
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 18.06.2009
Tidspunkt: 11:00 – 17.45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP
Tove Olaussen Medlem NOFRP
Sigmund Hansen Medlem NOFRP
Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Susann Karlsen Medlem NOAP
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Heidi Gausdal MEDL NOFRP
Birger Solbakken MEDL NOFRP
Trond Hallen MEDL NOFRP
Beate E. R Jaatun MEDL NOSV
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Per Sverre Moen Birger Solbakken NOFRP
Arthur J Tørfoss Heidi Gausdal NOFRP
Johnny K. Henriksen Trond Hallen NOFRP
Geirmund Vik Beate E. R Jaatun NOSV
Kjetil Reiersen Gerd H. Kristiansen NOKRF

Andre som møtte:
Lise Frogum ungdomsrådsrepresentant
Johanne Olaussen ungdomsrådsrepresentant



Merknader

• Påpekte kort frist for mottak av kommunestyredokumentene.
• Mangler sidenummerering
• Innkalling og protokoller legges på nett så snart de er klar
• Per Sverre Moen fikk permisjon fra kl 14.15
• Ungdomsrådsrepresentanten Lise Frogum fikk permisjon fra kl 15.00
• Ungdomsrådsrepresentant Johanne Olaussen hadde permisjon fra kl 15.00 – 16.00.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann

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.

______________________ _______________________
 John Karlsen
 - Ordfører -

______________________ _______________________
 Bente Fyhn
 - sekretær -



Møtet startet med kulturelt innslag av musikkskolelærerne.

Overrekkelse av årets ærespris til Jens Stabell.

Orienteringer:

Avgått leder ved Afasi og Stemme Kjell Alstad orienterte om fortid, nåtid og utfordringene slik 
han såg det.

Ordfører hadde følgende orienteringer:

• Situasjon for videregående skole i Troms
• Fokus vassdragsprisen til Reisavassdraget fra NVE
• Ressurskrevende tjenester og det arbeidet som er gjort av administrasjonen i den 

forbindelse.
• Landskapsbyåpning 1.juli 2009.
• Kommuneproposisjonen

Nordreisa kommunestyre etterlyser og beklager på det sterkeste at UNN enda ikke har besvart 
Nordreisa kommune når det gjelder kravet om betaling av drift for desentralisert 
spesialisthelsetjenester. Nordreisa kommune forutsetter at UNN kommer med et positivt svar 
innen 01.09.09.

Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 24/09 Referatsaker

RS 14/09 Avgjørelse av klage på vedtak om tvangsmulkt -
Nordreisa kommune

2009/1268

RS 15/09 Vedrørende bosetting av flyktninger Nordreisa 
Kommune 2008

2009/3436

RS 16/09 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold - redigering av HMS-plan

2009/3900

RS 17/09 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 
2008
-Sakspapirer vedlegges i papirform

2009/3323

RS 18/09 Etablering av Akan-utvalg 2009/4394
RS 19/09 Nord-Troms studiesenter status 2008 2009/3323

RS 20/09 Generalforsamling Nordtro AS 2009/3323
RS 21/09 Lovlighetskontroll budsjett 2009/ økonomiplan 

2009 – 2012
-Sakspapirer vedlegges i papirform

2009/2789

RS 22/09 Samarbeidsavtale mellom NAV og Nordreisa 
kommune

2009/6110



-Sakspapirer vedlegges i papirform
RS 23/09 Etablering av mottak for asylsøkere 2009/6005
RS 24/09 Melding om oppstart av planarbeid for verneplan 

for Statsskog SF sin eiendom i Troms
2009/3506

PS 25/09 Endring i vedtekter SFO 2009/1540

PS 26/09 Kompetanse for kvalitet  Strategisk plan 2009/5746
PS 27/09 Årsmelding 2008 2009/4266

