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Orienteringer

Informasjon fra Arnold Jensen, fjordfisker og leder i Nordreisa Fiskarlag, vedrørende 
trålkonsesjoner og konsekvenser for fiskemottak og fjordfiskere.

Nordreisa kommunestyre vedtok følgende uttalelse:
Nordreisa kommunestyre er bekymret over situasjon innenfor fiskerinæringen i vår region. Både 
for Skjervøy som fiskerikommune, og der til liggende fiskeribedrifter, og mottaksstasjonene i 
Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa kommune. At Nergård konsernet trekker seg ut av Skjervøy 
kommune fordi de ikke finner det økonomisk forsvarlig lenger er en sak som bedriften må få lov 
til å avgjøre på fritt grunnlag. Det som er viktig for videre drift av fiskeribedriftene i Skjervøy er 
at de fortsatt har tilgang til råstoff. Det kan kun sikres ved at de som har trålerkonsesjonene 
fortsatt har leveringsplikt til fiskeribedriftene i Skjervøy kommune. Det vil igjen medføre at 
mottaksstasjonene rundt i region kan opprettholdes, og har fast avsetning for råstoffet. Nordreisa 
kommunestyre ser det som viktig at en samlet region, både politikere og næringsliv jobber for at 
det fortsatt skal være et godt fungerende mottaksapparat for hvit fisk i alle våre kommuner.

Informasjon fra Evelyn Berntsen, leder for Krisesenteret i Tromsø, vedrørende kommunens 
ansvar for et krisesentertilbud i kommunen.

Orientering fra teknisk etat vedrørende oppstart av byggetrinn 3 Storslett skole.



FO 1/09 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:

Interpellasjon til kommunestyrets møte 24.september 2009.

Ufrivillig deltid og sykefravær i Nordreisa Kommune

Nordreisa kommune er en av de fremste tilbyderne av kvinne- arbeidsplasser i Nordreisa. Svært 
mange av disse arbeidsplassene er innenfor helse og omsorgsyrkene.  Den politiske ledelsen 
sitter med ansvar for at de politiske organer utfyller sine arbeidsgiveroppgaver til det beste for 
kommunens ansatte, og sørger for at de ansatte har gode og trygge, fysiske og psykiske 
arbeidsforhold. 
Nordreisa kommune har slitt med gjennomsnittlig høyt sykefravær over mange år. selv om 
sykefraværet har gått ned noen prosent over de siste par årene er det gjennomsnittlige fraværet 
fortsatt på over 10 %, noe som må karakteriseres som for høyt. I årets siste to kvartalsmålinger 
ser en at det i de kvinnedominerte sektorene innenfor bl.a. helse og sosial er et sykefravær 
LANGT over gjennomsnittet i kommunen. 
Som politiker får jeg til stadighet signaler om at bemanningssituasjonen i helsesektoren er så lav 
at det rett som det er må brukes beordring for å få til en forsvarlig minimumsbemanning på de 
ulike avdelingene. Beordring av folk på jobb bør etter mitt syn være noe en kun benytter seg av 
unntaksvis, og kun når ekstraordinære situasjoner [ ved arbeidsplassen dukker opp og] gjør 
beordring nødvendig. Når situasjonen er slik at en gjentatte ganger over en kortere, eller en 
lengre periode må beordre ansatte på jobb for å få vaktlistene til å gå i hop, fører det lett til 
frustrasjon, og de psykiske arbeidsforholdene blir dermed skadelidende. Frustrasjoner sammen 
med belastningene ved å til stadighet være litt for få hender på jobb fører lett til fysiske plager 
som gir seg utslag i form av sykemeldinger. I sommer var det, etter det jeg vet, svært krevende 
bemanningsforhold under ferieavviklingen, og det har periodevis vært vanskelig å rekruttere til 
ledige stillinger.
Samtidig vet vi at det er til sammen 117 årsverk deltidsstillinger i kommunen. En stor del av 

disse er personer som jobber ufrivillig deltid. Svært mange av de deltidsansatte fyller sine 
vaktlister med ekstravakter og mottar dermed full lønn fra Nordreisa kommune store deler av 
tiden. Noen har stillingsprosenter ned mot 10 %, noen har jobbet i over 20 år uten å få 
heltidsstilling og andre har sluttet og flyttet fra kommunen fordi de ikke får tilbud om full jobb. 
Ulempene for de som jobber ufrivillig deltid er mange. Blant annet kan det nevnes:

- En deltidsansatt har en uoversiktlig hverdag som gir lite rom for planlegging fordi en 
aldri er sikker på når en har jobb og når en har fri.

