
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 06.05.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 18:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Rune Benonisen Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Oda Kristine Fossvoll MEDL UNG 
Ramona Soleng Thomassen MEDL UNG 
Svein Erik Falk MEDL SP 
Agnes Julie Bjørgve MEDL AP 
Tom Vegar Kiil MEDL SV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 
Jan Harald Tørfoss Svein Erik Falk SP 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug Tom Vegar Kiil SV 
Emma Halvorsen Agorsah Ramona Soleng Thomassen UNG 

 
 
 



 
 
Merknader 
Siv Elin Hansen (Sv): Det synes å være mer en regel enn unntak i kommunen at sakspapirer til 
kommunestyret ikke er fullstendige og sendes ut i hht kommunens reglement. Dette er et 
demokratisk problem samt et problem for folkevalgtes arbeidsvilkår. kommunedirektøren og 
ordføreren må ta grep for å sørge for at kommunen følger gjeldende regelverk.   
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service-og personalsjef 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
Siri Ytterstad Kommunalsjef oppvekst- og kultur 
Angela Sodefjed Kommunalsjef helse- og omsorg 
Dag Funderud Kommunalsjef drift- og utvikling 
Hanne Marita Hansen DMS leder 
Rita Toresen Økonomisjef  

 
 
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Tanja Birkeland 
Ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Tore Elvestad 
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
 
Fra kl 09:00 – 11:00 Temamøte: Befolkningsutvikling   
 

 
Utv.saksnr Sakstittel Arkivsaksnr 

FO 3/21 Kritiske forhold ved Sonjatun sykehjem v/John R Karlsen (Frp) 2019/753 
PS 28/21 Drift av Sonjatun sykehjem 2019/919 
PS 29/21 Forvaltningsrevisjon - kvalitet i sykehjemstjenestene 2019/919 
FO 4/21 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland (Sp) 2020/1138 
PS 30/21 Referatsak  
RS 19/21 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021 2021/29 

RS 20/21 Protokoll fra møte Barn- og unges kommunestyre 11. mars 2021. 2021/135 

RS 21/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 23.03.21 2019/1270 

RS 22/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 19.04.21 2019/1270 

RS 23/21 Protokoll fra partnerskapsmøte 22. april 2021 Helsefellesskapet 
Troms og Ofoten 

2020/1371 

RS 24/21 Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett 2020 2021/193 

RS 25/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder 
for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen 

2021/342 

RS 26/21 Ekstra koronamidler fra staten til kommunene - for videre tildeling til 
næringslivet 

2020/386 

RS 27/21 Prosess interkommunalt plansamarbeid - notat om status pr 31.3.2021 2015/591 

RS  28/21          Helsefellesskapet Troms og Ofoten er etablert – orientering til kommunene   

RS  29/21          Protokoll fra møte i representantskapet for Nord-Troms regionråd 27.04.21   

RS  30/21          Formannskapet ba i møte 29.04.2021 om sak til kommunestyret - mulighetene og  
                          kostnadene for å hold svømmehallen åpen i sommer   

PS 31/21 Disponering av aksjeutbytte fra Ymber AS 2020 2017/662 
PS 32/21 Kommunale koronamidler til rammede bedrifter 2020/479 
PS 33/21 Ombygging av Halti næringshage 2015/453 
PS 34/21 Omdisponering i investeringsbudsjettet for å finansiere 

utbygging av lokaler til barneverntjenesten på Storslett skole 
2018/889 

PS 35/21 Status barneverntjenesten 1. kvartal 2021 2019/483 
PS 36/21 Ny barnehagestruktur 2020/967 
PS 37/21 Nordreisa kommunes høringsuttalelse: Regional planstrategi for 

Troms og Finnmark 2020 - 2024 
2021/356 

PS 38/21 Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - 
sluttbehandling 

2015/904 

PS 39/21 Etablering av Campus Nord-Troms 2021/490 
PS 40/21 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 2020/649 



PS 41/21 Nye retningslinjer for flåtelån og toppfinansieringslån for 
landbruket, samt endring av retningslinjene for kommunalt 
næringsfond og kommunalt utviklingsfond 

2016/1306 

PS 42/21 Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - 
ny behandling 

2016/548 

PS 43/21 Revidering - reglement for interpellasjoner og spørsmål 2021/485 
 
 
Orienteringer: 

 Campus Nord-Troms v/daglig leder Berit Fjellberg Nord-Troms Studiesenter 
 Sonjatun sykehjem v/lege Remigiusz Paul 
 Eldrerådets årsrapport 2020 v/Tanja Birkeland  
 Ungdomsrådet årsrapport 2020 v/ Emma Halvorsen Agorsah 
 Råd for funksjonshemmedes årsrapport 2020 v/Birgit D. Nielsen  
 Regnskap 2020 og regnskap hittil 2021 v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen og 

økonomisjef Rit Toresen 
 
Permisjoner 
Siv Elin Hansen (Sv) permisjon fra kl. 12:45 – 13:30 
Ola Dyrstad (Sp), John Karlsen (Frp), og Herborg Ringstad (H) permisjon fra kl 18:15, fra PS 
37/21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FO 3/21 Kritiske forhold ved Sonjatun sykehjem v/John R Karlsen (Frp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Svar på interpellasjon fra John Karlsen (Frp) Kritiske forhold ved Sonjatun sykehjem: 
Ordfører henviser til både sak 28/21 Drift av Sonjatun sykehjem og sak 29/21 
Forvaltningsrevisjon – kvalitet i sykehjemstjenestene der interpellantens spørsmål vil bli 
grundig besvart. Foreslår at vi tar både debatten og forslag til vedtak under disse sakene. 
 