PS 28/09 Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til 
kommunestyret

2009/5542

PS 29/09 Årsregnskap 2008 2009/953
PS 30/09 Tilbakeføring og omdisponering av lånemidler til 

ambulansestasjonen
2009/6048

PS 31/09 Finansiering av underskudd i 
investeringsregnskapet 2008

2009/6049

PS 32/09 Finansiering av strykninger i 
investeringsregnskapet 2008

2009/6050

PS 33/09 Budsjettkontroll 1. tertial 2009 2009/4375

PS 34/09 Revidering av budsjett 2009 2009/2789
PS 35/09 Foreløpige budsjettrammer for 2010 2009/5774

PS 36/09 Investering i varmluftsovn på kjøkkenet Sonjatun 2009/6051
PS 37/09 Søknad om skjenkebevilling - Havnnes 

kulturfestival 2009
2009/5914

PS 38/09 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning - Oksfjord og Straumfjord il

2009/75

PS 39/09 Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av 
kommunens inntektsskapende virksomhet

2009/4369

PS 40/09 Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 
1942/8/2, Straumfjordbotn

2009/880

PS 41/09 Delegasjon av oppgaver og myndighet ifht ny 
plandel til plan- og bygningsloven

2009/6305

PS 42/09 Reglement godtgjøring folkevalgte Nordreisa 
kommune

2009/6207

PS 43/09 Vedr. Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett 
for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret

2009/3877

PS 44/09 Valg av vararepresentanter politisk parti Høyre -
kommunestyret

2009/6383

PS 45/09 Valg av representant til Halti kvenkultursenter IKS 2009/6357
PS 46/09 Representant til Tornedalsrådet 2009/4859

PS 47/09 SALG / OVERDRAGELSE AV EIENDOM 2009/984



PS 48/09 Nei til nye spilleautomater 2009/5147

PS 24/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Referatene tas til orientering

Vedtak:

Referatene tas til orientering

RS 14/09 Avgjørelse av klage på vedtak om tvangsmulkt - Nordreisa kommune

RS 15/09 Vedrørende bosetting av flyktninger Nordreisa Kommune 2008

RS 16/09 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold - redigering av HMS-plan

RS 17/09 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 2008

RS 18/09 Etablering av Akan-utvalg

RS 19/09 Nord-Troms studiesenter status 2008

RS 20/09 Generalforsamling Nordtro AS

RS 21/09 Lovlighetskontroll budsjett 2009/ økonomiplan 2009 - 2012

RS 22/09 Samarbeidsavtale mellom NAV og Nordreisa kommune

RS 23/09 Etablering av mottak for asylsøkere

RS 24/09 Melding om oppstart av planarbeid for verneplan for Statsskog SF sin eiendom i 
Troms

PS 25/09 Endring i vedtekter SFO

Rådmannens innstilling
Vedtekter for SFO, punkt 5 endres til: 

- halv plass er inntil 9 timer pr uke
- hel plass er 10 timer eller mer pr uke.

Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer. 



Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 05.02.2009 

Behandling:
Endring timer halv / hel plass.
Enstemmig vedtatt

Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer

Forslag fra KRF: Denne setningen fjernes.  5 stemmer for.
1 stemte for rådmannens innstilling  

Vedtak:
Det er vedtektene som bestemmer timetallet for hel og halv plass. Vi foreslår at punkt 5 i 
vedtektene endres til: 

- halv plass er inntil 10 timer pr uke
- hel plass er 10 timer eller mer pr uke.

Endringer gjelder fra 1.  august 2009

Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer taes ikke inn i vedtektene for sfo

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Levekårsutvalgets vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Det er vedtektene som bestemmer timetallet for hel og halv plass. Vi foreslår at punkt 5 i 
vedtektene endres til: 

- halv plass er inntil 10 timer pr uke
- hel plass er 10 timer eller mer pr uke.

Endringer gjelder fra 1.  august 2009

Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer taes ikke inn i vedtektene for sfo



PS 26/09 Kompetanse for kvalitet  Strategisk plan

Rådmannens innstilling
Kompetanse for kvalitet – handlingsplan plan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk 
personell i grunnopplæringa i Nord Troms regionen for skoleåret 09 / 10 vedtas.