- En kan vanskelig etablere seg med eiendom, da en neppe får lån i banken med en 
20,31 % stilling

- En risikerer å jobbe mer enn en burde i perioder, fordi en ikke vet om en har jobb i neste 
uke eller ikke. Noe som kan føre til unødvendig slitasje.

- Deltidsarbeid over tid gir utslag i pensjonen den dagen du skal pensjoneres. Det kan og 
gi utslag i trygdeutbetalinger for øvrig.

En FAFO rapport fra 2007 slår fast at flere rådmenn mener at der er flere fordeler knyttet til å ha 
mange deltidsansatte. Det gir høyere fleksibilitet ved sammensetting av turnuser, og gir større 
muligheter med tanke på å kunne klare å fylle opp ved vikarbehov. Det kan også gi 



lønnsbesparelser for en kommune ved at en ikke behøver betale overtid før en kommer over 100 
%. 
Mitt spørsmål er i flere punkt. Jeg  ber om at det åpnes for debatt omkring disse i 
kommunestyret dersom flere ønsker ordet.

1. Hva gjør den politiske ledelsen i Nordreisa kommune for å få bukt med sykefraværet i 
kommunen, og på hvilken måte er arbeidstakerorganisasjonene involvert.

2. Finnes det rekrutteringsplan i kommunen som også sier noe om hvordan en skal ivareta og 
holde på nye arbeidstakere, og dersom svaret er nei: Vil den politiske ledelsen se til at 
arbeidet med denne iverksettes snarest? 

3. Vil ordføreren her og nå, gjennom politiske vedtak fremheve det som en politisk 
målsetning å se til at andelen ufrivillig deltidsansatte går ned i Nordreisa Kommune, og at 
flere av de som i dag jobber deltid får tilbud om fulltidsstillinger. 

4. Vil ordføreren vurdere følgende tiltak for å lette situasjonen i de ulike sektorene når det 
gjelder sykefravær og vikarbruk:

a. Søke om det finnes mulige prosjektmidler for å kunne igangsette et langsiktig 
arbeid med å komme fram til løsninger som kan sørge for varig nedgang i 
sykefraværet i kommunen.

b. Ansette faste vikarer, eventuelt i en egen vikarpool for for eksempel 
helsesektoren i kommunen, på toppen av de ansatte vi allerede har.

c. Sørge for at en i alt planarbeid omtaler målsetninger for psykiske og fysiske 
arbeidsforhold der det er naturlig.  

Mh. 
Siv Elin Hansen
Nordreisa SV

Svar på Interpellasjon - Ufrivillig deltid og sykefravær i Nordreisa kommune

Spørsmål 1

- Nordreisa kommune har etablert et overordnet IA-team, hvor tillitsvalgte og 
hovedverneombud er representert. Formålet for IA-teamet er bl.a. inkluderende 
arbeidsliv og forebygging av sykefravær.

- Det arbeides nå med rullering av rutiner for oppfølging av sykemeldte. Også her deltar 
tillitsvalgte i arbeidet. 

- Det arbeides kontinuerlig med sykefravær i Nordreisa kommunen og tillitsvalgte 
informeres og oppfordres til å bidra i arbeidet i forhold til sykefraværsarbeidet. 
Sykefraværsstatistikker gjennomgås på ledermøter og er rapporteringsindikatorer i 
tertialrapportene med påfølgende oppfølging og samtaler med ledere. Det rapporteres 
også jevnlig til politiske organer.  

