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Nord-Troms lensmannsdistrikt v/Regionlensmann, Ole Johan Skogmo 
 
Saksliste 
 
Agnes Bjørgve (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret skal ikke ha planlagte møter lengere enn fra kl 9-18 inkludert pauser. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret skal ikke ha planlagte møter lengere enn 9-18 inkludert pauser. 
 
 
 
 
 



Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber om en gjennomgang av hvilke saker som skal være referert i ulike politiske 
organ, og hvordan det presenteres.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Kommunestyret ber om en gjennomgang av hvilke saker som skal være referert i ulike politiske 
organ, og hvordan det presenteres.  
 
 
Permisjoner 
John Karlsen (Frp) permisjon fra kl 15:00, fra PS 64/20, PS 65/20, PS 67/20, og fra PS 69/20 til 
98/20. 
Agnes Bjørgve (Ap) permisjon fra kl 15:30, fra PS 71/20 til PS 98/20.  
Terje Olsen (H) permisjon fra kommunestyret fra kl 16:00, fra PS 71/20 til PS 98/20.  
 
 

FO 15/20 Interpellasjon til kommunestyret 25.06.20 - Beitekonflikten i 
området Kjellerskogen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
 
Svar på interpellasjon Beitekonflikten i området Kjellerskogen 
 
Viser til epost datert 15.06.2020 fra kommunestyrerepresentant Harald Evanger – interpellasjon 
beitekonflikten i området Kjellerskogen. 
 
Hundekjørerlaget fikk tidlig på 2000-tallet avtale med Statskog om hundetrening i 
Kjellerområdet. Antall hundekjørere og antall hunder var da ikke så mange. Etterhvert har antall 
kjørere og antall hunder økt. Noen har også kjøpt eiendom og etablert seg med hundekjøring i 
dette området de siste årene. Hundekjøring brukes både innenfor fritid, sport og næring i 
området. 
  
Fra omtrent år 2015 har kommunen fått henvendelser om konflikter knyttet til hundekjøring og 
beitenæringa. Det har vært mange møter om saken. Ordfører og varaordfører var sterkt involvert 
i saken i forrige periode. Det har vært prøvd med bruksavtale mellom bøndene og 
hundekjørerlagt. Den fungerte en kort periode. Etter det har det ikke vært mulig å finne noen 
minnelig løsning mellom partene. Partene har også anmeldt den andre part til politiet. Politiet 
har vært i samtaler med partene og med kommunen. 
  
Det ble jobbet med et forslag om å regulere området i Bergskog, for å flytte all 
hundekjøreraktivitet dit. Dette strandet på grunn av stor motstand fra naboer i området. 
Planforslaget ble derfor trukket av miljø-, plan- og utviklingsutvalget. 
  
Etter lange drøftinger med Statskog, ble de positive til å åpne området Tørfossmoen for 
hundekjøreraktivitet. De satte som klausul at områdene Bergskog og Kjelleren måtte stenges 
med forskrift. Forslag til kommunal forskrift om hundekjøring ble lagd, men ble nedstemt av 
miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Utvalget ba ordfører finne en mekler, noe som viste seg å 
ikke være mulig. Ordfører ba da utvalget om å ta saken opp på nytt. I dette siste møtet i utvalget 
den 10.10.2019 ble politiet, partene og Statskog som grunneier invitert for å redegjøre for sitt 
syn. Etter disse redegjørelsene gjorde miljø-, plan- og utviklingsutvalget et enstemmig vedtak 



om at utvalget ikke ønsker en kommunal forskrift mot kjøring med hundespann, da utvalget ikke 
anser denne forskriften for å være riktig verktøy for å løse denne konflikten som utvalget anser 
for å være av privatrettslig karakter. Utvalget henstilte partene til å ta opp bruksavtalen fra 2015 
med de nødvendige endringer og oppdatering som skal til for å gjøre situasjonen akseptabel. 
  
I 2020 kom det brev fra Bonde og småbrukarlagets advokat som mente det var gjort flere feil og 
at saken måtte tas opp på nytt. Brevet ble lagt som referatsak til driftsutvalget i mai 2020. Det 
ble fremmet forslag i møtet at saken skulle tas opp på nytt, men det falt med to stemmer, fem 
stemte mot. 
 
Kommunen skal selvsagt bidra i alle saker der vi kan til at våre innbyggere har det bra, men 
ordfører er ikke at den oppfatning at kommunen skal opptre som rettsvesen i diverse konflikter. 
Til det har vi eksisterende instanser som tar seg av.  
 
Ordfører anser absolutt ikke denne saken for å dreie seg om reiselivsnæringa satt opp mot 
beiteretten.  
 
Etableringer av store hundegårder i boligfelt har så vidt ordfører vet ikke vært drøftet, for denne 
saken har dreid seg om aktiviteten hundekjøring som hovedutfordring. Saken har vært nedstemt 
i miljø-, plan- og utviklingsutvalget i forrige periode og av det nye driftsutvalget inneværende 
periode. Ordfører viser til vedtatte vedtak i saken og anser saken som avsluttet fra kommunens 
side. 
 