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 04.06.2009 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kompetanse for kvalitet – handlingsplan plan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk 
personell i grunnopplæringa i Nord Troms regionen for skoleåret 09 / 10 vedtas.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kompetanse for kvalitet – handlingsplan plan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk 
personell i grunnopplæringa i Nord Troms regionen for skoleåret 09 / 10 vedtas.

PS 27/09 Årsmelding 2008

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2008 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.05.2009 

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: årsmeldingen tas til orientering med følgende 
rettelser: 



Side 6:
- Politisk aktivitet 17000 politiske utvalg, Regnskap 2008 rettes til 1.491.766,68
- Støtte politiske partier, regnskap 2008 rettes til  0,00

Side 16:
- Netto driftsresultat, regnskap 2007 rettes til  -5,028  

Vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering med følgende rettelser: 
Side 6:

- Politisk aktivitet 17000 politiske utvalg, Regnskap 2008 rettes til 1.491.766,68
- Støtte politiske partier, regnskap 2008 rettes til  0,00

Side 16:
- Netto driftsresultat, regnskap 2007 rettes til  -5,028  

Saksprotokoll i Nordreisa Administrasjonsutvalg - 05.06.2009 

Behandling:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 07.05.2009 

Behandling:
Utsettes til levekårsmøte 7. juni 2009.

Vedtak:
Saken utsettes til levekårsmøte 7. juni 2009. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 28.04.2009 

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Årsmelding tas til orientering



Saksprotokoll i Nordreisa administrative arbeidsmiljøutvalg - 23.04.2009 

Behandling:
HVO Lidvart Jakobsen påpeker følgende mangler i årsmeldinga:
AMU ber rådmannen og teknisk avdeling om å følge HMS-rutine, pkt 5.6 vedrørende tiltak.  
Tilbakemelding skal gis til enhetsleder, HVO og gjeldende VO.
HMS-rutine, pkt 5.1 – Normal saksgang ved kritikkverdige/uønskede forhold skal gjennomgås i 
alle avdelingene.
Ved omstillingsprosesser må arbeidsgiver bli bedre til å vurdere om prosessen vil påvirke 
arbeidsmiljøet.
Egen samling for verneombudene på ei økt høsten 2009.
HMS-rutinen gjennomgås på nytt med leder, VO og HTV.
Vurdere om frikjøp HVO fra budsjettåret 2010.

Årsmeldinga, med de påpekte mangler, tatt til orientering.

Vedtak:
Årsmeldinga tatt til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa Rådet for funksjonshemmede - 08.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 15.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding 2008 tas til orientering.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding 2008 tas til orientering.

PS 28/09 Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til kommunestyret

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering. 

PS 29/09 Årsregnskap 2008

1 Kontrollutvalgets uttalelse om Nordreisa Kommunes årsregnskap for 2008

2 Revisjonsberetning for 2008

3 Årsregnskap 2008 - kortversjon

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk 

(underskudd) på kr. 8 141 051,97 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 
1 741 639,93. Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd tidligere år 
i balanseregnskapet.



2. Underskuddet på selvkostområdet feiing på kr 165 004,61 skal dekkes over 
selvkostregnskapet. Underskuddet på selvkostområdet Havn skal dekkes på samme måte 
som det øvrige underskuddet.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig 

merforbruk (underskudd) på kr. 8 141 051,97 og et underskudd i investeringsregnskapet 
på kr. 1 741 639,93. Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd 
tidligere år i balanseregnskapet.

2. Underskuddet på selvkostområdet feiing på kr 165 004,61 skal dekkes over
selvkostregnskapet. Underskuddet på selvkostområdet Havn skal dekkes på samme måte 
som det øvrige underskuddet.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig 

merforbruk (underskudd) på kr. 8 141 051,97 og et underskudd i investeringsregnskapet 
på kr. 1 741 639,93. Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd 
tidligere år i balanseregnskapet.

