjon fra kl 13:30, fra PS 26/20 til PS 37/20. 
 
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14253


Habilitet 
PS 28/20 Solbakken botiltak - avvikling 
Harald Evanger (Sp) fratrer behandling av saken jfr. Fvl. §6, 2 ledd. 
Tore Yttregaard (H), Tore Elvestad (Ap) og Sigrund Hestdal (Ap) fratrer behandling av saken jfr 
fvl §6, e.  
 
 

FO 9/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 26. mars 2020 - Retningslinjer 
for tilsetting i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Svar på interpellasjon 
1. Har Nordreisa kommune retningslinjer for tilsettinger -og har disse vært revidert eller 
drøftet i nyere tid. 
 
Nordreisa administrasjonsutvalg behandlet i sak 4/18, 25.01.2018 sak om personalpolitiske 
retningslinjer, herunder kap 3.4.5: tilsettingsrutiner og tilsettingskriterier. 
 
Det er etter ny kommunelov § 13-1, 7 ledd, kommunedirektøren som har det løpende 
personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre 
tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.  
 
Det arbeides i dag med administrative retningslinjer tilpasset nytt verktøy tilsettingsverktøy 
Webcruiter.  
 
2. Er retningslinjene evaluert i lys av endringen vi har sett i «Reisa-samfunnet» de siste 
årene? Vi tenker da blant annet blant annet på mangfoldet av religioner, tradisjoner 
og skikker og der ulike måter å hilse på er ett trekk. 
 
Tilsettingsrutiner er ikke evaluert i hht til «Reisa-samfunnet».  
 
Retningslinjene for tilsettinger er i hht til lov og avtaleverk; Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, 
Hovedtariffavtalen, Lov om likestilling og diskriminering. Disse danner grunnlaget for hvordan 
tilsettinger foregår. Videre har Nordreisa kommune vedtatte etiske retningslinjer 24.06.2015, PS 
31/15 som et supplement til gjeldene organisajsonsverdier og gjelder både for folkevalgte og 
ansatte.   
 
Feks i Hovedtariffavtalen gis ansatte i deltidsstillinger fortrinnsrett for høyere stilling når de er 
kvalifisert. Kvalifikasjonsprinsippet er førende ved ansettelsene.  
 
Lov om likestilling og diskriminering gir regler for mangfold, samt at det ikke er anledning til å 
diskriminere med bakgrunn i kjønn, religion, funksjonsnedsettelse, etnisitet og legning. Dette 
gjelder også ved ansettelser.  
 
Nordreisa kommune har i permisjonsreglementet pkt 5.10, regler om feiring av andre religiøse 
og nasjonale høytidsdager som ikke er offisiell etter norsk kalender. Dette punktet er tatt inn jmf 
nye nasjonaliteter i «Reisa-samfunnet».  
 
3. Gjøres retningslinjene for tilsettinger kjent eller tilgjengelig for personer som søker 
stillinger i Nordreisa kommune? 
 
Nei, sendes ikke ut, men lov og avtaleverk er offentlig tilgjengelig.  



 
4. Har Nordreisa kommune hatt tilsettingssaker eller personalsaker der religiøse 
skikker, tradisjoner eller tabu har skapt utfordringer for tilsettings-/ 
ansettelsesforhold? 
 
Nei, ingen tilsettingsforhold eller personalsak på religiøse skikker. Men ordfører er gjort kjent 
med at det har vært en episode med en på arbeidsutprøving hvor dette ble en utfordring dag 2. 
Den konkrete saken ble tatt opp i utvidet ledergruppe hvor de samtidig gikk gjennom 
kommunens etiske retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.  
 
Likestilling og respekt skal vi ta på alvor. Det er viktig at vi er raus med hverandre i alle 
sammenhenger. Og med tiden forandres også holdninger, så dette temaet interpellanten tar opp 
må vi holde fokus på hele tiden. For å nevne et konkret eksempel, så er jo håndhilsning for tiden 
ut. Spørsmålet om hvordan vi hilser med respekt i fremtiden er betimelig.  
 
 

FO 10/20 Spørsmål til ordfører - kommunens praksis for inndrivelse av 
pengekrav 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Svar på spørsmål om kommunens praksis for inndrivelse av pengekrav 
Kommunen vedkjenner at forholdet rundt inndrivelsen av den gjengitte saken ikke var i henhold 
til regelverket, og medførte en ekstrabelastning for involvert part. Vi beklager det!  
 