Hilde Nyvoll 
ordfører  
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag:  
Nordreisa kommunestyre ønsker at saken om beitekonflikten i Kjellerskogen tas opp som egen 
sak i kommunestyret på møte 24. september, med innstilling av kommunedirektøren.  
 
Det ble stemt over forslaget. 11 stemte imot og 9 stemte for. Forslaget falt derved. 
 

FO 16/20 Interpellasjon til kommunestyret 25.06.20 - utviklingsarbeid i 
kulturskolen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
 
Svar på interpellasjon - utviklingsarbeid i kulturskolen 
 
Viser til epost datert 14.06.2020 fra kommunestyrerepresentant Siv Elin Hansen – interpellasjon 
utviklingsarbeid i kulturskolen. 
 
Nordreisa kulturskole deler synet om at kulturskole er et viktig tilbud i kommunen. I lovverket 
står det om samfunnsoppdraget. Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag 
sammen med grunnskolens målsetting: «Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes 
evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.» (Læreplanverket 
K06). 
 
Nordreisa kommune har medlemskap i Norsk kulturskoleråd. Det at Oppvekst- og kulturutvalget 
vedtok at Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning skal legges til grunn for 
videreutviklingen av Nordreisa kulturskole, er viktig. Rammeplan for kulturskolen er et viktig 



steg i å gi kommunene et redskap for en felles retning og utvikling av landets kulturskoler. 
Kulturskolen har vært representert på de årlige ledersamlingene, og i 2019 deltok også 
sektorleder på denne samlingen. 
 
Nordreisa kulturskole er veldig fornøyd med å ha fått lokaliteter som er velfungerende og som 
har en strategisk plassering i forhold til brukerne av tjenesten. Dette har også vært med på styrke 
samarbeidet med grunnskole og barnehager. Så skal det sies at hele det planlagte 
renoveringsarbeidet ble ikke gjennomført, og kulturskolen mangler derfor et mellomstort rom 
som er godt egnet for undervisning av grupper. 
 
Stillingsressursen er ikke økt i kulturskolen; vi har over flere år hatt 2,85 stilling. Stillingene er 
fordelt på seks lærere med stillinger fra 20% til 100%. Noen av stillingene i kulturskolen er 
koblet sammen med grunnskolen, og inneværende år har vi lærere som ved siden av å ha 
undervisning i kulturskolen også har undervisning i Rotsundelv, på Storslett og den tredje på 
Moan skole. Tilbake i 2015 var det en debatt om tilbudet i kulturskolen sett i forhold til 
stillingene, og den gang ble ei hel stilling fordelt på flere deltidsstillinger. Dette for å få 
muligheten til flere kunstuttrykk. Erfaringene viser at etterspørsel etter ulike tilbud endrer seg 
fra år til år. Det er derfor viktig at personalressursen også innehar den pedagogiske kompetansen 
og den kunstfaglige allsidigheten det etterspørres. Rammeplanen sier at kulturskolens fag 
primært er musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving.  
 
I Nordreisa kulturskole har kulturskolelærerne ulik kompetanse; flere har vanlig pedagogisk 
utdanning, en har faglærerutdanning i praktisk og estetiske fag, og flere har 
fordypning/videreutdanninger. Eksempler på det siste; studiepoeng i kunst- og handverk, 
musikk, drama og dans samt yrkesskole foto og grafisk og flere kurs innenfor bl.a. vev og 
ikonmaling. Kulturskolen har en lærer som har flerårig utdanning på musikkonservatorium.  
Nordreisa kulturskole har i tre år vært organisert med egen fagleder. Dette har resultert i at 
kulturskolen har kunnet ha et større fokus på utviklingsarbeid. Vi erfarer en positiv utvikling 
med bl.a. økt elevtall, flere tilbud og flere aktiviteter. Man må ikke spille et instrument for å 
være elev i kulturskolen. En liten del av fagbehovet er fordypning, noe vi pr i dag innehar særlig 
innenfor det visuelle tilbudet og i visse instrumentgrupper.  
 
Det er utfordrende å finne møtetider for alle kulturskolelærere, fordi vi har flere små stillinger 
ettersom Nordreisa kulturskole har satset på bredde i fagkretsen til de ansatte. Kulturskolen 
opplever likevel å ha gode fagdebatter når planer fremover legges, og de ansatte oppleves 
fleksible. En del av dette arbeidet er prosessen med å implementere Rammeplanen i Nordreisa 
kulturskole. 
 
Kulturskolen har i hht Rammeplanen innført å invitere foreldre til utviklingssamtaler, noe som 
er svært positivt mottatt. 
 