2. Underskuddet på selvkostområdet feiing på kr 165 004,61 skal dekkes over 
selvkostregnskapet. Underskuddet på selvkostområdet Havn skal dekkes på samme måte 
som det øvrige underskuddet.

PS 30/09 Tilbakeføring og omdisponering av lånemidler til 
ambulansestasjonen

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune omdisponerer kr 350 000,- fra lån til ambulansestasjon for investeringer 

gjort på hudklinikken i 2007. Feilaktig lånefinansiering i 2007 føres tilbake til det prosjektet 
det er tatt fra.



2. Resterende lånemidler til ambulansestasjonen på kr 8 915 000,- brukes til nedbetaling av lån.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommune omdisponerer kr 350 000,- fra lån til ambulansestasjon for 

investeringer gjort på hudklinikken i 2007. Feilaktig lånefinansiering i 2007 føres tilbake 
til det prosjektet det er tatt fra.

2. Resterende lånemidler til ambulansestasjonen på kr 8 915 000,- brukes til nedbetaling av 
lån.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommune omdisponerer kr 350 000,- fra lån til ambulansestasjon for 

investeringer gjort på hudklinikken i 2007. Feilaktig lånefinansiering i 2007 føres tilbake 
til det prosjektet det er tatt fra.

2. Resterende lånemidler til ambulansestasjonen på kr 8 915 000,- brukes til nedbetaling av 
lån.

PS 31/09 Finansiering av underskudd i investeringsregnskapet 2008

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 1 750 000,- for å finansiere underskuddet i 
investeringsregnskapet i 2008.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 1 750 000,- for å finansiere underskuddet i 
investeringsregnskapet i 2008.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 1 750 000,- for å finansiere underskuddet i 
investeringsregnskapet i 2008.

PS 32/09 Finansiering av strykninger i investeringsregnskapet 2008

Vedlegg
• Finansiering pr prosjekt i investeringsregnskapet

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 850 000,- for å finansiere strykninger fra 

ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2008. 
2. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 2 500 000,- for å finansiere strykninger fra 

ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2007.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
1. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 850 000,- for å finansiere strykninger fra 

ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2008. 
2. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 2 500 000,- for å finansiere strykninger fra 

ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2007.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 850 000,- for å finansiere strykninger fra 

ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2008. 
2. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 2 500 000,- for å finansiere strykninger fra 

ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2007.

PS 33/09 Budsjettkontroll 1. tertial 2009

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.



PS 34/09 Revidering av budsjett 2009

Rådmannens innstilling
Kr 3 605 000.- overføres til sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial for å dekke øremerket tilskudd psykisk 
helse overført til ramme samt økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester og økte ressurser til 
tjenester i omsorgsbolig. Kr 1 780 000.- tas fra 1.1 Administrasjon, kr 125 000 tas fra 1.5 Anleggsdrift, 
kr 1 100 000 fra 1.8 Skatt og rammetilskudd og kr 600 000 fra 1.9 renter og avdrag

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Kr 3 605 000.- overføres til sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial for å dekke øremerket tilskudd psykisk 
helse overført til ramme samt økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester og økte ressurser til 
tjenester i omsorgsbolig. Kr 1 780 000.- tas fra 1.1 Administrasjon, kr 125 000 tas fra 1.5 Anleggsdrift, 
kr 1 100 000 fra 1.8 Skatt og rammetilskudd og kr 600 000 fra 1.9 renter og avdrag

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Bjørn Garden, Frp:

• Administrasjonen går i dialog med foreldre og skole for å gi ressurskrevende brukere et 
tilbud på ettermiddag/kveldstid under leirskoleopphold. Tilbakemelding gis til 
levekårsutvalget.