Hilde Nyvoll 
ordfører 
 
 

FO 4/21 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Svar på spørsmål fra Tanja Birkeland (Sp) – Møte og talerett i kommunestyret 
Temaet ble diskutert i kommunestyret både 29.09.2020 og 29.10.2020. Viser også til svar på 
interpellasjon i 29.10.2020, FO 36/20 møte og talerett i kommunestyret.  
 
Alle politiske reglement planlegges revidert innen første halvår 2022, herunder også 
reglementene fra eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet. Det vil samtidig bli 
lagt fram sak til kommunestyret om hvordan kommunikasjon og medvirkning fra eldre, 
funksjonshemmede og barn- og unge kan bli ivaretatt på en bedre måte i Nordreisa som vedtatt. 
 
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede har møter 4 ganger i året. De har også møte- og 
talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til ansvarsområdet. Det er sektor 
for helse- og omsorg som er kontaktleddet inn mot kommunen.  
 
Ungdomsrådet har 7-8 møter i løpet av året, BUK har 2 møter i året. Det er sektor for oppvekst- 
og kultur som har ansvar for ungdomsråd og BUK, og ungdomskontakten fungerer som 
bindeledd til administrasjonen. Ungdomsrådet deltar i alle hovedutvalg og i kommunestyret.  
I tillegg foretar politisk sekretariat innkallinger, sender ut protokoll og utbetaler 
møtegodtgjøring. BUK har ikke egen møtegodtgjøring.  
 
Kommunestyret har valgt egen representant for barn i plansaker. Representanten innkalles til 
hvert møte i driftsutvalget. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i 
plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske retningslinjer.  
 
Når det gjelder større saker, eks. plansaker, er det et lovkrav om å sende disse ut til høring og 
offentlig ettersyn til eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd.  
Det gjennomføres også dialogmøter/informasjonsmøter/folkemøter i større saker. Kommunen 
opplever at det er engasjement i større plansaker, men ikke like mye fra nevnte råd.     
 
Kommunen har eget avvikssystem for ansatte som meldesystem. I overordnet HMS-plan er det 
beskrevet hvordan man melder inn avvik/kritikkverdige forhold. Det har i løpet av våren vært 
arbeidet med en egne retningslinjer for varsling. Denne er i dag integrert i HMS-planen. Egen 



rutine på varsling vil komme til behandling i administrasjonsutvalget i neste møte. Helse- og 
omsorgstjenestene er de som benytter systemet mest.      
 
Om ansatte er uenig (i feks personalspørsmål og turnus), så drøftes dette mellom ledelse og 
vedkommendes arbeidssammenslutning. Videre har vi ordning med Tvisteløsingsnemda 
(sentrale parter KS og vedkommendes fagforbund) og Sivilombudsmann. Her kan man få 
sakene sine prøvd utenom kommunen. Nordreisa kommune hadde en sak hos 
Sivilombudsmannen i 2020, hvor kommunen fikk medhold.    
 
Avvik på tjenesteforhold som gjelder pasienter/brukere legges i egne journalsystem, for 
eksempel profil, som benyttes innenfor helse- og omsorgssektoren. Klagebehandling etter lov 
om helsetjenester avsluttes hos Statsforvalteren hvis klagene ikke får medhold i kommunens 
klageutvalg.   
 
Nordreisa kommune har rutiner på hvordan journalføre og hvordan informasjonsflyten skal 
forgå i det daglige. Disse finnes i kommunens arkivplan 
https://nordreisa.arkivplan.no/content/view/full/383215 
 
Nye dokumenter som kommer inn, journalføres i saksbehandlingssystemet på saksbehandler 
som saken gjelder og om det er innenfor saksområdet så legges denne som referatsak til 
eldreråd, rådet for funksjonshemmede eller ungdomsråd utfra hvilket område saken gjelder. Det 
settes også kopi til kommunalsjef. E-poster med invitasjon til kurs/møter og lignende, eller 
informasjon som ikke skal registreres som sak i saksbehandlingssystemet eller refereres i 
rådene, sendes til utvalgssekretær som har ansvaret for rådet.   
 