- Hver enkelt ansatt har ansvar for å belyse sin egen sak, og i denne forbindelse oppfordres 
de ansatte til å ta med tillitsvalgte til hver eneste samtale vedrørende den enkeltes 
sykefravær. 

- Nordreisa kommune vil i møte med NAV direktøren 8. oktober ta opp tema på hvordan 
følge opp fastlegene i kommunen med tanke på sykemeldinger. Fra kommunens side er 
også dette tema i IA-teamet. 

Spørsmål 2



- Vi har ikke egen rekrutteringsplan for de ansatte i vår kommune. Men dette er en sak 
som bør tas opp i adminstrasjonsutvalget, og i det utvalget er som kjent både 
interpellanten og ordføreren. 

 
Spørsmål 3

- Nordreisa kommune har en høg andel deltidsansatte. Dette er ikke spesielt for vår 
kommune, men er en problemstilling for hele landet. Mange i deltidsstillingene er ikke 
ufrivillig deltidsansatt, mange ønsker ikke jobbe i fulle stillinger. I 2005 ble det utført en 
spørreundersøkelse blant de deltidsansatte i kommunen. Det var da 200 deltidsansatte 
hvor alle fikk samme spørreskjema. Det var en svarprosent på 50 %, herav svarte 34 % 
av disse at de ønsket heltidsstilling. Vil foreslå at en lignende undersøkelse igjen blir 
foretatt.  

- Det jobbes hele tiden med å redusere deltidsstillinger i Nordreisa kommune, og 
adminstrasjonsutvalget har vært klar på at dette skal prioriteres.  De fast ansatte har 
gjennom HTA fortrinnsrett til å øke stillinger og hver eneste stilling i helse- og omsorg 
lyses ut internt først, og deretter eksternt  utlysning. Dette som metode for å øke 
stillinger og et forsøk på å redusere deltidsstillinger. Ulempen med å rekruttere innad / 
fylle på stillinger er at det lyses sjeldnere ut store stillinger eksternt.  

- Turnus gjør det vanskelig å få bukt med deltidsstillinger. Å fylle opp stillinger til 100 % 
vil være meget kostnadskrevende for kommunen.  

Spørsmål 4
A

- I Nordreisa kommune arbeides det kontinuerlig med å tiltak for å redusere sykefravær, 
herav med samtaler med den enkelte, oppfølging og tilrettelegging. Kommunen har et 
godt samarbeid med NAV arbeidslivsavdeling og deres rådgiver er jevnlig i kommunen 
for å følge opp saker og delta i samtaler. Fra 2009 vil en lokal representant fra NAV 
være kommunen IA kontakt. 

- Nordreisa kontrollutvalg har bestilt egen forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal se på 
enheter i kommuneorganisasjonen med høgt sykefraværet og finne årsakssammenhenger 
til dette.  Arbeidet igangsettes i løpet av 2009. 

- NAV’s arbeidslivssenter initierer også et ” gravide i jobb” prosjekt hvor det vurderes å få 
kommunen med, forutsatt at det bevilges midler til prosjektet fra kommunen.  

B
- Det har vært forsøkt å ansette ”faste” vikarer for noen år siden, men det har ikke vært 

vellykket bl.a. fordi det ikke er tilfredsstillende for den faste vikaren å måtte forholde seg 
til et arbeid med utgangspunkt i stadige forskjellige arbeidsplasser. Disse stillingene gikk 
etter hvert over til å bli faste stillinger på blant annet Guleng og Bo – og kultur. Faste 
vikarer er også et økonomisk spørsmål. 

C 
- Målsettinger om psykisk og fysisk arbeidsforhold omtales i det planverk hvor det er 

naturlig, bl.a. i årsmelding og kommuneplanens strategidel. HMS rutine er utarbeidet og 
implementert i organisasjonen. Enhetene er selv ansvarlig for vernerunder der fysisk og 
psykisk arbeidsforhold er tema. 



Med hilsen

John Karlsen
Ordfører

Vedtak:
Ingen vedtak fattet

PS 51/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Referatene tas til orientering

Vedtak:
Referatene tas til orientering
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RS 35/09 Melding om vedtak fra lyngen kommune

PS 52/09 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. Vurdering av tiltaket og 
høringsuttalelse fra Nordreisa kommune.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vil uttale;

1. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 
allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 
effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 
strekningen fra Gapperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 
eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 
eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 
landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen. 

2. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune.
3. Nordreisa kommune anser at det som gir størst negativ virkning er summen av 

eksisterende ledninger og en ny 420 KV. Denne er beskrevet i søknaden men kan etter 
vårt syn tydeliggjøres enda mer ifht forslag til avbøtende tiltak.

4. Nordreisa kommune anbefaler at omsøkte ledningstrasé og tiltak gis konsesjon med 
forutsetninger beskrevet under;

a. To eller alle av de eksisterende linjer (1 stk 66 KV, 2 stk 132 KV) legges i 
jordkabel på strekningen fra Gapperus til ny (planlagt) trafostasjon. Alternativ er 
å samle flere ledninger i færre master. I den grad disse kostnadene ikke er utredet 
tidligere som beslutningsgrunnlag ber vi om at dette gjøres slik at 
beslutningsgrunnlaget blir best mulig.

b. Sum av inngrep sett ut fra dagens situasjon, herunder bredde på ryddebelte og 
total båndlegging må ikke bli større enn i dag. Kommunen vil sterkt anmode om 
at det planlegges for at det nye tiltaket kan føre til at de totale ulemper bli mindre 
enn dagens situasjon. Dette særlig gjennom avbøtende tiltak.



5. Hvis overnevnte forutsetningene ikke kan oppfylles vil kommunen anbefale at 
trafostasjon legges til annet sted enn Reisadalen og at ny 420 KV ledning følger 
alternativ 1.6. Dette for å unngå at store deler av aktuell del av Reisadalen blir båndlagt 
og for å dempe de negative virkninger for landskap og naturopplevelse. Disse forholdene 
oppfatter Nordreisa kommune som vesentlig sett i lys av status som både 
nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby.

6. Nordreisa kommune vil på det sterkeste anmode om at kommuner i tillegg til berørte 
grunneiere kompenseres for de ulemper som påføres som følge av slikt tiltak. Nordreisa 
kommune har satset og vil i fremtiden satse mye på tilrettelegging for friluftsliv basert på 
de overnevnte statuser. Et byggetiltak som til de grader båndlegger arealer med potensial 
for naturopplevelse direkte og indirekte bør kompenseres økonomisk slik at det kan 
stimuleres til aktivitet og naturopplevelse i områder som ikke har denne type inngrep i 
kommunen. Tidligere fremsatte forslag om konsesjonsavgift for slike vesentlige 
krafttiltak/naturinngrep bør etter kommunens syn tas opp igjen og behandles på nytt i 
relevante politiske og administrative organer.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

De fem første punktene i rådmannens innstilling endres ikke. Punkt 6 erstattes med nytt punkt, 
og et nytt punkt 7 tilføyes:

Nytt punkt 6: 
Nordreisa kommune er den kommunen som blir mest berørt av den nye linjen. Samtidig er 
kommunen en av Norges viktigste vernekommuner med i overkant av 1000 km2 vernet areal. 
Det vesentlige av arealet har nordgrense kun få kilometer fra den nye linjen. Nordreisa er en av 
tre kommuner som har status som både Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby. Disse 
to statusene forplikter kommunen spesielt i forhold til det å ta vare på naturmangfoldet som vi 
har i vår kommune. Verdiskapning som følge av vern vil bli mer og mer sentralt i årene som 
kommer, og det satses store beløp på blant annet tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv i 
Nordreisa. Det skjer også i områder som vil bli indirekte berørt av den nye 420 KV ledningen. I 
tillegg til dette er det av betydning at Nordreisa grenser til et 2200 km2 stort verne- og 
rekreasjonsområde på finsk side. Totalt sett et betydelig, og i europeisk sammenheng svært 
viktig rekreasjons- og verneområde på over 3000 km2 sammenhengende verneområde.