Tilleggsforslag fra kommunestyret.
• Utvidelse av gitarlærer kulturskolen tas inn i budsjettet med kr 150.000,-.
• Inntekter ved økonomisk konsekvens økes fra 600.000,- til 800.000,-

Votering:
Innstilling med tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Kr 3 605 000.- overføres til sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial for å dekke øremerket tilskudd 
psykisk helse overført til ramme samt økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester og økte 
ressurser til tjenester i omsorgsbolig. Kr 1 780 000.- tas fra 1.1 Administrasjon, kr 125 000 tas 
fra 1.5 Anleggsdrift, kr 1 100 000 fra 1.8 Skatt og rammetilskudd og kr 600 000 fra 1.9 renter og 
avdrag.



• Administrasjonen går i dialog med foreldre og skole for å gi ressurskrevende brukere et 
tilbud på ettermiddag/kveldstid under leirskoleopphold. Tilbakemelding gis til 
levekårsutvalget.

• Utvidelse av gitarlærer kulturskolen tas inn i budsjettet med kr 150.000,-.
• Inntekter ved økonomisk konsekvens økes fra 600.000,- til 800.000,-

PS 35/09 Foreløpige budsjettrammer for 2010

Rådmannens innstilling
Dersom Nordreisa kommune ikke får Nord-Norge tilskuddet gjennom behandlingen av 
kommuneproposisjonen innføres eiendomsskatt i hele kommunen. Taksering må foretas i løpet av høsten 
for å rekke utskrivning av eiendomsskatten.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
John Karlsen, Frp, fremmet følgende tillegg til siste setning: …eiendomsskatten, og arbeidet 
starter ikke før september 2009.  

Det ble stemt over innstilling med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Dersom Nordreisa kommune ikke får Nord-Norge tilskuddet gjennom behandlingen av 
kommuneproposisjonen innføres eiendomsskatt i hele kommunen. Taksering må foretas i løpet av høsten 
for å rekke utskrivning av eiendomsskatten, og arbeidet starter ikke før september 2009.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Sigrund Hestdal, AP:

Det innføres eiendomsskatt i Nordreisa kommune.

Forslag fra Ragnvald Myrvang, Frp:
Nordreisa kommunestyre vil ta stilling til eventuell innføring av eiendomsskatt i møte 24.09.09. 
Nordreisa kommune kan utlyse anbud allerede nå.



Forslag fra Siv Elin Hansen, SV: 
Nordreisa kommune starter arbeidet med taksering av eiendommer i Nordreisa kommune med 
tanke på mulig innføring av eiendomsskatt i 2010. Endelig vedtak om innføring av 
eiendomsskatt tas opp på kommunestyrets møte i september.

Votering:
Først stemtes det over forslaget til Sigrund Hestdal. Forslaget fikk 8 stemmer mot 12 og falt 
dermed

Forslaget fra Ragnvald Myrvang settes opp mot forslaget fra Siv Elin Hansen.
Forslaget fra Ragnvald Myrvang fikk 9 stemmer og forslaget fra Siv Elin fikk 11 stemmer.

Vedtak:
Nordreisa kommune starter arbeidet med taksering av eiendommer i Nordreisa kommune med 
tanke på mulig innføring av eiendomsskatt i 2010. Endelig vedtak om innføring av 
eiendomsskatt tas opp på kommunestyrets møte i september.

PS 36/09 Investering i varmluftsovn på kjøkkenet Sonjatun

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune omprioriterer kr 140 000,- fra budsjettet til Rovddas boligfelt for 
investeringer kjøkken Sonjatun. 

2. Overføring av resterende beløp for finansiering gjøres ved overføring fra kjøkkenets 
driftsbudsjett på kontostreng 13300-253-2000 med opp til kr 40 000,-.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommune omprioriterer kr 140 000,- fra budsjettet til Rovddas boligfelt for 

investeringer kjøkken Sonjatun. 
2. Overføring av resterende beløp for finansiering gjøres ved overføring fra kjøkkenets 

driftsbudsjett på kontostreng 13300-253-2000 med opp til kr 40 000,-.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 



Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune omprioriterer kr 140 000,- fra budsjettet til Rovddas boligfelt for 
investeringer kjøkken Sonjatun. 