Det er gjort politisk vedtak om at Nordreisa kulturskole skulle arbeide for å få til 
interkommunalt samarbeid mellom kulturskolene i Nord-Troms. Nordreisa tok et initiativ og 
drøftet dette i mars 2018 med andre kulturskoler.  I notatet fra dette møtet er saken beskrevet 
slik «Vi vurderer at samarbeid i den daglige drifta ikke er formålstjenlig i forhold til 
ressursbruk, men vi ser at vi kan ha mange fordeler ved andre samarbeidsområder. Mulige 
samarbeidsområder; Workshop med elever, UKM, Kurs/fagdag. Målet er å videreutvikle 



kompetanse for elever og lærere. Viktig å strekke seg mot nye mål og viktig at elever opplever 
mestring »(Sitat slutt)  
 
Kulturskolen har siden dette gjennomført både workshop i forkant av UKM, hatt felles UKM-
mønstring, satt disse i system og også hatt felles fagdag samt flere samarbeidsmøter med 
kulturskolene i Skjervøy og Kåfjord. Nordreisa kulturskole kan ikke definere for andre 
kommuner graden av samarbeid, men vi opplever positivitet og engasjement i samarbeidet 
innenfor de ovenfor nevnte rammer. 
 
Lokalt samarbeider vi med barnehage, grunnskole og eldreinstitusjoner. Kulturskolen får ros fra 
barnehager for tilbudet barnehagene får, og for at tilbudet er satt i system. 
I forrige måned presenterte virksomhetene seg for Oppvekst- og kulturutvalget. Det er fint å ha 
en direkte dialog mellom tjenesten og bestemmende myndighet, for dette øker forståelsen og det 
vil sikre bedre tilbud. 
 
I årsmeldinga for 2019, fra kulturvirksomheten, står følgende om kulturskolen: 
 
«Kulturskolen 
Aktivitet 
Kulturskolen har opprettholdt elevtallet fra 2018 og fikk hele 19 nye søkere til 
instrumentopplæring ved skolestart. Det har vært undervist i gitar, bass, treblås, messing, 
slagverk og piano/keyboard. Videre har det vært avholdt 10-ukers kurs i kunstfag; tegne- og 
maling, keramikk, foto, kreativ skriving og i høstsemesteret også dramalek. Elevkonsert ved 
semesteravslutning ble gjennomført i juni, men for høstsemesteret ble den utsatt til januar 2020. 
Dette fordi det erfaringsmessig har vært utfordringer med å arrangere dette like før juleferie. 
Elever fra kulturskolen har deltatt med musikkinnslag på de fleste kommunestyremøter og har 
ved en anledning holdt minikonsert på en av kommunens eldreinstitusjoner. 
Samarbeid 
I samarbeid med grunnskolen har vi også i 2019 gjennomført kulturskoletime i 5.trinn. Denne 
har blitt gjennomført både på Storslett og ved Rotsundelv skole. Kulturskolen har oppretthold 
tilbudet med besøk i barnehagene. Det ble avhold en konsert på Halti kulturscene for alle 
barnehagene i mai der opplegget som kulturskolen hadde i kulturskoletimen med 5 trinn ble vist. 
En av kulturskolens lærere har deler av året hatt opptreden med spilling på kommunens 
eldresentre. Alle disse oppleggene er etterspurte fremover også. 
 
Vi har videreført samarbeid innenfor UKM med kulturskoler i Nord-Troms, henholdsvis 
Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. For første gang gjennomførte vi en felles UKM-mønstring for 
de tre kommunene på Halti Kulturscene. Målsettinga vår om å videreutvikle UKM som en viktig 
kulturarena for ungdom har tatt et steg i riktig retning. Dette er også formalisert gjennom 
fylkeskoordinator for UKM Troms, og det er planlagt ytterligere praktiske tilrettelegging for et 
felles UKM for disse tre kommunene. Samarbeid mellom Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy er 
også under utvikling til også å gjelde ordinære tilbud i kulturskolene og det er planlagt en felles 
fagdag i løpet av 2020. 
 
Gode opplevelser 
Kulturskolen har hatt en positiv utvikling i løpet av 2019 og det planlegges oppstart av nytt 
tilbud der elever skal få mulighet til å prøve ut flere uttrykksformer gjennom en kulturkarusell. 
Gjennom kulturskolen i Nordreisa har ca 130 barn og unge i løpet av 2019 fått mulighet til å 



utforske flere uttrykksformer og fått være med på å skape hundrevis av små og store gylne 
øyeblikk både for seg selv alle oss andre.» (Sitat slutt) 
 
Hilde Nyvoll 
ordfører  
 

FO 17/20 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 25.06.20 - offentlig 
innkjøp i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  
 

Behandling: 
 
Svar på spørsmål - offentlig innkjøp i Nordreisa 
 
Viser til epost datert 24.06.2020 fra kommunestyrerepresentant Siv Elin Hansen – spørsmål om 
offentlig innkjøp i Nordreisa. 
 
Ordfører har ikke eksakt oversikt over antall saker Kofa har konkludert med at Nordreisa 
kommune og/eller den interkommunale innkjøpstjenesten har brutt reglene i lov om offentlige 
anskaffelser. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er fortsatt til oppfølging og kontrollutvalget skal behandle denne 
på første møte i høst. 
 