Vi har foretatt en gjennomgang av praksis rundt kommunal innkreving for å forhindre at dette 
skjer igjen. I den forbindelse har vi blant annet en rutine under utarbeidelse som tar for seg 
omtvistede krav, der det kommer frem hvordan kommunen skal håndtere krav slikt. Vi har i 
tillegg avtale med Kredinor på en gjennomgang av saksgangen hos dem, og i tillegg en 
gjennomgang av kommunens plikter før saken går videre til inkasso. Denne gjennomgangen 
skulle opprinnelig holdes i forrige uke, men ble utsatt på grunn av omdisponering av personell i 
forbindelse med Korona pandemien. 
 
Kommunen sendte ut over 16.000 fakturaer i 2019 og har få klager på kommunal fakturering. 
Kommunen skriver selv ut purringer på faktura, men benytter inkassoselskapet Kredinor i videre 
inndrivning av kommunale krav. Kommunen har god dialog med Kredinor og de er behjelpelig 
med hensyn til eventuelle spørsmål vi har.  
 
Disse tiltakene skal være med på å sikre at kommunen overholder regelverket rundt kommunal 
innfordring.  
 
 

FO 11/20 Spørsmål til kommunestyret - Taket på Rotsundelv skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Svar på spørsmål om taket på Rotsundelv skole 
I investeringsbudsjettet for 2019 var det satt av midler til å utbedre taket på Rotsundelv skole. I 
investeringsbudsjettet var det også vedtatt å gjennomføre et forprosjekt om renovering av 
skolen. 
 



I kommunestyresak i mars sak 10/19 i ble denne problemstillingen behandlet. Var det riktig å 
sette i gang både et utbedringsarbeid av taket samtidig som det skulle settes i gang et 
forprosjektarbeid?  
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 
«Rådmannen bes å stoppe arbeidet med renovering av taket Rotsundelv skole.  
Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole gjennomføres som planlagt.» 
 
I saken ble det understreket at en presenning som midlertidig ble lagt på et tak høsten 2018 
måtte holdes vedlike slik at vann ikke trenger inn. Dette er sjekket opp med administrasjonen i 
går og de bekrefter at taket er tett. 
  
I investeringsbudsjett for 2020 er det heller ikke satt av midler til utbedring av taket. Svarer på 
spørsmålet blir derfor at det vil ikke bli gjort noe med taket i sommer. 
 
 

FO 12/20 Spørsmål til kommunestyret - bemanningen ved landbrukskontoret 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Svar på spørsmål om bemanningen ved landbrukskontoret 
Det er riktig at virksomheten utvikling har hatt underbemanning innen landbruk. Dette er en 
situasjon som har vedvart i flere år pga. sykemeldinger og vakanse. Dette har gitt en krevende 
situasjon for de to ansatte som er igjen og jobber med landbrukssaker.  
 
På denne bakgrunn har de gjort strenge prioriteringer av oppgaver. De prioriterte oppgavene er 
og har vært, tilskuddssaker her igjennom behandling av produksjonstilskuddsøknader, søknader 
om regionale miljøtilskudd, søknader om smil-midler og søknader til Innovasjon Norge mm. 
Videre er andre lovpålagte forvaltningsoppgaver blitt prioritert. 
 
Den økonomiske situasjonen for kommunen er svært stram. I budsjettprosessen høsten 2019 ble 
Sektor for drift og utvikling, av Formannskapet, pålagt å kutte 2 millioner kr. I tillegg ble det 
vedtatt kutt i vakante stillinger med 200.000 kr.  
Resultatet av dette er kutt av 4 stillinger innen sektor for drift og utvikling, hvorav en stilling 
innen virksomheten Utvikling. Dette vil medføre permanent reduksjon av kapasitet innen flere 
fagområder, også landbruk. 
 
Utsagnet om at bønder har tapt tusenvis av kroner er forelagt administrasjonen. De kjenner seg 
ikke igjen i denne påstanden. Det er ingen bønder i Nordreisa som har tapt tilskudd på grunn av 
at søknader ikke er behandlet. Hadde det vært full bemanning innen landbruk i kommunen 
kunne det vært gitt enda mer informasjon og rådgivning, men det må samtid være slik at den 
enkelte bonde må holde seg oppdatert innen nye tilskuddsregler eller områder. De opplever at de 
aller fleste bøndene klarer dette veldig bra. 
 