Nytt punkt 7: 
Den nye 420 KV ledningen skjærer gjennom randsonen og innfallssporten i nord til dette viktige 
området. Områdene som berøres på fjellet og i Reisadalen er mye brukt, og potensial for mer 
rekreasjonsbruk. Den visuelle effekten av ledningen er vurdert som svært negativ, og 
virkningene dette igjen gir for utnytting av naturarvens verdiskapningspotensial er ikke gitt i 
dag. Det antydes at områder direkte berørt av tiltaket vil bli mindre attraktiv. For å kompensere 
for negative virkinger av tiltaket ser kommunen det som en mulighet å satse enda mer på aktiv 
tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon. For å minimere de negative virkingene, og da også i 
områder som ikke direkte blir berørt av tiltaket. Dette er en strategi som internasjonalt sett har 
vist seg virkingsfullt for å lede brukere til områder hvor en ønsker besøk. For å klare dette vil 
Nordreisa kommune forlange en årlig kompensasjon fra tiltakshaver pålydende kr. 1 500 000 
med virkning fra 2012. Det vil ta tid å opparbeide god service for rekreasjonsbrukere, og 



arbeidet med tilrettelegging må starte snarest og helst før arbeidet med den nye linjen starter 
opp.

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune vil uttale;

7. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 
allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 
effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 
strekningen fra Gapperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 
eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 
eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 
landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen. 

8. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune.

9. Nordreisa kommune anser at det som gir størst negativ virkning er summen av 
eksisterende ledninger og en ny 420 KV. Denne er beskrevet i søknaden men kan etter 
vårt syn tydeliggjøres enda mer ifht forslag til avbøtende tiltak.

10. Nordreisa kommune anbefaler at omsøkte ledningstrasé og tiltak gis konsesjon med 
forutsetninger beskrevet under;

a. To eller alle av de eksisterende linjer (1 stk 66 KV, 2 stk 132 KV) legges i 
jordkabel på strekningen fra Gapperus til ny (planlagt) trafostasjon. Alternativ er 
å samle flere ledninger i færre master. I den grad disse kostnadene ikke er utredet 
tidligere som beslutningsgrunnlag ber vi om at dette gjøres slik at 
beslutningsgrunnlaget blir best mulig.

b. Sum av inngrep sett ut fra dagens situasjon, herunder bredde på ryddebelte og 
total båndlegging må ikke bli større enn i dag. Kommunen vil sterkt anmode om 
at det planlegges for at det nye tiltaket kan føre til at de totale ulemper bli mindre 
enn dagens situasjon. Dette særlig gjennom avbøtende tiltak.

11. Hvis overnevnte forutsetningene ikke kan oppfylles vil kommunen anbefale at 
trafostasjon legges til annet sted enn Reisadalen og at ny 420 KV ledning følger 
alternativ 1.6. Dette for å unngå at store deler av aktuell del av Reisadalen blir båndlagt 
og for å dempe de negative virkninger for landskap og naturopplevelse. Disse forholdene 
oppfatter Nordreisa kommune som vesentlig sett i lys av status som både 
nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby.

6. Nordreisa kommune er den kommunen som blir mest berørt av den nye linjen. Samtidig 
er kommunen en av Norges viktigste vernekommuner med i overkant av 1000 km2 
vernet areal. Det vesentlige av arealet har nordgrense kun få kilometer fra den nye linjen. 
Nordreisa er en av tre kommuner som har status som både Nasjonalparkkommune og 
Nasjonalparklandsby. Disse to statusene forplikter kommunen spesielt i forhold til det å 
ta vare på naturmangfoldet som vi har i vår kommune. Verdiskapning som følge av vern 
vil bli mer og mer sentralt i årene som kommer, og det satses store beløp på blant annet 
tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv i Nordreisa. Det skjer også i områder som vil 
bli indirekte berørt av den nye 420 KV ledningen. I tillegg til dette er det av betydning at 
Nordreisa grenser til et 2200 km2 stort verne- og rekreasjonsområde på finsk side. Totalt 



sett et betydelig, og i europeisk sammenheng svært viktig rekreasjons- og verneområde 
på over 3000 km2 sammenhengende verneområde.