Ordfører skal be administrasjonen om slik oversikt som nå etterspørres, og denne vil bli fremlagt 
for kommunestyrets neste møte. 
 
Ordfører er kjent med at kommunedirektørene i regionen samarbeider for å iverksette 
forbedringstiltak i forhold til offentlige anskaffelser, jfr. referatsak RS 89/20 i 
kommunestyremøtet 25.06.2020. 
 
 
Hilde Nyvoll 
ordfører 
 

FO 18/20 Spørsmål til Ordfører i kommunestyremøtet 25.06.20 - klageadgang 
på barnehageplass 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
 
Svar på spørsmål - Klageadgang barnehageplass 
 
Viser til epost datert 17.06.2020 fra kommunestyrerepresentant Tom Vegar Kiil -  spørsmål om 
klageadgang på barnehageplass. 
 
Viser til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage: 
  
 Søkere til barnehageplass har klagerett jfr. § 6: Klagerett.  



 Søker kan klage dersom de hverken får sitt første eller andre ønske oppfylt. 
  
 § 7: Klagen.  
 Klagen fremsettes skriftlig til kommunen, og grunngis. Finner kommunen at klagere skulle 

vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn 
med prioritet etter Barnehageloven § 13 er tilbudt plass.  

  
Det vil si at klagere har reell klagerett. Loven gir ikke foresatte krav på plass i en 
bestemt barnehage, men deres ønske om barnehage skal vektlegges i stor grad. Etter dagens 
regelverk er det ingen individuell rett til barnehageplass. Den typiske klagegrunn vil derfor være 
at søker mener barnehagen har foretatt opptak i strid med egne opptaksregler og dermed har 
forfordelt en annen søker. Dersom klageinstans gir søker medhold i klagen, og ikke umiddelbart 
kan tildeles plass ved ønskede barnehage, må barnet gis første mulige ledige plass.  
 
Nordreisa kommunes har per i dag ikke «klageplasser» i kommunale barnehager. Tilbake i tid 
hadde kommunen det. Ordfører vil be oppvekst- og kulturutvalget om å vurdere saken. 
  
  
Hilde Nyvoll 
ordfører  
 

FO 19/20 Spørsmål til ordføreren til kommunestyret 25.06.20 - utflytting og 
bevaring av offentlige arbeidsplasser 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
 
Svar på spørsmål - Utflytting og bevaring av offentlige arbeidsplasser 
 
Viser til epost datert 22.06.2020 fra kommunestyrerepresentant Terje Olsen – spørsmål om 
utflytting og bevaring av offentlige arbeidsplasser. 
Kort oppsummert historikk: 
 14.03.2018 sak 10/18 Regionreformen – desentraliserte oppgaver til de nye regionene. Fokus 

på følgende: 
o Siva-oppgaver 
o Forvaltningsoppgaver for regionalt forskningsfond 
o Plan og forvaltningsoppgaver for fylkeskommunale veger 
o Innovasjon Norge – node 
o Miljø- og naturforvaltningsoppgaver 
o Folkehelseoppgaver 
o Statped og familievernoppgaver fra Bufetat. 

 
 04.11.2018 Rapport levert av Halti næringshage som bestilt 
 23.08.2018 sak 43/18 Søknad om midler til utredning om regionreformen. (Fikk avslag fra 

fylkeskommunen). 
 08.11.2018 sak 61/18 Regionreformen – videre arbeid. Vedtok bruke ekstern konsulent.  
 18.02.2019 Oppsummeringsmøte jmf vedtak sak 61/18. Se vedlegg. 
 19.08.2019 Møte mellom Innovasjon Norge og Nordreisa kommune med samarbeidspartnere 

for å diskutere hvordan arbeidet med virkemiddelapparatet kunne legges opp for å fungere 
best mulig for næringsaktørene i Nordreisa 

 19.12.2019 Kommunestyret vedtok uttalelse om Storslett trafikkstasjon 



 04.03.2020 Møte med fylkeskommunens veiadministrasjon 

 
Status per i dag: 
 Prosjekt Drivkraft Nord-Troms (campus, ungdom, kvenkultur, grensesamarbeid), 

midtveisrapport levert 
 Videreutvikle fagmiljøet Halti, les prosjekt villakssenter 
 Fortsette god ungdomsmedvirkning i Nord-Troms gjennom involvering i politisk arbeid 
 Er i prosess med UNN og nabokommunene om reforhandling av DMS-avtalene og de nye 

pasientsentrert helsetjeneste-teamene 

 
Hilde Nyvoll 
ordfører  
 

PS 57/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: 
RS 70/20 Etiske retningslinjer: 
Etiske retningslinjer rulleres og legges frem til kommunestyret for gjennomgang og vedtak i 
løpet av høsten 2020.  
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
RS 77/20 Kommuneplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 – 2021: 
Legges frem til politisk behandling i neste kommunestyremøte. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. .  

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
RS 70/20 Etiske retningslinjer: 
Etiske retningslinjer rulleres og legges frem til kommunestyret for gjennomgang og vedtak i 
løpet av høsten 2020.  
 
