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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 3/09 Referatsaker

RS 1/09 Vedr ankomst av overføringsflyktninger fra 
Bhutan

2009/892

RS 2/09 Tiltakssonene i Nord-Troms og inntektssytemet 2009/1406
RS 3/09 Henvendelse fra Nordreisa kommune i 

forbindelse med situasjonen for fjordfiskere i 
Nord-Troms

2009/2358

RS 4/09 Ny oppnevning av dyrevernnemd for 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord

2009/3323

RS 5/09 Særutskrift - Maskinell telling (skanning) -
Eloptel

2009/329

RS 6/09 Søknad om Kommunal garanti 2009/3323

RS 7/09 Regnskap 2008  for P.B. Lunds legat 2009/1308
RS 8/09 Legatregnskap 2008 2009/1308

RS 9/09 Statutter for PB lunds legat 2009/1308
RS 10/09 Regnskap 2008 for Johs. Holmboe og Hustru O. 

Fredrikke Lyngs legat.
2009/1309

RS 11/09 Legatregnskap 2008 2009/1309

RS 12/09 Statutter for Johs. Holmboe og Hustru O. 
Fredrikke Lyngs legat

2009/1309

RS 13/09 Årsregnskap for 2008 - Skatteoppkreveren i 
Nordreisa Kommune

2009/3323

PS 4/09 Vedtaksbehandling - reguleringsplan masseuttak 
på 1942/38/12,13 Kildal

2009/521

PS 5/09 Vedtaksbehandling - reguleringsplan for 
massedeponi og -bearbeiding 1942/26/9 Einevoll

2009/523

PS 6/09 Vedtaksbehandling - Kommunedelplan og 
tiltaksplan for Kippernes friluftsområde

2009/573

PS 7/09 Kjøp av hjullaster 2009/2741
PS 8/09 Bruk av hybelhusene 2009/2982

PS 9/09 Kvenske parallellnavn på bygder og tettsteder i 
Nordreisa

2009/2734

PS 10/09 Oppnevning av Ærespriskomité 2009/2477
PS 11/09 Søknad om fritak fra politiske verv 2009 Arnhild 

Andreassen
2009/2392



PS 12/09 Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig 
drikk over 22 % samt utvidet åpningstid

2009/77

PS 13/09 Godkjenning av ny styrer for skjenke- og 
serveringsbevilling

2009/2292

PS 14/09 Søknad om endring av stedfortreder 
salgsbevilling – Storslett Dagligvare AS, ICA

2009/588

PS 15/09 Valgdag for stortings- og sametingsvalget 2009 2009/329
PS 16/09 Strategisk næringsplan for Tromsøregionene og 

for Nord-Troms.
2009/1672

PS 17/09 Dekning av tidligere års underskudd 2009/2789

PS 18/09 Utvidelse av vann- og kloakknett i Oksfjord 2009/2813

ORIENTERINGER

Lensmann Dag Roar Stangeland innformerte om:
- Politiets aktiviteter i 2008.
- Statistikker 2008
- Vedrørende gjeldsrådgiving i kommunene
- Vedrørende vakttjeneste i barnevernet
- Vedrørende politiet som samarbeidspartner og bruk i bl.a. undervisning i skolene.

Nord-Troms Regionråd v/John Helland informerte om arbeidet i Nord-Troms Regionråd.

Nord-Troms Studiesenter v/Lisbeth Holm informerte om studiesenteret.

Nord-Troms Næringsforum v/Geir Sagelv informerte om næringsforumets arbeid og planer. 