Forskning viser at for å oppnå vellykket innbyggermedvirkning er forankring en suksesskriterie. 
En forankring i politisk og administrativ ledelse er avgjørende for å få til god 
innbyggermedvirkning. Dette kan gjøres ved å utarbeide strategier for innbyggermedvirkning, 
inkludere temaet i kommunens visjoner og mål, nedfelle prinsipper for medvirkning i 
overordnede planer. Dette bør innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel som er under 
revidering. Nordreisa kommune har startet arbeide med å jobbe frem en 
kommunikasjonsstrategi. Denne vil bli lagt frem for kommunestyret i 2021.  
 
Ordfører mener at eksisterende regelverk, både lovkrav og egne retningslinjer for råd og utvalg 
innehar gode forutsetninger for bred medvirkning. Men det er viktig at vi som folkevalgte i alle 
råd, utvalg, kommunestyret og administrasjonen har kontinuerlig fokus på dette. 
 
 
Link til reglementene: 
 

 Reglement eldrerådet: https://www.nordreisa.kommune.no/eldreraadet.6001744-
136612.html 

 
 Reglement rådet for funksjonshemmede: https://www.nordreisa.kommune.no/raadet-for-

funksjonshemmede.6002022-136612.html 
 

 Reglement for ungdomsrådet: 
https://www.nordreisa.kommune.no/ungdomsraadet.482463.no.html 

 
 Reglement for BUK: https://www.nordreisa.kommune.no/barn-og-unges-

kommunestyre.178296.no.html 
 

https://www.nordreisa.kommune.no/eldreraadet.6001744-136612.html
https://www.nordreisa.kommune.no/eldreraadet.6001744-136612.html
https://www.nordreisa.kommune.no/raadet-for-funksjonshemmede.6002022-136612.html
https://www.nordreisa.kommune.no/raadet-for-funksjonshemmede.6002022-136612.html
https://www.nordreisa.kommune.no/ungdomsraadet.482463.no.html
https://www.nordreisa.kommune.no/barn-og-unges-kommunestyre.178296.no.html
https://www.nordreisa.kommune.no/barn-og-unges-kommunestyre.178296.no.html


Hilde Nyvoll 
ordfører 
 

PS 28/21 Drift av Sonjatun sykehjem 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt.7:  
Det settes av kr 150 000 til lederstøtte for sikre at: 

 Det settes klare kvalitetsmål for arbeidet 
 Det utarbeides en plan for involvering av ansatte 
 Kommunalsjef og virksomhetsleder får god støtte gjennom denne prosessen 

 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag til pkt.7.: 
Det lages en analyse med handlingsplan for organisasjonsutvikling innen helse og omsorg, og 
bevilges 150 000 til formålet – planen legges fram for kommunestyret til høsten 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 3 stemte for og 19 stemte 
imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Sigleif Pedersen (Ap). Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatt forslag. Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
• Som hovedregel skal alle pasienter ha fått morgenstellet innen kl. 09:00 og frokost innen  

kl 10:00. 
• Bemanningen ved Sonjatun sykehjem økes fra 6 til 8 ansatte på dag alle hverdager.   
• Sykepleierturnus på Sonjatun sykehjem endres til 2 delt, dag og kveld. 
• Det etableres 1 ambulerende nattsykepleier som dekker alle tre sykehjemmene. Dette  

utgjør 187 % stillingsressurs. 
• Forslaget på 90% koordinator stilling utgår. På bakgrunn av store utfordringer i å  

rekruttere fagpersonell til sykehjemmet, kan utvalget ikke gå for opprettelse av 50% 
økning i en koordinatorstilling. 

• Økte kostander på kr 950 000 finansieres med økte budsjettrammer til helse- og omsorg.  
•  Det innhentes tilbud om ekstern lederstøtte. Det bevilges kr 150.000 for innkjøp av 

ekstern lederstøtte. Det settes av kr 150 000 til lederstøtte for sikre at: 
o Det settes klare kvalitetsmål for arbeidet 
o Det utarbeides en plan for involvering av ansatte 
o Kommunalsjef og virksomhetsleder får god støtte gjennom denne prosessen 

• En innhenter fagkompetanse slik at det er nok fagpersonell fram til faste stillinger er 
besatt  

• Ledige stillinger må lyses ut umiddelbart 
• Tiltakene evalueres innen 1. november 2021.  
• Helse- og omsorgsutvalget holdes fortløpende oppdatert om Sonjatun sykehjem. 
 
 



PS 29/21 Forvaltningsrevisjon - kvalitet i sykehjemstjenestene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og Arthur Tørfoss (Frp) fremmet følgende fellesforslag: 
I lys av saken om kritiske forhold ved Sonjatun så vil vi anbefale kommunestyret å se bort fra 
kontrollutvalgets anbefaling 1. mars, og sende saken tilbake til kontrollutvalget for videre 
oppfølging.  
 
Det ble stemt over fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Arthur Tørfoss (Frp) satt opp mot 
innstilingen. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I lys av saken om kritiske forhold ved Sonjatun så vil vi anbefale kommunestyret å se bort fra 
kontrollutvalgets anbefaling 1. mars, og sende saken tilbake til kontrollutvalget for videre 
oppfølging.  