RS 77/20 Kommuneplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 – 2021: 
Legges frem til politisk behandling i neste kommunestyremøte. 

 

PS 58/20 Koronapandemi - reduksjon av kommunale avgifter og 
eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Det gis ikke ytterligere reduksjon i kommunale avgifter i 2020. 
2. Det gis ikke reduksjon i vedtatt eiendomsskatt for 2020 
 

PS 59/20 Arbeidsmøte i formannskapet 11. juni 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Arbeidsgruppemøter i formannskapet opphører. Ved behov innkalles til nye møter.  
 

PS 60/20 Regulering av budsjett 2020, nr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 Driftsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

        

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Administrasjon 2 424 000 Utgifter i forbindelse med Koronapandemi
1 Administrasjon 500 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor2
1 Administrasjon 80 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor 6
1 Administrasjon 220 000 Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen
1 Administrasjon -2 000 000 Reduksjon lønnsbuffer
7 Skatt og rammetilskudd 5 400 000 Reduserte skatteinntekter
7 Skatt og rammetilskudd 1 346 000 Reduserte inntektsutjevning
7 Skatt og rammetilskudd -3 948 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Skatt og rammetilskudd -1 022 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Eiendomsskatt -300 000 Inntekt eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 500 000 400 000 Reduserte renteutgifter/renteinntekter
8 Renter, avdrag og avsetninger -600 000 Minimumsavdrag

-2 456 000 2 456 000
0  

 
 Investeringsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

o Gjenstående økonomisk ramme for 2019 på investeringsprosjekter overføres til 2020 
o I tillegg foreslås følgende endringer: 

Ansvar Prosjekt
Enring i 
ramme

Kommentar

Brannsikring kirke/kapel -250 000 Utsettes til 2021 og midler tilskrives ubrukte lånemidler
Steamkjele 230 000 Omdisponering fra budsjett medisinkabinett, jamfør KST sak

 
 

PS 61/20 Økning av startlånmidler for 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner at Nordreisa kommune tar opp ytterligere startlån i Husbanken med 
10 millioner kroner i 2020. 
 
Kommunestyret ber om at retningslinjene for startlån revideres.   
 

PS 62/20 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - ny vurdering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune avventer omtaksering til 
2023. 
 
Forslaget fra John Karlsen (Frp) ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. 13 stemte for 
innstillingen og 6 stemte for forslaget fra Karlsen (Frp). Innstillingen vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Kommunestyret vedtar at eiendomsskattegrunnlagene skal justeres i samsvar med 
eiendomsskattelovens paragraf 8 A-4, såkalt kontorjustering. 

 Justering av skattegrunnlagene for 2021 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 
høsten 2020.  

 Nye eiendommer takseres på vanlig måte. 
 
 

PS 63/20 Innkjøp av steamkjele 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det omdisponeres kroner 230.000,- fra investeringsmidler fra medisinkabinett til innkjøp og 
montering av steamkjele til Sonjatun kjøkken.  
 
 

PS 64/20 Foreløpig budsjettramme 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: På bakgrunn av den usikkerhet som har 
oppstått i det siste mht selvforsyningen i Norge ber kommunestyret om at det tas initiativ til at 
Nordreisa tar del  i en satsing på feks landbruksproduksjon og annen næringsvirksomhet som 
øker selvforsyningen i landet. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Tiltaka som trengs for å drive innenfor 
disse rammene må utredes til neste kommunestyremøte i september slik at nødvendig vedtak 
kan gjøres. 



 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Møteplan 2020 endres slik at 
formannskapets innstilingsmøte på budsjett/økonomiplan fremskyndes til 30.11.2020 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Terje Olsen (H). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 8 stemte for og 10 stemte 
imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over innstillingen. 11 stemte for og 7 stemte imot. Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 
 På bakgrunn av den usikkerhet som har oppstått i det siste mht selvforsyningen i Norge ber 

kommunestyret om at det tas initiativ til at Nordreisa tar del  i en satsing på feks 
landbruksproduksjon og annen næringsvirksomhet som øker selvforsyningen i landet. 

 Møteplan 2020 endres slik at formannskapets innstilingsmøte på budsjett/økonomiplan 
fremskyndes til 30.11.2020 

 Budsjettramme drift for 2021 videreføres i henhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023, og 
er som følger:  
 

1 Sektor for administrasjon 29 128 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 134 492 480
3 Sektor for helse og omsorg 147 102 007
5 Selvkost 311 120
6 Sektor for drift og utvikling 42 308 703
7 Skatter og rammetilskudd -360 010 500
8 Renter, avdrag og avsetninger 6 338 166
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

Tall i hele kroner

Budsjett        
2021

 

 

PS 65/20 Utredning -kommunal bygningsmasse 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret støtter skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse som 

gjelder framtidig bruk av kommunens bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som 
bygging av nye Moan skole, ledige areal på Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  

 
2. Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk 

behandling før det tas endelig bestemmelse i sakene.  
 