Så til svar på spørsmålet. Driftsutvalget har behandlet nedtrekk budsjettet til sektor for drift og 
utvikling og vedtatt kutt av en stilling innen virksomheten utvikling. Dette vil derved medføre 
noe redusert kapasitet innen landbruksforvaltningen i år og framover. 
 
 



PS 25/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

PS 26/20 Økonomisk status 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Siv-Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:  

- I fremtidige budsjettoppfølgingssaker til hovedutvalg og kommunestyre skal 
kommunedirektøren rapportere på forventet resultat ved årets slutt  

 
Agnes Bjørgve (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

- Ved nedbemanning i kommunen skal lærlingestillinger holdes utenfor 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Siv-Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Agnes Bjørgve (Ap). Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 
Tilslutt ble det stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Kommunestyret tar økonomisk status pr. 29.02.20 til orientering 
 Kommunestyret ber staten gi kommunene full kompensasjon for merutgifter og reduserte 

inntekter som følge av korona-pandemien 
 I fremtidige budsjettoppfølgingssaker til hovedutvalg og kommunestyre skal 

kommunedirektøren rapportere på forventet resultat ved årets slutt  
 Ved nedbemanning i kommunen skal lærlingestillinger holdes utenfor 

 

PS 27/20 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - ny vurdering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Det ble stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp).  
13 stemte for og 8 stemte imot. Utsettelsesforslaget dermed vedtatt.  
 



Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

PS 28/20 Solbakken botiltak - avvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Harald Evanger (Sp) fratrer behandling av saken jfr. Fvl. 6, 2 ledd. 
Tore Yttregaard (H), Tore Elvestad (Ap) og Sigrund Hestdal (Ap) fratrer behandling av saken jfr 
fvl §6, e. 
 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: 
Foreslår å utsette saken om avvikling av Solbakken botiltak. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). 2 stemte for og 16 stemte imot. 
Utsettelsesforslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar vedtaket i Helse- og omsorgsutvalget, sak 6/20 i møte 17.02.20, til 
etterretning. 

2. Kommunestyret ber om at drøftelsene med Boligstiftelsen Nybo videreføres med sikte på 
rask avvikling av leieavtalen på Solbakken botiltak, adresse Flyplassvegen i Sørkjosen. 

3. Kommunestyret ber om at spørsmålet om terminering av leieavtalen legges fram for 
neste kommunestyremøte. 

 
 

PS 29/20 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord 
kommune og Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalgets innstilling. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ønsker ikke å utsette samarbeidet med Kåfjord kommune, men avslutte 
intensjonen om samarbeidsavtale 
 
 

PS 30/20 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra driftsutvalget enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Nordreisa kommune vil på nåværende tidspunkt ikke godkjenne at kommuner utenfor Nord-
Troms regionen deltar i brann- og feiesamarbeidet. 
 
Resterende endringer i avtalen godkjennes. 
 
 

PS 31/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas gravlund - planID 
19422018_003 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Rovdas gravlund med planID 19422018_003 med plankart sist 
revidert 04.12.2019, samt bestemmelser sist revidert 04.12.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
04.12.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 

PS 32/20 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - Nordreisa 
kommune. Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner vedlagte revidert forslag til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og skal inkluderes i vurderinger ved utforming av plan. 
 
Driftsutvalget vil understreke at beitebruk og høsting av utmarka er en viktig del av 
bosetningsgrunnlaget i Nordreisa. Dette må friluftslivet og nye næringer ta hensyn til når mye 
aktiviteter planlegges. 
 
Endring side 194 Straumfjord vest, Storvik (Reasnjarga) endring: Det fiskes mye etter sjøørett, 
både av lokale, hyttefolk og andre. 



 

PS 33/20 Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 

PS 34/20 Valg av representanter til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-
2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag:  
Ragnhild Hammari (Frp) går inn som fast representant i utvalget og Jonny Henriksen (Frp) går 
inn som vara nr. 3. 
 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet endringsforslag til vara nr. 1. Fred E Rundhaug (Sv) 
 
Det ble stemt over innstillingen fra valgutvalget med endringsforslagene fra Anne Kirstin 
Korsfur (Frp) og Tom Vegar Kiil (Sv). Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 
Medlemmer                                                    Varamedlemmer:                                          
Rodner Nilsen (Ap), Leder                            1. Fred E Rundhaug (Sv) 
Johanne Olaussen (H), nestleder                   2. Jan Børre Johansen (H) 
Ragnhild Hammari (Frp)   3. Jonny Henriksen (Frp) 
      4. Trude Elisabeth Lilleng (Ap) 
 
 

PS 35/20 Vedtak i mehold av smittevernloven - delegasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2:  
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) til formannskapet gjeldende fram til neste kommunestyremøte 7. mai 2020. 
Delegeringa kan der etter forlenges til påfølgende kommunestyremøter løpende. 
 