 

PS 30/21 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Referatsaker enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 31/21 Disponering av aksjeutbytte fra Ymber AS 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Aksjeutbytte fra Ymber AS for 2020, 2 millioner kroner, disponeres slik at 90 % av midlene 
overføres fra ordinært disposisjonsfond til utviklingsfondet og 10 % av midlene overføres fra 
ordinært disposisjonsfond til miljøfondet. 
 



PS 32/21 Kommunale koronamidler til rammede bedrifter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Sensitive opplysninger som 
økonomiske detaljer omkring en bedrift bør unntas offentlighet. Med begrunnelse i 
konkurransemessige forhold i saksbehandlingen og i referat.  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp) Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune bevilger kr. 400.000 som kommunale koronamidler til rammede bedrifter. 
Pengene bevilges fra disposisjonsfondet.  
 
Tildeling av midler gjøres av næringsutvalget i henhold til følgende kriterier: 
 

1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedriften der kontantstøtte ikke er tilstrekkelig.  
2. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa 

kommune, som ikke har fått betydelig koronastøtte tidligere. 
3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk i 

ordinær drift. 
4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen 

inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende 
skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.  

5. Bedriften må dokumentere sviktende omsetning pga. koronasituasjonen. 
6. Sensitive opplysninger som økonomiske detaljer omkring en bedrift bør unntas 

offentlighet. Med begrunnelse i konkurransemessige forhold i saksbehandlingen og i 
referat.  

 
Søknadsfrist: 20. mai 
Næringsutvalget behandler søknadene samlet. 
Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. 
 

PS 33/21 Ombygging av Halti næringshage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 

Jfr fvl §6 ble det reist 2 habilitetsspørsmål: styremedlem i Halti Næringshage Olaug Bergset og 
ansatt i Halti næringshage Hilde Nyvoll. Det ble enstemmig vedtatt at medlem av styret Olaug 
Bergset (Sp) fratrer kommunestyret under behandling av saken.  
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) og Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende felles tilleggsforslag: 

 Utover kr 5 mill. står selv Halti næringshage ansvarlig  
 



Det ble først stemt over fellesforslaget fra Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) og Hilde Nyvoll (Ap). 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatt tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større 
ombygging av arealene til Halti næringshage. 

 Kommunen er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 
 Utbyggingskostnader på inntil 5 millioner skal dekkes med økt husleie fra næringshagen 

over en periode på 25 år. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides ny husleieavtale. 
 Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres i 2021 og finansieres med 

låneopptak på 5 millioner kroner. 
 Utover kr 5 mill. står selv Halti næringshage ansvarlig  

 
Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større ombygging av 
arealene til Halti næringshage. 
Kommunen er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 
 
Utbyggingskostnader på inntil 5 millioner skal dekkes med økt husleie fra næringshagen over en 
periode på 25 år. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides ny husleieavtale. 
 

PS 34/21 Omdisponering i investeringsbudsjettet for å finansiere utbygging 
av lokaler til barneverntjenesten på Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende felles utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte for å kvalitetssikre prosjektet faglig og økonomisk. 
 
Til neste behandling legges det fram en romplan med bruk av ledig areal ved Storslett skole ved 
flytting av mellomtrinnet.  
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 19 stemte for og 2 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte for å kvalitetssikre prosjektet faglig og økonomisk. 
 
Til neste behandling legges det fram en romplan med bruk av ledig areal ved Storslett skole ved 
flytting av mellomtrinnet.  
 

35/21 Status barneverntjenesten 1. kvartal 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Statusrapporten for barnevernstjenesten tas til orientering. 
 

PS 36/21 Ny barnehagestruktur 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Ole Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
Dagens barnehagestruktur opprettholder inntil revidert strategisk barnehageplan er ferdigstilt. 
Forslag til ny barnehage struktur innarbeides i planen som legges ut på offentlig høring før den 
behandles politisk. 
 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Høgegga barnehage åpnes for bruk til det antall plasser den er godkjent for slik at de som ønsker 
det kan benytte barnehagen allerede fra 01.08.2021 
 
Det ble først stemt over innstillingen satt opp mot forslaget fra Ola Dyrstad (Sp). 13 stemte for 
forslaget og 8 stemte for innstillingen. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Rune Benonisen (Ap). 10 stemte for og 11 imot.. 
Forslaget falt derved.  
 
Vedtak: 
Dagens barnehagestruktur opprettholder inntil revidert strategisk barnehageplan er ferdigstilt. 
Forslag til ny barnehage struktur innarbeides i planen som legges ut på offentlig høring før den 
behandles politisk. 
 