3. Lokalisering av barnehager må følge vedtak som gjøres gjennom strategisk barnehageplan 

som er under utarbeidelse. 
 
4. Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte. 
 



 

PS 66/20 Årsregnskap 2019 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2019 godkjennes. 
o Nordreisa kommunes driftsregnskapet godkjennes i balanse.  
o Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse. 

 

PS 67/20 Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre 
Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer. 

 Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i 
Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning. 

 Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd 
på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen. 

 
 

PS 68/20 Årsmelding 2019 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa kommune avvikler ordningen med ulike sektor årsmeldinger som avviker fra 
kommunestyrets behandling. De ulike sektorvise årsmeldinger sammenstilles til et dokument 
som framlegges kommunestyret.  
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Årsmeldingen må i større grad synliggjøre vedtaket politisk målsetninger og vedtak gjennom 
året.  
 
Det ble først stemt over Siv Elin Hansen (Sv) første forslag. 7 stemte for og 12 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over Siv Elin Hansen (Sv) andre forslag. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
  



Vedtak: 
Årsmelding 2019 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Årsmeldingen må i større grad synliggjøre vedtaket politisk målsetninger og vedtak gjennom 
året.  
 

PS 69/20 Sluttbehandling - Detaljregulering Myreng boligfelt - nasjonal plan 
ID: 19422017_003 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Myrenga boligfelt med planID 54282017_003 med plankart sist 
revidert 17.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 17.02.2020 og planbeskrivelse sist revidert 
17.02.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 

PS 70/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune, Troms, 
vedtas jf.  Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift 
 
 

PS 71/20 Søknad om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar vedlagte oversikt over kriterier for nasjonalparkkommuner og legger 
den til grunn i søknad om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 
 



PS 72/20 Behandling av forprosjektrapporten og igangsettelse av 
hovedprosjekt for Reisa Villakssenter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppens tilrådninger, og innstiller på at det 
igangsettes et hovedprosjekt med de tre hovedgrepene som tilrådningen anbefaler. 

Hovedprosjektet anses som den arbeidsperioden som gjelder fra juni 2020 til mai 2021, der det 
blir ny rapportering til kommunestyret med anbefalinger om videre beslutninger og tiltak. Målet 
med hovedprosjektet er å planlegge, utrede og berede grunnlaget for finansiering av bygg, 
driftsmodell for bygget, eierskap og parter i organisasjonen samt innhold, løsninger og 
finansiering for utstilling og formidling. 

Hovedprosjektfasen gjennomføres i samarbeid Halti nasjonalparksenter og finansieres med 
eksterne midler og gjenstående midler fra forprosjektet. 

Dagens prosjektorganisering og styringsgruppe opprettholdes og går videre inn i 
hovedprosjektet. 

 

PS 73/20 Deltakelse i felles havneprosjekt i Nord-Troms, del 3 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune deltar i del tre av det felles havneprosjektet i Nord-Troms. Kommunen 
deltar med egen arbeidsinnsats. 
 
 

PS 74/20 Oppstart av planarbeid - kulturminneplan for Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Kommunestyret vedtar oppstart av planarbeid for «Kulturminneplan for Nordreisa» 
 Formålet med planen er å få oversikt over prioriterte kulturminner som kommunen vurderer 

som verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte. 
 Planen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 
 
 
 



PS 75/20 Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i 
Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: Saken tas ut og behandles ikke jf. 
delegasjonsreglement. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken tas ut og behandles ikke jf. delegasjonsreglement. 
 
 

PS 76/20 Revidering av vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa 
kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

PS 77/20 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
Nytt punkt i vedtektene: Om det viser seg at det er flere barn ved skolestart, behandles SFO 
retningslinjene på nytt i utvalget. 
Punkt 2: Endre ordlyd i nestsiste kulepunkt, fjerne ordet «svært». 
 
 

PS 78/20 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa 
friluftssenter AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Nordreisa kommune fortsetter som samarbeidspartner for Reisa friluftssenter AS og ansetter 
fagpersonell for leirskolen. Det er hovedsakelig fagansvar for pedagogisk opplegg på leirskolen 
skal ligge til stillingen. 
 
Stillingens størrelse skal avklares med Reisa friluftssenter gjennom avtale.  
 
Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra utgifter.  
 
 

PS 79/20 Revidering av Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 
Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen. 9 stemte for og 9 stemte imot. Innstillingen vedtatt med 
ordførers dobbeltstemme.   

Vedtak: 
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra 
kunngjøringsdato og innspill behandles av Nordreisa helse -og omsorgsutvalg og Nordreisa 
kommunestyre for endelig vedtak. 
 

PS 80/20 Søknad om skjenkebevilling - Reisa friluftsenter AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Reisa friluftsenter AS ved Terje Nordberg gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra 
Reisa friluftsenter, Reisadalen 2912, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad. 
Skjenkebevillingen gjelder fra 26.06.2020 til 31.12.2023.  

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

 Reisa friluftsenter AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs, på området 
som beskrevet i søknaden. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke 
bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs.  