Spørsmål vedrørende stiftelsen Nybo fra Lidvart Jakobsen (AP) til Ordfører
– saks nr. 2009/3748

PS 3/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Referatene tatt til etterretning

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

RS 1/09 Vedr ankomst av overføringsflyktninger fra Bhutan

RS 2/09 Tiltakssonene i Nord-Troms og inntektssytemet



RS 3/09 Henvendelse fra Nordreisa kommune i forbindelse med situasjonen for fjordfiskere i 
Nord-Troms

RS 4/09 Ny oppnevning av dyrevernnemd for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord

RS 5/09 Særutskrift - Maskinell telling (skanning) – Eloptel

RS 6/09 Søknad om Kommunal garanti

RS 7/09 Regnskap 2008  for P.B. Lunds legat

RS 8/09 Legatregnskap 2008

RS 9/09 Statutter for PB Lunds legat

RS 10/09 Regnskap 2008 for Johs. Holmboe og Hustru O. Fredrikke Lyngs legat.

RS 11/09 Legatregnskap 2008

RS 12/09 Statutter for J.Giæver og hustru F. Lyngs Legat

RS 13/09 Årsregnskap for 2008 - Skatteoppkreveren i Nordreisa Kommune



PS 4/09 Vedtaksbehandling - reguleringsplan masseuttak på 
1942/38/12,13 Kildal

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 godkjennes reguleringsplan for masseuttak på 
1942/38/12, 13 Kildal

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §27-1 nr 2 godkjennes reguleringsplan for masseuttak på 
1942/38/12, 13 Kildal

PS 5/09 Vedtaksbehandling - reguleringsplan for massedeponi og -
bearbeiding 1942/26/9 Einevoll

Rådmannens innstilling
I medhold av plan-og bygningslovens § 27-1 nr 2 godkjennes reguleringsplan for spesialområde 
for massedeponi og – bearbeiding på 1942/26/9 Einevoll med endringer;

Innsigelser fra Fylkeslandbruksstyret tas til etterretning. Planen endres tilsvarende.

- Det innarbeides i planens bestemmelser en formulering om at driften skal avsluttes innen 
20 år. Området skal tilbakeføres og beplantes med naturlig forekomne trær innen 1 år 
etter at driften er avsluttet.

- Drifts- og avslutningsplan skal godkjennes av Nordreisa Kommune og regionale 
landbruksmyndigheter

- Øvrige merknader innarbeides i planens bestemmelser tilsvarende

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:
I medhold av plan-og bygningslovens § 27-1 nr 2 godkjennes reguleringsplan for spesialområde 
for massedeponi og – bearbeiding på 1942/26/9 Einevoll med endringer;

Innsigelser fra Fylkeslandbruksstyret tas til etterretning. Planen endres tilsvarende.

- Det innarbeides i planens bestemmelser en formulering om at driften skal avsluttes innen 
20 år. Området skal tilbakeføres og beplantes med naturlig forekomne trær innen 1 år 
etter at driften er avsluttet.

- Drifts- og avslutningsplan skal godkjennes av Nordreisa Kommune og regionale 
landbruksmyndigheter

- Øvrige merknader innarbeides i planens bestemmelser tilsvarende

PS 6/09 VEDTAKSBEHANDLING - Kommunedelplan og tiltaksplan for 
Kippernes friluftsområde

Rådmannens innstilling
- Sluttrapport fra prosjektet godkjennes av driftsutvalget
- Merknader til tiltaksplanen tas til etterretning og innarbeides i plandokumentet
- Kommunedelplan for Kippernes friluftsområde godkjennes av driftsutvalget og 

oversendes kommunestyret for sluttbehandling
- Det forutsettes at denne planen legger føringer på kommuneplanens arealdel som er 

under utarbeidelse

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg 17.03.2009
Behandling:
Forslag fra driftsutvalget til følgende tilleggspunkt:
Kommunen må inngå avtale for kjøp av det private området som berøres av 
rekreasjonsområdet/planen

Rådmannens innstilling med tillegg fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak:
- Sluttrapport fra prosjektet godkjennes av driftsutvalget
- Merknader til tiltaksplanen tas til etterretning og innarbeides i plandokumentet
- Kommunedelplan for Kippernes friluftsområde godkjennes av driftsutvalget og 

oversendes kommunestyret for sluttbehandling
- Det forutsettes at denne planen legger føringer på kommuneplanens arealdel som er 

under utarbeidelse
- Kommunen må inngå avtale for kjøp av det private området som berøres av 

rekreasjonsområdet/planen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt med endring siste strek punkt der ordet Skal skiftes ut med Bør