PS 37/21 Nordreisa kommunes høringsuttalelse: Regional planstrategi for 
Troms og Finnmark 2020 - 2024 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Vi støtter i hovedsak de tre langsiktige utviklingsmålene, men foreslår å endre pkt 2. Der står nå: 
Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 
grunnlag for utvikling og vekst. 
Vi ønsker dette endret til: Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid kunnskap og 
kompetanse. Dette skal gi grunnlag for utvikling av bærekraftige samfunn, økonomisk, sosialt og 
kulturelt. 
Vi støtter også satsingsområdene, og vil understreke betydningen av å «se fra nord», jfr det 
første langsiktige utviklingsmålet. For eksempel klimaomstilling må vektlegge hvordan det kan 
gjøres under våre forhold, med lange avstander og spredt bebyggelse. En god klimaomstilling i 
Troms og Finnmark trengs for naturen, og for å ha stabile samfunn, men også for målsettingene 
om å være en attraktiv og fremtidsrettet region. 
Vi vil også understreke det andre satsingsområdet, «Utjevning av sosiale ulikheter og redusert 
utenforskap». Dette må ta inn i seg betydningen av helse, utdanning og integrering, som er tre 



viktige årsaker til sosiale ulikheter og utenforskap. Det er viktig å ha tilgang til utdanning på alle 
nivå i hele fylket, tilsvarende med helsetjenester. Viktige tiltak for Nord-Troms er et bredt og 
fleksibelt videregående skoletilbud og Campus Nord-Troms.  
Nord-Troms har mange gjestearbeidere fra mange land. Det må tilrettelegges bedre for 
integrering og utvikling av løsninger som bidrar til fast bosetting i større grad, gjennom ulike 
integreringstiltak og boligtiltak. Det vil også utjevne sosiale forskjeller, og være et bidrag til 
gode, mangfoldige og stabile samfunn. 
I Nord Troms har fylkeskommunens satsinger på regionssenter vært viktig for etablering av 
desentraliserte tjenester. I satsingsområdet stedsutvikling ønsker vi derfor at regionssenterrollen 
til Nordreisa og Skjervøy som maritimt senter løftes inn som et viktige fokusområder i en 
strategi for utvikling.   

I satsingsområdet  for en vekstkraftig region planlegges det for en strategi for videregående 
opplæring og en strategi for næringslivsutvikling. Det er viktig at disse to strategiene henger 
sammen og utfyller hverandre på en god måte. Uten et bredt tilbud for videregående opplæring 
og høyere utdanning i regionen som fanger arbeidslivets behov vil det bli vanskelig å få til den 
ønskede utviklingen.   

Kulturell tilhørighet bidrar til attraktive og mangfoldige samfunn, og Nordreisa er svært glade 
for den større plassen samisk og nå kvensk får. Denne satsinga har vært godt understøttet av 
fylkeskommunen, og vi imøteser fortsatt støtte og utvikling, jfr ny regional plan for kultur. 
Kommunestyret i Nordreisa har tidligere ønska at fylkeskommunen skulle initiere et 
utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. Vi ønsker at dette gjøres gjennom en snarlig ny 
regional plan for landbruk, jfr at dagens plan er fra 2014, og for øvrig gjelder den bare Troms. 
Vi ser at landbruket i fylket må ha virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. 
Dette gir grunnlag for arktiske kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele 
verdikjeden. Det betyr at vi må ha virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante 
produksjoner. 
Reiselivet har hatt en tøff periode pga koronatiltak. Det er forventet at det vil bli større krav om 
bærekraft, andre markeder og andre produkter etter korona. Samtidig vil klimaendringer gjøre 
vintersesongen mer unik i nord. Dette bør inngå i strategien for næringsutvikling. Her er 
betydelig potensial, ikke minst i Nord-Troms. 
 
 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag:  

 Regional plan for kompetanse Finnmark, som gir grunnlag for helhetlig og strategisk 
satsing på rekruttering og kompetanse, bør også gjelde for Troms eller utarbeides særskilt 
for Troms. Kap 6. 

 I Nord-Troms er det behov for interkommunalt samarbeid på plansiden og det arbeides med 
å re-etablere et interkommunal samarbeid. Kap 7 

 Forslag til regional plan/strategi – besøksforvaltning 
Bruk av utmark og naturområder i sammenheng med turisme, rekreasjon og friluftsliv har 
vært økende. Dette er i stor grad tråd med politiske målsettinger og satsninger. Men, denne 
utviklingen har også gitt utfordringer for andre utmarksnæringer som reindrift og annen 
beitenæring og i noen grad også andre utfordringer knyttet til natur- og kulturverdier.  

  
Det er behov for å finne en balanse mellom de ulike interessene i utmarka og forebygge 
konflikter slik at en ny utmarksnæring som turisme og friluftsliv bidrar til helhetlig verdiskaping 
- sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskaping, og ikke bidrar til økt konflikt.  

  
Det bør utarbeides en regional plan eller strategi som blant annet oppdaterer kunnskapsstatus og 
situasjon i fylket og som bidrar til å samordne aktørene innenfor dette feltet og ser på behov for 
videre planinnsats på regionalt og kommunalt nivå.  