 Reisa friluftsenter AS gis bevilling for skjenking til følgende klokkeslett:  
Gruppe 1 og 2 mandag – torsdag fra kl. 11.00 – kl. 23.00 – inne og ute med unntak av 
de dager stedet drives som leirskole.  
Gruppe 1 og 2 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 02.00 – inn og ute med 
unntak av de dager stedet drives som leirskole.  
Gruppe 3 mandag – torsdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs med unntak av de 
dager stedet drives som leirskole. 



Gruppe 3 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs med 
unntak av de dager stedet drives som leirskole.  

 Terje Nordberg godkjennes som styrer. Reisa friluftsenter AS gis fritak fra kravet om 
stedfortreder.  

 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 81/20 Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 
Lokalbrygg AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen. 1 stemte for og 17 stemte imot. Saken falt derved. 

Vedtak: 
Saken falt. 
 

PS 82/20 Felles eierstrategi for Ymber 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1. i innstillingen: 
Denne begrensingen gjelder hele konsernet Ymber AS med underselskaper. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2. i innstillingen: 
Punkt 6A i eierstrategien må endres slik at dette imøtekommes. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over kommunedirektørens innstilling med vedtatte tilleggsforslag. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre forutsetter at eventuelle tilbud og planer om 

fusjon/oppkjøp av Ymber AS forelegges kommunestyret før styret i Ymber AS går videre 
med slike prosesser. Denne begrensingen gjelder hele konsernet Ymber AS med 
underselskaper. 

2. Nordreisa kommunestyre ber om at samtlige aksjonærer blir representert i selskapets 
valgkomite. Punkt 6A i eierstrategien må endres slik at dette imøtekommes. 

3. For øvrig godkjennes forslag til eierstrategi for Ymber AS.   
 



PS 83/20 Nord-Troms strategier 

2020-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag: Utsettes til neste møte. Nord-Troms 
regionråd inviteres til dette møtet for orientering. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Utsettes til neste møte. Nord-Troms regionråd inviteres til dette møtet for orientering. 
 

PS 84/20 Felles kommunal journal og helhetlig samhandling - behov for 
intensjonserklæring 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til orienteringen fra Helsedirektoratet om AKSON, og slutter seg til 
intensjonserklæringen. 
 

PS 85/20 Årsmelding 2019 Kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering 
 

PS 86/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:  

a. Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak  
b. Barnevernstjenesten, kvalitet, habilitet samt oppfølgning av lovbestemte frister  
c. Kommunens internkontrollsystemer – og oppfølgninger av avviksmeldinger  
d. Kommunens plikter etter opplæringslovens § 9a (mobbesaker i grunnskolen)  



 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:  

a. Nordreisa ASVO (herunder gjennomgang av arbeidsavtaler og VTA vedtak)  
b. Ymber AS (i samarbeid med øvrige Nord-Troms kommuner)  

 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer 

i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.  
 

PS 87/20 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - oppfølgning av politiske 
vedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget oversender sak 9/19 til kommunestyret til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved en forvaltningsrevisjon som omhandler 
rådmannens oppfølgning av politiske vedtak. 
 

 

PS 88/20 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 01.07.2020 for KomRev Nord IKS  

 

PS 89/20 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2020 for K-Sekretariatet IKS 
 
 



PS 90/20 Valg av meddommere 2021-2024: Jordskifterett, lagmannsrett og 
tingrett 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Jfr fvl §6 første ledd fratrer Tom Vegar Kiil (Sv) kommunestyret under behandling av saken.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
6 Meddommere til lagmannsretten – 3 kvinner og 3 menn - ett utvalg for kvinner og ett for 
menn, jf dl § 64  

Kvinner:     Menn: 
1. Kirsti Hansen Krone    Torkjell Andersen 
2. Tone Aronsen     Halgeir Bertelsen 
3. Christin Andersen    Rolf Bakkeslett 

 
22 Meddommere til tingretten – 11 kvinner og 11 menn - ett utvalg for kvinner og ett for menn, 
jf dl § 65  
  Kvinner:     Menn: 

1. Edel Mikkelsen    Odd Kristian Kristiansen 
2. Elin B Slettli     Jim Myrheim 
3. Cathrine Jensen    Pål Jørgensen 
4. Bente Viken     Trygve Myrvang 
5. Henie Dalsaune    Ole A Henriksen 
6. Hanne-Lill Henriksen    Kurt Monnar Rasch 
7. Elisabeth B Printz    Nils Persen Sara 
8. Lisbeth Holm     Terje Olsen 
9. Birgit Dorothea Nielsen   Tom Vegar Kiil 
10. Anette Jørgensen Isaksen   Frank Båtnes 
11. Camilla Salamonsen    Torgrim Jensen 
 

6 Meddommere til jordskifteretten – 3 kvinner og 3 menn - like mange kvinner som menn, jf 
jordskifteloven § 2-5  

Kvinner:    Menn: 
1.      Siv Enoksen (jeger og fisk)  Jim Myrheim 
2. Elise Blixgård    Frank Båtnes 
3. Birgit D Nielsen   Trygve Vidar Myrvang 