Vedtak:
- Det forutsettes at denne planen legger føringer på kommunedelplanens arealdel som er 

under utarbeidelse
- Kommunen bør inngå avtale for kjøp av det private området som berøres av 

rekreasjonsområdet/planen

PS 7/09 Kjøp av hjullaster

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune opptar lån på 1,0 mill kroner til kjøp av hjullaster.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forta innkjøp og evt. selge eldre maskiner.
Tiltaket er selvfinansierende gjennom bruk av allerede budsjetterte midler i driftsbudsjettet for 
veg, park, vann og avløp.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune opptar lån på 1,0 mill kroner til kjøp av hjullaster.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forta innkjøp og evt. selge eldre maskiner.
Tiltaket er selvfinansierende gjennom bruk av allerede budsjetterte midler i driftsbudsjettet for 
veg, park, vann og avløp.

PS 8/09 Bruk av hybelhusene

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune gir tilbakemelding til Stiftelsen NYBO at vi ikke kommer til å bruke 
hybelhusene til funksjonene voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen”. 

• Nordreisa kommune etablerer en arbeidsgruppe for å finne hensiktsmessig organisering samt 
permanente løsninger for lokaler til voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen” som 
dekker framtidens behov.

• Administrasjonen søker å finne nye midlertidige løsninger som ligger innenfor tildelte 
økonomiske rammer.

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 12.03.2009 

Behandling:
Enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune gir tilbakemelding til Stiftelsen NYBO at vi ikke kommer til å bruke 
hybelhusene til funksjonene voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen”. 

• Nordreisa kommune etablerer en arbeidsgruppe for å finne hensiktsmessig organisering samt 
permanente løsninger for lokaler til voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen” som 
dekker framtidens behov.

• Administrasjonen søker å finne nye midlertidige løsninger som ligger innenfor tildelte 
økonomiske rammer.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
AP, SV og SP fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling punkt to: 
Nordreisa Kommune etablerer en arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner, brukere og 
politikere for å finne hensiktsmessig organisering samt permanente løsninger for lokaler til 
voksenopplæringen, dagtilbud og ”møteplassen” som dekker fremtidens behov. Arbeidsgruppen 
legger frem forslag til permanente løsninger til kommunestyret i møte i oktober.

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Nordreisa kommune gir tilbakemelding til Stiftelsen NYBO at vi ikke kommer til å bruke 
hybelhusene til funksjonene voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen”. 

• Nordreisa Kommune etablerer en arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner, brukere og 
politikere for å finne hensiktsmessig organisering samt permanente løsninger for lokaler til 
voksenopplæringen, dagtilbud og ”møteplassen” som dekker fremtidens behov. 
Arbeidsgruppen legger frem forslag til permanente løsninger til kommunestyret i møte i 
oktober.

• Administrasjonen søker å finne nye midlertidige løsninger som ligger innenfor tildelte 
økonomiske rammer.

PS 9/09 Kvenske parallellnavn på bygder og tettsteder i Nordreisa

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune vedtar bruk av kvenske parallellnavn på ni bygder og tettsteder i 
kommunen.

• De ni navnene er Storslett – Hansinkenttä, Sørkjosen – Rässikäinen, Snemyr –
Lumijänkkä, Kjelleren – Kellari, Sappen – Sappi, Storvik – Isolahti, Oksfjordhamn –
Aksuvuononhamina, Steinsvik – Kivipahta og Bakkeby – Sokkovuono.

• Navneformen på skilt, kart og lignende skal være i rekkefølgen norsk – kvensk. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 



Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 12 stemte imot innstillingen og 9 stemte for.

Rådmannens forslag falt derved.