 
Kommunestyret fremmet følgende forslag på vegne av biblioteksamarbeidet i Nord-Troms: 
Bibliotekene i Nord-Troms er glad for at Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en 
regional planstrategi for perioden 2021-2024 og at man som en del av planprosessen har sendt 
dette ut på høring. I Nord-Troms har man hatt et godt etablert biblioteksamarbeid siden 2004, 
organisert og formalisert med forankring i Nord-Troms regionråd siden 2008. 
Biblioteksamarbeidet har gjennomført flere større samarbeids-/utviklingsprosjekt – bl.a. 
utvikling av studiebibliotek og satsing på samarbeid mellom skole/barnehage og bibliotek. For å 
sikre drift og forutsigbarhet ser bibliotekene i Nord-Troms behov for å formalisere det regionale 
biblioteksamarbeidet. Bibliotekene ser at samarbeidet er «sårbart», trenger dypere forankring. 
Det jobbes med dette. 
Planstrategien framstår som et godt gjennomarbeidet dokument. Vi ønsker likevel å komme med 
noen kommentarer og tilbakemeldinger: 
 Regional bibliotekplan for Troms (2017-2028) med tilhørende handlingsplan har vært og er 

et viktig styringsdokument for bibliotekene i gamle Troms fylke. Vi ser fram til at det skal 
utarbeides en ny handlingsplan for denne perioden. Bibliotekene i Nord-Troms er derfor 
veldig positive til at man ønsker å utvide den regionale planen til å gjelde for hele det nye 
fylket, Troms og Finnmark. 

 I Nord-Troms har vi fokus på samisk og kvensk litteratur, språk og kultur. På dette området 
gjør bibliotekene i Nord-Troms allerede mye i dag. Vi er derfor glade for at ett av de 
langsiktige utviklingsmålene har fokus på dette (s. 11) 

 Vi ønsker å understreke viktigheten av at regional bibliotekplan for Troms og Finnmark 
fokuserer på bibliotekenes plass og betydning i små lokalsamfunn. Hvordan sikre gode 
bibliotektjenester, robuste og kompetente bibliotek i alle kommuner. Viktigheten av nærhet 
til tjenestene, dvs. bibliotek der folk bor. Nord-Troms er en region med store avstander. 
Litteraturforsyning kan ivaretas med bokbusstjenester, f.eks. til skoler og barnehager. Mens 
det er vanskeligere å ivareta møteplass og debattarenaen i en bokbuss. I Nord-Troms har 
man et velfungerende biblioteksamarbeid som ivaretar mange funksjoner, som felles tiltak, 
kompetanseheving og erfaringsutveksling. Biblioteksamarbeidet sitter på mye kompetanse 
og erfaring som det er viktig å ta med seg videre i framtidig arbeid med utvikling av 
bibliotektjenester i regionen Troms og Finnmark. 

 Vi synes også det er spennende at fylkeskommunen ser behov for å utarbeide en regional 
plan for kultur; et overordnet styringsdokument for kunst og kultur i Troms og Finnmark. 
Det er viktig at bibliotekenes rolle og funksjon i lokalsamfunnene også tas med i denne 
planen. Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag befinner seg i skjæringspunktet mellom 
kunnskapspolitikk, kulturpolitikk og demokratiutvikling. Mange bibliotek opplever ute i 
kommunene å bli plassert ensidig i «kulturfeltet», mens et moderne veldrevet folkebibliotek 
er en sektorovergripende tjeneste. En framtidig regional kulturplan må utdype og beskrive 
forholdene, utfordringene og mulighetene dette gir. 

 Vi ser behov for en fremtidig regional kompetanseplan for hele fylket. Dette vil være 
høvelig for arbeidet bibliotekene gjør i forhold til kompetanse og livslang læring - fra 
barnehagealder til alderdom. Livslang læring handler om være i takt med verden rundt oss, 
samt bygge videre på mulighetene vi har til å være i front på mange kunnskapsområder. I 
Nord-Troms har vi lang erfaring med å legge til rette for brukervennlig, tilpasset og utvidet 
bibliotektilbud, med særlig fokus på det å være student i desentraliserte og fleksible studier. 
En kompetanseplan bør ses i sammenheng med regional plan for like levekår, regional plan 
for klimaomstilling samt regional bibliotekplan. 

 



Bibliotekene i Nord-Troms vil til slutt tilføye at vi setter stor pris på arbeidet Troms og 
Finnmark fylkesbibliotek gjør i dag. For bibliotekene i fylket, Nord-Troms inkludert, er 
fylkesbiblioteket en viktig utviklingsaktør som spiller på lag med alle bibliotek i regionen. 
 