Det ble først stemt over pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig 
vedtatt. 



 
Deretter ble det stemt over pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). 8 stemte for og 13 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  

Vedtak: 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner følgende: 

 1/20 – Kommuneoverlegens vedtak om hjemmekarantene for elever returnert fra 
Karasjok 

 2/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av overnattingssteder i Nordreisa  
(gjelder til 15. april) 

 3/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for kommersielle 
reiselivsbedrifter (gjelder til 15. april) 

 4/20 - Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster - dette vedtaket er også 
videreført i nytt delegert vedtak 10/20 videreføres til 13. april 

 5/20 - Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune - dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 9/20 videreføres til 
13. april 

 6/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp – dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 12/20 videreføres til 
3. april 

 7/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med mer -
 dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 8/20 videreføres til 13. april 

 
     Videreførte vedtak (vedlegg): 

 8/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med mer -
 videreføres til 13. april 

 9/20 - Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune - videreført til 13. april 

 10/20 - Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster - videreført til 13. april 
 12/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 

vintercamp –videreført til 3. april 
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

(smittevernloven) til formannskapet.  
 

PS 36/20 Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og Terje Olsen (H) fremmet følgende fellesforslag:  
 
Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune  
 
Nordreisa kommune har over lang tid sett med stor bekymring på dagens ambulanse beredskap i 
kommunen. Kommunelegen sendte i mai i 2019 et bekymret brev til klinikksjefen for 
akuttberedskap på UNN uten at dette har resultert i noen forbedringer på tjenesten. I flere 
orienteringer gitt fra kommunelegen har vi fått meldinger om at dagens ordning ikke er 
tilfredsstillende; Kommunelegen melder om tilfeller der de har vært nødt til å frakte alvorlig 
syke hjertepasienter til helikopter med privatbil, der leger har stått alene i møte med pasienter 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55


med hjertestans uten ambulansepersonell og der pasienter med brudd har vært nødt til å vente til 
neste dag for å kunne bli sendt til sykehus.  Dette er situasjonen i en normalsituasjon for våre 
leger og innbyggere og kommunestyret ser med stor bekymring på akuttberedskapen i 
kommunen.  I lys av koronapandemien anser vi det derfor som svært vanskelig for 
ambulansetjenesten i denne situasjonen å kunne klare å levere i hht. formelle krav eller 
forventninger i befolkningen.  
 
Den marginalisert ambulansedekningen i kommunen, avstand til sykehus og demografiske 
forhold gjør at vår befolkning synes særlig utsatt nå, både med tanke på pandemien og i forhold 
til den øvrige pasientgruppen som skulle ha behov akutthjelp.  Senere tids oppslag i media om 
hvor krevende og utfordrende det er med transport av pasienter med covid-19, sammen med 
kunnskap om strenge rutiner ved smittefare gjør at Nordreisa kommune ser det som helt 
nødvendig at helse nord og unn ledelsen kommer tilbake til kommunestyret med en tydelig 
beredskapsplan som sikrer befolkningen i Nordreisa likeverdig akuttberedskap som i resten av 
landet. Vi ser at dagens situasjon gir vakthavende leger en svært utfordrende arbeidshverdag og 
vi er bekymret for hvordan den økte belastningen i den tiden vi står i nå vil påvirke legenes 
arbeidssituasjon og helse på sikt.  
 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune  
 