Vedtak:
Ingen vedtak fattet 

PS 10/09 Oppnevning av Ærespriskomité

Valgnemdas Innstilling
Ærespriskomitèen for perioden 2009 – 2011 med fem medlemmer har følgende sammensetning:

§ Tre medlemmer foreslått av valgnemnda:
Sigrund Hestdal

Nils Tore Arndreassen

Birger Solbakken

§ Leder i Nordreisa idrettsråd 
Rune Bjerkli

§ Rektor i Kulturskolen 
Herdis Lindbom

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 19.02.2009 

Behandling:
Følgende tre medlemmer ble foreslått av valgnemnda: 

1. Sigrund Hestdal
2. Nils Tore Andreassen
3. Birger Solbakken

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ærespriskomitèen for perioden 2009 – 2011 med fem medlemmer har følgende sammensetning:

§ Tre medlemmmer foreslått av valgnemnda:
1. Sigrund Hestdal
2. Nils Tore Andreassen
3. Birger Solbakken

§ Leder i Nordreisa idrettsråd 
Rune Bjerkli



§ Rektor i Kulturskolen 
Herdis Lindbom

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Ærespriskomitèen for perioden 2009 – 2011 med fem medlemmer har følgende sammensetning:

Tre medlemmmer foreslått av valgnemnda:
• Sigrund Hestdal
• Nils Tore Andreassen
• Birger Solbakken

§ Leder i Nordreisa idrettsråd 
Rune Bjerkli

§ Rektor i Kulturskolen 
Herdis Lindbom

PS 11/09 Søknad om fritak fra politiske verv 2009 Arnhild Andreassen

Valgnemdas Innstilling
Arnhild Andreassen gis fritak fra alle politiske verv ut 2009.

1. vararepresentant for Kristelig Folkeparti, Gerd H. Kristiansen, rykker opp som fast medlem i 
kommunestyret ut 2009. 

I formannskap, administrasjonsutvalg, næringsutvalg og valgstyret rykker 2. vararepresentant 
fra Frp Bjørn Johannes Garden opp som 1. vararepresentant. 

I kommuneplanutvalget og klagenemnd rykker personlig vararepresentant Else Marie Myrheim 
opp som fast medlem ut 2009. 

I overtaksnemnd for eiendomsskatt rykker 1. vararepresentant Ragnhild Hammari opp som fast 
medlem ut 2009

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 19.02.2009 



Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Arnhild Andreassen gis fritak fra alle politiske verv ut 2009.

1. vararepresentant for Kristelig Folkeparti, Gerd H. Kristiansen, rykker opp som fast medlem i 
kommunestyret ut 2009. 

I formannskap, administrasjonsutvalg, næringsutvalg og valgstyret rykker 2. vararepresentant 
fra Frp Bjørn Johannes Garden opp som 1. vararepresentant. 

I kommuneplanutvalget og klagenemnd rykker personlig vararepresentant Else Marie Myrheim 
opp som fast medlem ut 2009. 

I overtaksnemnd for eiendomsskatt rykker 1. vararepresentant Ragnhild Hammari opp som fast 
medlem ut 2009. 

I krisesenteret i Tromsø rykker 1. vararepresentant Terje Olsen opp som fast medlem ut 2009

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arnhild Andreassen gis fritak fra alle politiske verv ut 2009.

1. vararepresentant for Kristelig Folkeparti, Gerd H. Kristiansen, rykker opp som fast medlem i 
kommunestyret ut 2009. 

I formannskap, administrasjonsutvalg, næringsutvalg og valgstyret rykker 2. vararepresentant 
fra Frp Bjørn Johannes Garden opp som 1. vararepresentant. 

I kommuneplanutvalget og klagenemnd rykker personlig vararepresentant Else Marie Myrheim 
opp som fast medlem ut 2009. 

I overtaksnemnd for eiendomsskatt rykker 1. vararepresentant Ragnhild Hammari opp som fast 
medlem ut 2009. 