 
Det ble stemt over forslagene fra Olaug Bergset (Sp), Rune Benonisen (Ap) og kommunestyret. 
Forslagene enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Vi støtter i hovedsak de tre langsiktige utviklingsmålene, men foreslår å endre pkt 2. Der står nå: 
Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 
grunnlag for utvikling og vekst. 
Vi ønsker dette endret til: Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid kunnskap og 
kompetanse. Dette skal gi grunnlag for utvikling av bærekraftige samfunn, økonomisk, sosialt og 
kulturelt. 
Vi støtter også satsingsområdene, og vil understreke betydningen av å «se fra nord», jfr det 
første langsiktige utviklingsmålet. For eksempel klimaomstilling må vektlegge hvordan det kan 
gjøres under våre forhold, med lange avstander og spredt bebyggelse. En god klimaomstilling i 
Troms og Finnmark trengs for naturen, og for å ha stabile samfunn, men også for målsettingene 
om å være en attraktiv og fremtidsrettet region. 
Vi vil også understreke det andre satsingsområdet, «Utjevning av sosiale ulikheter og redusert 
utenforskap». Dette må ta inn i seg betydningen av helse, utdanning og integrering, som er tre 
viktige årsaker til sosiale ulikheter og utenforskap. Det er viktig å ha tilgang til utdanning på alle 
nivå i hele fylket, tilsvarende med helsetjenester. Viktige tiltak for Nord-Troms er et bredt og 
fleksibelt videregående skoletilbud og Campus Nord-Troms.  
Nord-Troms har mange gjestearbeidere fra mange land. Det må tilrettelegges bedre for 
integrering og utvikling av løsninger som bidrar til fast bosetting i større grad, gjennom ulike 
integreringstiltak og boligtiltak. Det vil også utjevne sosiale forskjeller, og være et bidrag til 
gode, mangfoldige og stabile samfunn. 
I Nord Troms har fylkeskommunens satsinger på regionssenter vært viktig for etablering av 
desentraliserte tjenester. I satsingsområdet stedsutvikling ønsker vi derfor at regionssenterrollen 
til Nordreisa og Skjervøy som maritimt senter løftes inn som et viktige fokusområder i en 
strategi for utvikling.   

I satsingsområdet  for en vekstkraftig region planlegges det for en strategi for videregående 
opplæring og en strategi for næringslivsutvikling. Det er viktig at disse to strategiene henger 
sammen og utfyller hverandre på en god måte. Uten et bredt tilbud for videregående opplæring 
og høyere utdanning i regionen som fanger arbeidslivets behov vil det bli vanskelig å få til den 
ønskede utviklingen.   

Kulturell tilhørighet bidrar til attraktive og mangfoldige samfunn, og Nordreisa er svært glade 
for den større plassen samisk og nå kvensk får. Denne satsinga har vært godt understøttet av 
fylkeskommunen, og vi imøteser fortsatt støtte og utvikling, jfr ny regional plan for kultur. 
Kommunestyret i Nordreisa har tidligere ønska at fylkeskommunen skulle initiere et 
utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. Vi ønsker at dette gjøres gjennom en snarlig ny 
regional plan for landbruk, jfr at dagens plan er fra 2014, og for øvrig gjelder den bare Troms. 
Vi ser at landbruket i fylket må ha virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. 
Dette gir grunnlag for arktiske kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele 
verdikjeden. Det betyr at vi må ha virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante 
produksjoner. 
Reiselivet har hatt en tøff periode pga koronatiltak. Det er forventet at det vil bli større krav om 
bærekraft, andre markeder og andre produkter etter korona. Samtidig vil klimaendringer gjøre 



vintersesongen mer unik i nord. Dette bør inngå i strategien for næringsutvikling. Her er 
betydelig potensial, ikke minst i Nord-Troms. 
 

 Regional plan for kompetanse Finnmark, som gir grunnlag for helhetlig og strategisk 
satsing på rekruttering og kompetanse, bør også gjelde for Troms eller utarbeides særskilt 
for Troms. Kap 6. 

 I Nord-Troms er det behov for interkommunalt samarbeid på plansiden og det arbeides med 
å re-etablere et interkommunal samarbeid. Kap 7 

 Forslag til regional plan/strategi – besøksforvaltning 
Bruk av utmark og naturområder i sammenheng med turisme, rekreasjon og friluftsliv har 
vært økende. Dette er i stor grad tråd med politiske målsettinger og satsninger. Men, denne 
utviklingen har også gitt utfordringer for andre utmarksnæringer som reindrift og annen 
beitenæring og i noen grad også andre utfordringer knyttet til natur- og kulturverdier.  

  
Det er behov for å finne en balanse mellom de ulike interessene i utmarka og forebygge 
konflikter slik at en ny utmarksnæring som turisme og friluftsliv bidrar til helhetlig verdiskaping 
- sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskaping, og ikke bidrar til økt konflikt.  

  
Det bør utarbeides en regional plan eller strategi som blant annet oppdaterer kunnskapsstatus og 
situasjon i fylket og som bidrar til å samordne aktørene innenfor dette feltet og ser på behov for 
videre planinnsats på regionalt og kommunalt nivå.  
 