 
 

PS 91/20 Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 - Nordreisa kommunes 
forslag 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Jfr fvl §6 første ledd fratrer Terje Ansgar Eriksen kommunestyret under behandling av saken.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Forslag på 3 skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget 

1. Terje Ansgar Eriksen  
2. Torkjell Andersen   
3. Frank Båtnes 

 
 

PS 92/20 Felles forliksråd for Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: Det opprettes to forliksråd i Nord Troms.  
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, Storfjord og Lyngen. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv) satt opp mot første punkt i 
kommunedirektørens innstilling. 16 stemte for kommunedirektørens innstilling og 2 stemte for 
forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). Innstillingens første punkt dermed vedtatt. 
 
Det ble tilslutt stemt over andre og tredje punkt i innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord i hht Domstollovens § 27, syvende ledd. 
 

 Det nye forliksrådet får navnet Nord-Troms forliksråd 
 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av representanter til felles forliksråd i hht 
Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd fra 1.1.2021. Det fremmes 
særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer. 

 
 

PS 93/20 Søknad om fritak fra politisk verv som medlem i kontrollutvalget 
fra Elisabeth Gulbrandsen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Elisabeth Gulbrandsen innvilges fritak fra sitt verv som medlem i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 



PS 94/20 Nyvalg av kontrollutvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Som kontrollutvalg i medhold av Kommunelovens §22-1, velges for resten av perioden 

følgende medlemmer m/varamedlemmer: 
 

Bjarne Josefsen (H)  1. Eirik Kristiansen (Krf)  
Tove Jensberg Hansen (H) 2. Karoline Olaussen (H) 

3. Steinar Toresen (Ap) 
4. Linda Fjellheim (Ap) 

 
Siv Elin Hansen (Sv)  1. Olaf Skogmo (Sp) 
Arne Martin Kristiansen (Sp) 2. Kristi Marit Steinlien (Sp) 
     3. Knut Skogvold (Sp) 
     4. Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
Arthur Tørfoss (Frp)  Harald W. Henriksen (Frp) 

 
2. Som kontrollutvalgets leder velges: Siv Elin Hansen (Sv) 

 
3. Som kontrollutvalgets nestleder velges: Arne Martin Kristiansen (Sp 
 

PS 95/20 Søknad om fritak fra verv som representant i Vannområdeutvalg 
Nord-Troms for resten av valgperioden 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende endringsforslagforslag: Fred Erlend Rundhaug (Sv) , 
vara Hermann O Hermansen (H). 
 
Det ble først stemt over første punkt i innstillingen. Første punkt enstemmig vedtatt.  
 
Andre punkt i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). 11 
stemte for innstillingen og 7 stemte for endringsforslaget. Innstillingen dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Isabel Vangen gis fritak fra verv som medlem i Vannområdeutvalg Nord-Troms 
 Herman O Hermansen (H) velges som fast medlem og Tom Vegar Kiil (Sv) velges som 

vara til Vannområdeutvalg Nord-Troms for resten av valgperioden 
 
 



PS 96/20 Nordreisa kommunes uttalelse til oppstartsvarsel og planprogram 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune forutsetter at 
gammel E6 omklassifiseres til Statlig gang og sykkelvei og beredskapsvei. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune er betenkt over at den skarpe svingen ved Saksaneset ikke tenkes å rettes 
ut. Den vil fortsatt utgjøre en trafikkfarlig sving på E6 og utretting av svingen bør absolutt tas 
med i planen. 
 
De to tunellene bør ikke ha dårligere standard enn Sørkjostunellen. 
 
Nordreisa kommune forutsetter at gammel E6 omklassifiseres til Statlig gang og sykkelvei og 
beredskapsvei. 
 

PS 97/20 Kommunal planstrategi 2020 - 2023 Nordreisa kommune - 
høringsforslag 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt: Beskrivelse av hvordan 
planarbeidet skal løses og organiseres generelt  
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Handlingsplan for reiseliv og landbruk og 
skogbruk innarbeides i strategisk næringsplan oppstart 2020.  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Rune Benonisen (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 
Tilslutt ble det stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Nordreisa kommune sendes ut på 
høring. 
 

 Beskrivelse av hvordan planarbeidet skal løses og organiseres generelt  
 Handlingsplan for reiseliv og landbruk og skogbruk innarbeides i strategisk næringsplan 

oppstart 2020.  
 



PS 98/20 Søknad om skjenkebevilling - Henriksen gjestestue AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Henriksen gjestestue AS ved daglig leder Johnny Kai Henriksen gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Henriksen gjestestue, Meieriveien 5, 9152 
Sørkjosen, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder 
fra 25.06.2020 til 31.12.2023  

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

 Henriksen gjestestue gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 
beskrevet i tegning. 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.  

 Johnny Kai Henriksen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Anne 
Kirstin Korsfur. 

 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.  

 