Nordreisa kommune har over lang tid sett med stor bekymring på dagens ambulanse beredskap i 
kommunen. Kommunelegen sendte i mai i 2019 et bekymret brev til klinikksjefen for 
akuttberedskap på UNN uten at dette har resultert i noen forbedringer på tjenesten. I flere 
orienteringer gitt fra kommunelegen har vi fått meldinger om at dagens ordning ikke er 
tilfredsstillende; Kommunelegen melder om tilfeller der de har vært nødt til å frakte alvorlig 
syke hjertepasienter til helikopter med privatbil, der leger har stått alene i møte med pasienter 
med hjertestans uten ambulansepersonell og der pasienter med brudd har vært nødt til å vente til 
neste dag for å kunne bli sendt til sykehus.  Dette er situasjonen i en normalsituasjon for våre 
leger og innbyggere og kommunestyret ser med stor bekymring på akuttberedskapen i 
kommunen.  I lys av koronapandemien anser vi det derfor som svært vanskelig for 
ambulansetjenesten i denne situasjonen å kunne klare å levere i hht. formelle krav eller 
forventninger i befolkningen.  
 
Den marginalisert ambulansedekningen i kommunen, avstand til sykehus og demografiske 
forhold gjør at vår befolkning synes særlig utsatt nå, både med tanke på pandemien og i forhold 
til den øvrige pasientgruppen som skulle ha behov akutthjelp.  Senere tids oppslag i media om 
hvor krevende og utfordrende det er med transport av pasienter med covid-19, sammen med 
kunnskap om strenge rutiner ved smittefare gjør at Nordreisa kommune ser det som helt 
nødvendig at helse nord og unn ledelsen kommer tilbake til kommunestyret med en tydelig 
beredskapsplan som sikrer befolkningen i Nordreisa likeverdig akuttberedskap som i resten av 
landet. Vi ser at dagens situasjon gir vakthavende leger en svært utfordrende arbeidshverdag og 
vi er bekymret for hvordan den økte belastningen i den tiden vi står i nå vil påvirke legenes 
arbeidssituasjon og helse på sikt.  
 

PS 37/20 Uttalelse – Statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.04.2020  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 



 
Statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark: 
Nordreisa kommunestyre er fornøyd med at Stortinget og regjeringen har bevilget 250 millioner 
kroner i krisepakke til Nord-Troms og Finnmark. Dette skjer fordi arbeidsgiveravgiften settes 
midlertidig ned, og det er ikke arbeidsgiveravgift i denne delen av fylket vårt. Vi er kjent med at 
det er til vurdering hvordan krisehjelpen kan gis på en rettferdig måte, også i forhold til ESA 
regelverket. Det er kommet signaler på at dette vil bli gjort i forbindelse med revideringen av 
statsbudsjettet. 
 
Nordreisa kommunestyre ser også at dette kan være problematisk, men tror at kommunene kan 
være med å løse dette på en god måte, og ikke minst raskt og effektivt. Kommunene har et 
næringsutvalg, og mange kommuner har også ansatte som bare jobber med næringsutvikling. De 
kjenner sitt næringsliv svært godt, fra den minste til den største bedriften. Kommunene vil 
kunne fordele pengene på en rettferdig og god måte, uten ekstra omkostninger. Hvilke kriterier 
som skal legges til grunne for hvor mye hver enkelt kommune skal tildeles kan være 
utfordrende, men å legge hovedvekt på innbyggertallet vil være enkelt og rettferdig. 
 
Forslaget fra John Karlsen (Frp) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark: 
Nordreisa kommunestyre er fornøyd med at Stortinget og regjeringen har bevilget 250 millioner 
kroner i krisepakke til Nord-Troms og Finnmark. Dette skjer fordi arbeidsgiveravgiften settes 
midlertidig ned, og det er ikke arbeidsgiveravgift i denne delen av fylket vårt. Vi er kjent med at 
det er til vurdering hvordan krisehjelpen kan gis på en rettferdig måte, også i forhold til ESA 
regelverket. Det er kommet signaler på at dette vil bli gjort i forbindelse med revideringen av 
statsbudsjettet. 
 
Nordreisa kommunestyre ser også at dette kan være problematisk, men tror at kommunene kan 
være med å løse dette på en god måte, og ikke minst raskt og effektivt. Kommunene har et 
næringsutvalg, og mange kommuner har også ansatte som bare jobber med næringsutvikling. De 
kjenner sitt næringsliv svært godt, fra den minste til den største bedriften. Kommunene vil 
kunne fordele pengene på en rettferdig og god måte, uten ekstra omkostninger. Hvilke kriterier 
som skal legges til grunne for hvor mye hver enkelt kommune skal tildeles kan være 
utfordrende, men å legge hovedvekt på innbyggertallet vil være enkelt og rettferdig. 
 