Bibliotekene i Nord-Troms er glad for at Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en 
regional planstrategi for perioden 2021-2024 og at man som en del av planprosessen har sendt 
dette ut på høring. I Nord-Troms har man hatt et godt etablert biblioteksamarbeid siden 2004, 
organisert og formalisert med forankring i Nord-Troms regionråd siden 2008. 
Biblioteksamarbeidet har gjennomført flere større samarbeids-/utviklingsprosjekt – bl.a. 
utvikling av studiebibliotek og satsing på samarbeid mellom skole/barnehage og bibliotek. For å 
sikre drift og forutsigbarhet ser bibliotekene i Nord-Troms behov for å formalisere det regionale 
biblioteksamarbeidet. Bibliotekene ser at samarbeidet er «sårbart», trenger dypere forankring. 
Det jobbes med dette. 
Planstrategien framstår som et godt gjennomarbeidet dokument. Vi ønsker likevel å komme med 
noen kommentarer og tilbakemeldinger: 
 Regional bibliotekplan for Troms (2017-2028) med tilhørende handlingsplan har vært og er 

et viktig styringsdokument for bibliotekene i gamle Troms fylke. Vi ser fram til at det skal 
utarbeides en ny handlingsplan for denne perioden. Bibliotekene i Nord-Troms er derfor 
veldig positive til at man ønsker å utvide den regionale planen til å gjelde for hele det nye 
fylket, Troms og Finnmark. 

 I Nord-Troms har vi fokus på samisk og kvensk litteratur, språk og kultur. På dette området 
gjør bibliotekene i Nord-Troms allerede mye i dag. Vi er derfor glade for at ett av de 
langsiktige utviklingsmålene har fokus på dette (s. 11) 

 Vi ønsker å understreke viktigheten av at regional bibliotekplan for Troms og Finnmark 
fokuserer på bibliotekenes plass og betydning i små lokalsamfunn. Hvordan sikre gode 
bibliotektjenester, robuste og kompetente bibliotek i alle kommuner. Viktigheten av nærhet 
til tjenestene, dvs. bibliotek der folk bor. Nord-Troms er en region med store avstander. 
Litteraturforsyning kan ivaretas med bokbusstjenester, f.eks. til skoler og barnehager. Mens 
det er vanskeligere å ivareta møteplass og debattarenaen i en bokbuss. I Nord-Troms har 
man et velfungerende biblioteksamarbeid som ivaretar mange funksjoner, som felles tiltak, 
kompetanseheving og erfaringsutveksling. Biblioteksamarbeidet sitter på mye kompetanse 
og erfaring som det er viktig å ta med seg videre i framtidig arbeid med utvikling av 
bibliotektjenester i regionen Troms og Finnmark. 



 Vi synes også det er spennende at fylkeskommunen ser behov for å utarbeide en regional 
plan for kultur; et overordnet styringsdokument for kunst og kultur i Troms og Finnmark. 
Det er viktig at bibliotekenes rolle og funksjon i lokalsamfunnene også tas med i denne 
planen. Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag befinner seg i skjæringspunktet mellom 
kunnskapspolitikk, kulturpolitikk og demokratiutvikling. Mange bibliotek opplever ute i 
kommunene å bli plassert ensidig i «kulturfeltet», mens et moderne veldrevet folkebibliotek 
er en sektorovergripende tjeneste. En framtidig regional kulturplan må utdype og beskrive 
forholdene, utfordringene og mulighetene dette gir. 

 Vi ser behov for en fremtidig regional kompetanseplan for hele fylket. Dette vil være 
høvelig for arbeidet bibliotekene gjør i forhold til kompetanse og livslang læring - fra 
barnehagealder til alderdom. Livslang læring handler om være i takt med verden rundt oss, 
samt bygge videre på mulighetene vi har til å være i front på mange kunnskapsområder. I 
Nord-Troms har vi lang erfaring med å legge til rette for brukervennlig, tilpasset og utvidet 
bibliotektilbud, med særlig fokus på det å være student i desentraliserte og fleksible studier. 
En kompetanseplan bør ses i sammenheng med regional plan for like levekår, regional plan 
for klimaomstilling samt regional bibliotekplan. 

 
Bibliotekene i Nord-Troms vil til slutt tilføye at vi setter stor pris på arbeidet Troms og 
Finnmark fylkesbibliotek gjør i dag. For bibliotekene i fylket, Nord-Troms inkludert, er 
fylkesbiblioteket en viktig utviklingsaktør som spiller på lag med alle bibliotek i regionen. 
 

PS 38/21 Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Saken utsettes grunnet overskredet møtetid. 
 

PS 39/21 Etablering av Campus Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Saken utsettes grunnet overskredet møtetid.  

 

PS 40/21 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Saken utsettes grunnet overskredet møtetid.  



 

PS 41/21 Nye retningslinjer for flåtelån og toppfinansieringslån for 
landbruket, samt endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond og 
kommunalt utviklingsfond 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Saken utsettes grunnet overskredet møtetid.  
 

PS 42/21 Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - ny 
behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Saken utsettes grunnet overskredet møtetid.  
 

PS 43/21 Revidering - reglement for interpellasjoner og spørsmål 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 06.05.2021  

Behandling: 
Saken utsettes grunnet overskredet møtetid.  