2. Overføring av resterende beløp for finansiering gjøres ved overføring fra kjøkkenets 
driftsbudsjett på kontostreng 13300-253-2000 med opp til kr 40 000,-.

PS 37/09 Søknad om skjenkebevilling - Havnnes kulturfestival 2009

Rådmannens innstilling
1. Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen,  

gis skjenkebevilling for øl, sterkøl og vin fra 30. juli til 2. august 2009 fra kl 20.00 til 
02.00.

2. Skjenking skal foregå på avgrenset område.
3. Aldersgrense på skjenkeområde skal være 18 år.
4. Mona Hassfjord er ansvarlig for skjenkingen.
5. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Johnny Henriksen fratrådt på grunn av inhabilitet.

Sigrund Hestdal AP, fremmet forslag om endring av punkt 1 til å gjelde fra kl 14.00 – 02.00.

Votering:
Innstillingen med endring av punkt 1 vedtatt med 12 stemmer for og 7 stemmer imot

Vedtak:
1. Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen,  

gis skjenkebevilling for øl, sterkøl og vin fra 30. juli til 2. august 2009 fra kl 14.00 til 
02.00.

2. Skjenking skal foregå på avgrenset område.
3. Aldersgrense på skjenkeområde skal være 18 år.
4. Mona Hassfjord er ansvarlig for skjenkingen.
5. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.



Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 38/09 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Oksfjord og 
Straumfjord il

Rådmannens innstilling
1. Oksfjord og Straumfjord il v/Lis Monica Thomassen gis skjenkebevilling for øl og vin 

lørdag 4. juli 09 fra kl 20.00 til 01.00.
2. Skjenkeansvarlig er Frank Karlsen.
3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Votering:
Innstillingen vedtatt med 17 mot 2 stemmer.

Vedtak:
1. Oksfjord og Straumfjord il v/Lis Monica Thomassen gis skjenkebevilling for øl og vin 

lørdag 4. juli 09 fra kl 20.00 til 01.00.
2. Skjenkeansvarlig er Frank Karlsen.
3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

PS 39/09 Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av kommunens 
inntektsskapende virksomhet

1 Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet

2 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - møtedato 26.05.2009

3 KomRev NOrd - forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets innstilling
1) Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefaler i rapporten Oppfølging av 

kommunens inntektsskapende virksomhet. 
2) Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalingene 

som er gitt i rapportens kapittel 9:



a) kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht 
Hovedtariffavtalens bestemmelser. Vedtaket imfatter at lønna skal medregnes i 
feriepengegrunnlaget. Dette kan i en del tilfeller innebære utbetalinger av feriepenger 
som ikke refunderes av Folketrygden. Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å 
utnytte refusjonsmulighetene full ut, er dette en praksis som kan vurderes om igjen. 

b) Prioritere oppgaven med vederlagsberegning og – innfordring slik at dette ikke 
kommer for mye på etterskudd. 

3) Kommunestyret ber administrasjonen å gi tilbakemeldinger til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette for å etterkomme påpekningene i rapporten. Frist for 
tilbakemelding fastsettes til 31.08.2009. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Johnny Henriksen, Frp tiltrådte møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefaler i rapporten Oppfølging av 

kommunens inntektsskapende virksomhet. 
2) Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalingene 

som er gitt i rapportens kapittel 9:
c) kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht 

Hovedtariffavtalens bestemmelser. Vedtaket omfatter at lønna skal medregnes i 
feriepengegrunnlaget. Dette kan i en del tilfeller innebære utbetalinger av feriepenger 
som ikke refunderes av Folketrygden. Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å 
utnytte refusjonsmulighetene full ut, er dette en praksis som kan vurderes om igjen. 

d) Prioritere oppgaven med vederlagsberegning og – innfordring slik at dette ikke 
kommer for mye på etterskudd. 