7. Den nye 420 KV ledningen skjærer gjennom randsonen og innfallssporten i nord til dette 
viktige området. Områdene som berøres på fjellet og i Reisadalen er mye brukt, og 
potensial for mer rekreasjonsbruk. Den visuelle effekten av ledningen er vurdert som 
svært negativ, og virkningene dette igjen gir for utnytting av naturarvens 
verdiskapningspotensial er ikke gitt i dag. Det antydes at områder direkte berørt av 
tiltaket vil bli mindre attraktiv. For å kompensere for negative virkinger av tiltaket ser 
kommunen det som en mulighet å satse enda mer på aktiv tilrettelegging for friluftsliv og 
rekreasjon. For å minimere de negative virkingene, og da også i områder som ikke 
direkte blir berørt av tiltaket. Dette er en strategi som internasjonalt sett har vist seg 
virkingsfullt for å lede brukere til områder hvor en ønsker besøk. For å klare dette vil 
Nordreisa kommune forlange en årlig kompensasjon fra tiltakshaver pålydende kr. 
1 500 000 med virkning fra 2012. Det vil ta tid å opparbeide god service for 
rekreasjonsbrukere, og arbeidet med tilrettelegging må starte snarest og helst før arbeidet 
med den nye linjen starter opp.

PS 53/09 Søknad om å komme inn i samisk virkemiddelområde

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn
I samisk virkemiddelområde fra 2010.

Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 15.05.2009 

Behandling:
Bjørn Garden, FRP foreslo:
Saken utsettes

Votering:
Forslaget fra Bjørn Garden vedtatt med 5 mot 4 stemmer

VEDTAK:

Saken utsettes

Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 03.09.2009 



Behandling:
Innstillingen vedtatt med 4 mot 3 stemmer

Vedtak:
Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn
I samisk virkemiddelområde fra 2010.

Saken oversendes kommunestyret. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn under det 
geografiske virkemiddelområdet for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling f.o.m. 01.01.2010

Forslaget fikk 18 stemmer og 3 stemte imot. Forslaget vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn under det 
geografiske virkemiddelområdet for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling f.o.m 01.01.2010

PS 54/09 Eiendomsskatt 2010 Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling
Vedtaket om innføring av eiendomsskatt utsettes til desembermøtet.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009

Behandling:
Innstillingen fikk 18 stemmer og 3 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

Innføring av eiendomsskatt utsettes til desembermøtet.



PS 55/09 Reguleringsplan boligområde 1942/13/120 Rovdas 3

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
boligområde1942/13/120 Rovdas 3. Planen erstatter tidligere vedtatte plan for området vedtatt 
13.06.1996 i sak 61/96.

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 - 01.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
boligområde1942/13/120 Rovdas 3. Planen erstatter tidligere vedtatte plan for området vedtatt 
13.06.1996 i sak 61/96.

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 56/09 Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 Uløya -
vedtaksbehandling

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
Hytteområde på 1942/81/5 Uløya i Nordreisa kommune.

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 Nordreisa kommune 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 - 01.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
Hytteområde på 1942/81/5 Uløya i Nordreisa kommune.

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 Nordreisa kommune 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 57/09 Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling
Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune vedtas.   Revidert 
forskrift trår i kraft i 2009.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 25.08.2009 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune vedtas.   Revidert 
forskrift trår i kraft i 01.01.2010.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune vedtas.   Revidert 
forskrift trår i kraft i 2009.

PS 58/09 Miljøfyrtårnsertifisering i Nordreisa Kommune

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune starter opp arbeidet med å Miljøfyrtårn-sertifisere alle sine enheter. 
2. De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være sertifisert innen 

31.12.2010.
3. Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Lidvart Jakobsen (Ap) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende felles endringsforslag:

Punkt 2: De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være 
sertifisert innen 31.12.2011.

Punkt 3: Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010 og 2011

Det ble deretter stemt over hvert enkelt punkt med tilleggsforslagene:
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Endringsforslaget i punkt 2 fikk 20 stemmer og 1 stemte imot, forslaget vedtatt
Så ble det stemt over endringsforslaget i punkt 3 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommune starter opp arbeidet med å Miljøfyrtårn-sertifisere alle sine enheter. 
2. De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være sertifisert innen 

31.12.2011.
3. Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010 og 2011.