PS 12/09 Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over 22 % samt 
utvidet åpningstid

Rådmannens innstilling
1. Arikas biljard og pizzeria v/Karita Isaksen gis alminnelig skjenkebevilling for brennevin

fra Arikas biljard og pizzeria, Sentrum 6, 9151 Storslett.
2. Arikas biljard og pizzeria gis utvidet åpningstid i henhold kommunal forskrift:



Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til 
kl 02.00.  Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. 
På fredager og lørdager, på dager foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 
26.12. til og med 01.01., kan skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.

3. For øvrig vises det til kommunestyresak 0084/08.
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Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling 17 stemmer for innstillingen og 4 stemte imot. 

Rådmannens innstilling vedtatt.

Vedtak:

• Arikas biljard og pizzeria v/Karita Isaksen gis alminnelig skjenkebevilling for brennevin
fra Arikas biljard og pizzeria, Sentrum 6, 9151 Storslett.

• Arikas biljard og pizzeria gis utvidet åpningstid i henhold kommunal forskrift:
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til 
kl 02.00.  Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. 
På fredager og lørdager, på dager foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 
26.12. til og med 01.01., kan skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.

• For øvrig vises det til kommunestyresak 0084/08.

PS 13/09 Godkjenning av ny styrer for skjenke- og serveringsbevilling

Rådmannens innstilling
Som ny styrer for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord hotell, godkjennes Trond Eldor 
Martin Nilssen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Som ny styrer for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord hotell, godkjennes Trond Eldor 
Martin Nilssen.



PS 14/09 Søknad om endring av stedfortreder salgsbevilling - Storslett 
dagligvare AS, ICA

Rådmannens innstilling:
Som ny stedfortreder for salgsbevilling til Storslett dagligvare AS, ICA, godkjennes Henie 
Dalsaune.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Som ny stedfortreder for salgsbevilling til Storslett dagligvare AS, ICA, godkjennes Henie 
Dalsaune.

PS 15/09 Valgdag for stortings- og sametingsvalget 2009

Rådmannens innstilling
I Nordreisa kommune holdes det valg også søndag 13. september 2009 i valgkretsene 
Storslett, Rotsund og Oksfjord.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I Nordreisa kommune holdes det valg også søndag 13. september 2009 i valgkretsene Storslett, 
Rotsund og Oksfjord.

PS 16/09 Strategisk næringsplan for Tromsøregionene og for Nord-Troms.

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått i Strategisk 

næringsplan for Nord-Troms 2009-2011 og Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.
2. Saken oversendes kommunestyret til endelig behandling.



Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 12.02.2009 

Behandling:
Innstillingen vedtatt med følgende forslag til endringer:
Strategisk plan for Nord-Troms.
Tillegg punkt 3.1 bedriftene må i større grad enn i dag tørre å feile.
Tillegg punkt 3.3.1. Strategi 2. skape kompetansearbeidsplasser til ungdom som ønsker å slå seg 
ned i regionen.
Svakheter, ulemper. Tillegg 4.2. Manglende kompetanse på
negative virkningene av oppdrett.
Ledende  torskeoppdrettskompetanse tas ut.
Tilegg punkt 4.3. Rutetilbudene i Nord-troms korresponderer dårlig.
Det bør være samsvar mellom prioriteringene politikerne og næringslivet gjør overfor høyere 
politiske nivå.
4.5. Vi stiller spørsmål med hva som menes med at Nord-troms trenger framtidige ledere.

Næringsutvalget mener at det bør være utarbeides en mer operativ prioriteringsliste der 
kommunene kan være aktive medspillere.

VEDTAK:

• Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått i Strategisk
næringsplan for Nord-Troms 2009-2011 men foreslår følgende endringer:

• Tillegg punkt 3.1 bedriftene må i større grad enn i dag tørre å feile.
Tillegg punkt 3.3.1. Strategi 2. skape kompetansearbeidsplasser til ungdom som ønsker å
slå seg ned i regionen.
Svakheter, ulemper. Tillegg 4.2. Manglende kompetanse på negative virkningene av 
oppdrett.
Ledende  torskeoppdrettskompetanse tas ut.
Tilegg punkt 4.3. Rutetilbudene i Nord-troms korresponderer dårlig.
Det bør være samsvar mellom prioriteringene politikerne og næringslivet gjør overfor
høyere politiske nivå.
4.5. Vi stiller spørsmål med hva som menes med at Nord-troms trenger framtidige 
ledere.

• Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått Strategisk 
næringsplan for Tromsø-regionen

• Næringsutvalget mener at det bør være utarbeides en mer operativ prioriteringsliste der 
kommunene kan være aktive medspillere.

• Saken oversendes kommunestyret til endelig behandling.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått i Strategisk
næringsplan for Nord-Troms 2009-2011 men foreslår følgende endringer:



• Tillegg punkt 3.1 bedriftene må i større grad enn i dag tørre å feile.
Tillegg punkt 3.3.1. Strategi 2. skape kompetansearbeidsplasser til ungdom som ønsker å
slå seg ned i regionen.
Svakheter, ulemper. Tillegg 4.2. Manglende kompetanse på negative virkningene av 
oppdrett.
Ledende torskeoppdrettskompetanse tas ut.
Tilegg punkt 4.3. Rutetilbudene i Nord-troms korresponderer dårlig.
Det bør være samsvar mellom prioriteringene politikerne og næringslivet gjør overfor
høyere politiske nivå.
4.5. Vi stiller spørsmål med hva som menes med at Nord-troms trenger framtidige 
ledere.

• Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått Strategisk 
næringsplan for Tromsø-regionen

• Næringsutvalget mener at det bør være utarbeides en mer operativ prioriteringsliste der 
kommunene kan være aktive medspillere.

PS 17/09 Dekning av tidligere års underskudd

Rådmannens innstilling

• Post 18401 7281 mva-kompensasjon investeringer i budsjettet for 2009 inntektsføres med kr 
7 352 912.-  

• Post 19300 880 5300 Dekning av tidligere års negative driftsresultat økes med kr  
7 352 912.-

• Økonomiplanen for 2009-2012 revideres til kommunestyremøtet sommeren 2009 slik at 
forpliktende plan for underskuddsdekning er i tråd med gjeldende regelverk . 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

• Post 18401 7281 mva-kompensasjon investeringer i budsjettet for 2009 inntektsføres med kr 
7 352 912.-  

• Post 19300 880 5300 Dekning av tidligere års negative driftsresultat økes med kr  
7 352 912.-

• Økonomiplanen for 2009-2012 revideres til kommunestyremøtet sommeren 2009 slik at 
forpliktende plan for underskuddsdekning er i tråd med gjeldende regelverk . 

PS 18/09 Utvidelse av vann- og kloakknett i Oksfjord

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret omprioriterer kr 500.000 av bevilgningen til Rovdas boligfelt



for utbygging av Sandbukt boligfelt

Rådmannens innstilling til driftsutvalget:
Driftsutvalget godkjenner bruk av vann- og avløpsfond med samlet inntil kr 900.000 til 
finansiering av forlengelse av vann- og kloakk i Sandbukt.

Driftsutvalget ber kommunestyret omprioritere kr 500.000 av bevilgningen til Rovdas boligfelt
for utbygging av Sandbukt boligfelt

Driftsutvalgets vedtak:
Driftsutvalget godkjenner bruk av vann- og avløpsfond med samlet inntil kr 900.000 til 
finansiering av forlengelse av vann- og kloakk i Sandbukt.

Driftsutvalget ber kommunestyret omprioritere kr 500.000 av bevilgningen til Rovdas boligfelt
for utbygging av Sandbukt boligfelt

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2009 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget godkjenner bruk av vann- og avløpsfond med samlet inntil kr 900.000 til 
finansiering av forlengelse av vann- og kloakk i Sandbukt.

Driftsutvalget ber kommunestyret omprioritere kr 500.000 av bevilgningen til Rovdas boligfelt
for utbygging av Sandbukt boligfelt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret omprioriterer kr 500.000 av bevilgningen til Rovdas boligfelt
for utbygging av Sandbukt boligfelt