3) Kommunestyret ber administrasjonen å gi tilbakemeldinger til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette for å etterkomme påpekningene i rapporten. Frist for 
tilbakemelding fastsettes til 31.08.2009. 

PS 40/09 Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2, 
Straumfjordbotn

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
masseuttak og bearbeiding 1942/8/2, Straumfjordbotn.

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til
departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 



til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om
klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Nordreisa kommune.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
masseuttak og bearbeiding 1942/8/2, Straumfjordbotn.

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til
departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 
til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om
klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Nordreisa kommune.

PS 41/09 Delegasjon av oppgaver og myndighet ifht ny plandel til plan- og 
bygningsloven

Rådmannens innstilling
Det faste utvalget for plansaker, planutvalget, i Nordreisa kommune opphører fra 01.07.2009

Kommunestyrer delegerer til Driftsutvalget alle oppgaver som planutvalget hadde før 
01.07.2009 med følgende unntak og tillegg som følger av ny lov;



Kommunestyret selv er myndighet etter §3-3 annet ledd i ny plandel som omfatter at 
kommunestyret selv skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12- 9 (behandling av planprogram for planer med 
vesentlig virkning) til å vedta planprogram for reguleringsplaner. Driftsutvalget vurderer behov 
for å involvere kommunestyret i hver enkelt sak.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12- 12 (vedtak av reguleringsplan) til å vedta mindre 
reguleringsplaner som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når 
denne er mindre enn fire år gammel.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12-14 (endring og oppheving av reguleringsplan) til å 
vedta mindre endringer (dvs endringer som ikke har nevneverdige negative konsekvenser for 
noen berørte parter eller interesser i reguleringsplaner), eller til å vedta utfylling innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Kommunestyret opprettholder eksisterende ordning for å ivareta barn og unges interesser, men 
vil vurdere annen fast ordning i arbeidet med kommuneplanens strategiske del.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det faste utvalget for plansaker, planutvalget, i Nordreisa kommune opphører fra 01.07.2009

Kommunestyrer delegerer til Driftsutvalget alle oppgaver som planutvalget hadde før 
01.07.2009 med følgende unntak og tillegg som følger av ny lov;

Kommunestyret selv er myndighet etter §3-3 annet ledd i ny plandel som omfatter at 
kommunestyret selv skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12- 9 (behandling av planprogram for planer med 
vesentlig virkning) til å vedta planprogram for reguleringsplaner. Driftsutvalget vurderer behov 
for å involvere kommunestyret i hver enkelt sak.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12- 12 (vedtak av reguleringsplan) til å vedta mindre 
reguleringsplaner som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når 
denne er mindre enn fire år gammel.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12-14 (endring og oppheving av reguleringsplan) til å 
vedta mindre endringer (dvs endringer som ikke har nevneverdige negative konsekvenser for 
noen berørte parter eller interesser i reguleringsplaner), eller til å vedta utfylling innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Kommunestyret opprettholder eksisterende ordning for å ivareta barn og unges interesser, men 
vil vurdere annen fast ordning i arbeidet med kommuneplanens strategiske del.



PS 42/09 Reglement godtgjøring folkevalgte Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling
Det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe på tre personer med mandat å gjennomgå regulativ 
for godtgjøring til folkevalgte i Nordreisa kommune. I tillegg møter administrasjonen i 
arbeidsgruppen med en sekretær. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Bjørn Garden forslår følgende medlemmer: Ragnvald Myrvang.
Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2009

Sigrund Hestdal, AP foreslår Susann Karlsen.
Lidvart Jakobsen AP foreslår Halvard Wahlgren.

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe på tre personer med mandat å gjennomgå regulativ 
for godtgjøring til folkevalgte i Nordreisa kommune. 

Medlemmer:
Ragnvald Myrvang, Frp.
Halvard Wahlgren, H
Susann Karlsen, AP
I tillegg møter administrasjonen i arbeidsgruppen med en sekretær. 

Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2009

PS 43/09 Vedr. Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som 
fyller 16 eller 17 år i valgåret

Rådmannens innstilling
Legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 



Behandling:
Forslag fra Bjørn Garden, Frp:
Nordreisa kommune søker om deltakelse i forsøksprosjektet med stemmerett for de som fyller 
16 og 17 år i valgåret.

Votering:
Vedtatt  med 19 stemmer mot 1 stemme

Vedtak:
Nordreisa kommune søker om deltakelse i forsøksprosjektet med stemmerett for de som fyller 
16 og 17 år i valgåret.

PS 44/09 Valg av vararepresentanter politisk parti Høyre - kommunestyret

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:
Herborg A. Ringstad er 1. vararepresentant for høyre, og Geir H Sagelv er 2. vararepresentant.

Kommunestyret oppnevner to nye vararepresentanter for Høyre til kommunestyret:
3. vararepresentant: Øystein Jensen

4. vararepresentant: Odd Erik Hansen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Vedtak fra valgnemda enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Herborg A. Ringstad er 1. vararepresentant for høyre, og Geir H Sagelv er 2. vararepresentant.

Kommunestyret oppnevner to nye vararepresentanter for Høyre til kommunestyret:
3. vararepresentant: Øystein Jensen

4. vararepresentant: Odd Erik Hansen



PS 45/09 Valg av representant til Halti kvenkultursenter IKS

Valgnemndas innstilling
Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:
Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:

Inger Birkelund og Odd Erik Hansen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Vedtak fra valgnemda enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:

Inger Birkelund og Odd Erik Hansen.

PS 46/09 Representant til Tornedalsrådet

Valgnemdas innstilling
Kommunestyret oppnevner følgende representanter med personlig vararepresentanter til 
Tornedalsrådet:

Representant  Personlig vararepresentant:

2. _____________________________ 2. _________________________________



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret oppnevner følgende representanter med personlig vararepresentanter til 
Tornedalsrådet:

Representant  Personlig vararepresentant:

2. Tove Olaussen  2. Knut Berg

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Vedtak fra valgnemda enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret oppnevner følgende representanter med personlig vararepresentanter til 
Tornedalsrådet:

Representant  Personlig vararepresentant:

2. Tove Olaussen  2. Knut Berg

PS 47/09 SALG / OVERDRAGELSE AV EIENDOM

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner salg av ca 40 da av eiendommen Nylund gnr 18 bnr. 20 til 
Nordreisa rideklubb.
Salgssum fastsettes til kr 1500,- pr dekar I tillegg må kjøper bære kostnadene med fradeling, 
oppmåling og tinglysning av eiendomsoverdragelsen
Nordreisa kommune forbeholder seg forkjøpsrett ved evt. videresalg av hele eller deler av 
eiendommen.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner salg av ca 40 da av eiendommen Nylund gnr 18 bnr. 20 til 
Nordreisa rideklubb.
Salgssum fastsettes til kr 1500,- pr dekar I tillegg må kjøper bære kostnadene med fradeling, 
oppmåling og tinglysning av eiendomsoverdragelsen
Nordreisa kommune forbeholder seg forkjøpsrett ved evt. videresalg av hele eller deler av 
eiendommen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Geirmund Vik, SV om å utsette saken.

Votering:
Forslaget fra Geirmund Vik enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

PS 48/09 Nei til nye spilleautomater

Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 04.06.2009 

Behandling:
Forslag fra AP: Nordreisa kommune ønsker ikke at nye automater skal utplasseres i kommunen 
- og oppfordrer det lokale næringslivet til ikke å plassere nye automater i sine lokaler.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune ønsker ikke at nye automater skal utplasseres i kommunen - og oppfordrer 
det lokale næringslivet til ikke å plassere nye automater i sine lokaler.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.06.2009 



Behandling:
Vedtak fra levekårsutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune ønsker ikke at nye automater skal utplasseres i kommunen - og oppfordrer 
det lokale næringslivet til ikke å plassere nye automater i sine lokaler.