PS 59/09 Sappen skole

Rådmannens innstilling
Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog om overtakelse av Sappen skole med Sappen 
Leirskole A/S.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Gerd Kristiansen fratrådte møtet kl. 15.30

Bjørn Garden (Frp) og Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende felles forslag:
§ Sappen skole legges ut for salg så snart som mulig
§ Bygningen selges til foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens 

interesser, og eventuelt andre

Det ble stemt over forslaget opp mot rådmannens forslag. Forslaget fikk 20 stemmer, ingen 
stemte imot. 

Vedtak:
§ Sappen skole legges ut for salg så snart som mulig
§ Bygningen selges til foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens 

interesser, og eventuelt andre



PS 60/09 Budsjettkontroll 2. tertial 2009

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.10.2009 

Behandling:
John Karlsen (FrP) fremmet følgende forslag: Rapporten tas til etterretning. Rådmannen må 
iverksette alle til tak som er foreslått og formannskapet forventer at regnskapet for 2009 til slutt 
blir tilnærmet som budsjettert. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Rapporten tas til etterretning. Rådmannen må iverksette alle til tak som er foreslått og 
formannskapet forventer at regnskapet for 2009 til slutt blir tilnærmet som budsjettert. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Rapporten tas til etterretning. Rådmannen må iverksette alle tiltak som er foreslått og 
kommunestyret forventer at regnskapet for 2009 til slutt blir tilnærmet som budsjettert. 

PS 61/09 Søknad om fritak fra verv i forliksrådet

Valgnemndas innstilling
Lisbeth Berg gis fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet.

Som medlem i forliksrådet i perioden 24.09.2009 – 01.01.2013 velges
Morten Fredriksen.



Med hensyn til kjønnsfordelingen i forliksrådet endres rekkefølgen på varamedlemmer med at 
Ann-Mari Nøkleby rykker øverst opp på listen.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 18.09.2009 

Behandling:

Vedtak:
Lisbeth Berg gis fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet.

Som medlem i forliksrådet i perioden 24.09.2009 – 01.01.2013 velges
Morten Fredriksen.

Med hensyn til kjønnsfordelingen i forliksrådet endres rekkefølgen på varamedlemmer med at 
Ann-Mari Nøkleby rykker øverst opp på listen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Lisbeth Berg gis fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet.

Som medlem i forliksrådet i perioden 24.09.2009 – 01.01.2013 velges
Morten Fredriksen.

Med hensyn til kjønnsfordelingen i forliksrådet endres rekkefølgen på varamedlemmer med at 
Ann-Mari Nøkleby rykker øverst opp på listen

PS 62/09 Søknad om skjenkebevilling - Hansabakken Invest AS

Rådmannens innstilling
1. Hansabakken Invest AS v/Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad 
m/vedlegg.

2. Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Avstand til gang 
og sykkelsti skal være minimum 2 meter.

3. Brennevinsbevillinga er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud.



4. Skjenkebevillinga gjelder fra 25. september 2009 til 31.03.2011.
5. 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.

6. Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Karine 
Thorheim Nilsen.

7. For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

 
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.  Klagefristen er 3 uker 
etter at melding om dette vedtaket er mottatt.   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak:
1. Hansabakken Invest AS v/Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad 
m/vedlegg.

2. Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Avstand til gang 
og sykkelsti skal være minimum 2 meter.

3. Brennevinsbevillinga er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud.
4. Skjenkebevillinga gjelder fra 25. september 2009 til 31.03.2011.
5. 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.

6. Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Karine 
Thorheim Nilsen.

7. For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.



PS 63/09 Godkjenning av ny stedsfortreder for skjenkebevilling ved 
Reisafjord Hotel

Rådmannens innstilling
Som ny stedfortreder for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord Hotell, godkjennes 
Olga Polezhaeva.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Som ny stedfortreder for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord Hotell, godkjennes 
Olga Polezhaeva.


