
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 24.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 15:30  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll LEDER AP 
John R Karlsen MEDL FRP 
Sigrund Hestdal MEDL AP 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Tanja Birkeland MEDL SP 
Sigleif Pedersen MEDL AP 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
Tore Yttregaard MEDL H 
Ola Dyrstad MEDL SP 
Herborg Ringstad MEDL H 
Rune Benonisen MEDL AP 
Harald A. J. Evanger MEDL SP 
Ramona Soleng Thomassen MEDL UNG 

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen MEDL H 
Olaug Bergset MEDL SP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell NESTL H 
Svein Erik Falk MEDL SP 
Agnes Julie Bjørgve MEDL AP 
Tom Vegar Kiil MEDL SV 
Anne-Rose A. Mikkelsen MEDL KRF 
Oda Kristine Fossvoll MEDL UNG 
Anne Kirstin Korsfur MEDL FRP 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Marius Johansen Karl Gunnar Skjønsfjell H 
Tore Elvestad 
Fred Erlend N. Rundhaug 
Johanne E. Sommerseter 

Agnes Julie Bjørgve 
Tom Vegar Kiil 
Svein Erik Falk  

AP 
SV 
SP 

Tove-Mette Kristiansen Olaug Bergset  SP 
 
 
 



Merknader:  
1) Valg av settevaraordfører 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Tor-Arne Isaksen (Krf) som 
settevaraordfører. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: Tor-Arne Isaksen (Krf) settevaraordfører.  
 
2) Arthur Tørfoss – ikke møtt 
3) Anne Kirstin Korsfur – ikke møtt 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen 
Siri Ytterstad 
Angela Sodefjed 
Dag Funderud 
Rita Toresen 
Hanne Marita Hansen 

Service- og personalsjef 
Kommunalsjef oppvekst- og kultur 
Kommunalsjef helse- og omsorg 
Kommunalsjef drift- og utvikling 
Økonomisjef 
DMS leder 

 
 
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  John R Karlsen 24.06.21 
Ordfører   
 
 
_____________________  _______________________ 
Christin Andersen              Tanja Birkeland 24.06.21  
Utvalgssekretær               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
Program 
 
Torsdag 24. juni 
Kl. 08.30  Dersom innbyggerspørmsål er det møtestart kl 8:30 (vet dagen før) 
Kl. 09.00    Kulturelt innslag 
             Orienteringer 
             Interpellasjon 
             Spørsmål  
Kl. 11.30    Lunsj 
Kl. 14.00    Utdeling fagbrev 
Kl. 15.15    Omvisning Høgegga barnehage  
Kl. 15.30    Avslutning 
 
Fredag 25. juni 
Kl. 09.00    Møtestart 
Kl. 11.30    Utdeling Æresprisen  

Lunsj 



                                         

                                         Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Of
f 

Arkivsaks
nr 

FO 5/21 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland 
(Sp) 

 2020/1138 

PS 44/21 Referatsak   
RS 31/21 Orientering om status i barneverntjenesten i Nordreisa 

kommune mai 2021 
 2019/483 

RS 32/21 Bekreftelse på avsluttet tilsyn - Nordreisa kommune  2020/1111 
RS 33/21 Statsforvalterens gjennomgang av budsjett og 

økonomiplan 2021 - 2024 Nordreisa kommune 
 2020/582 

RS 34/21 Fylkesmannens rapport om økonomisk utvikling i 2020 
Troms og Finnmark 

 2020/1301 

RS 35/21 Nordreisa kommune midtveisvurdering veiledning 
BUFDIR 2020-2021 

 2020/528 

RS 36/21 Utbytte fra Ymber  2015/1534 
RS 37/21 Vedtaket stadfestes - 

 Klage over detaljreguleringsplan for Sørkjosen tas ikke 
til følge 

 2015/2351 

RS 38/21 Samarbeidsavtale LOCUS - Allemannsrettens omstridte 
natur - reforhandlinger av lokale sedvaner i lag med 
småbrukere i periferilandskap 

 2021/608 

RS 39/21 Strategi for tilskuddsordningen 2021 for anvendelse av 
årlig driftsoverskudd i Troms Holding AS 

 2020/608 

RS 40/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 11. mai 2021  2020/83 
RS 41/21 Generalforsamling Arkiv Troms 28. april 2021  2016/199 
RS 42/21 Protokoll fra generalforsamling 2021 Nord-Troms 

museum 
 2019/1420 

RS 43/21 Protokoll fra generalforsamling 2021 Ymber AS  2020/532 
RS 44/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 25.05.21  2019/1270 
RS 45/21 Protokoll fra ordinær generalforsamling i ReisaVekst 

AS 26.04.21 
 2021/697 

RS 46/21 Protokoll generalforsamling Avfallsservice AS 07.05.21  2018/151 
RS 47/21 Årsmelding 2020 - Pasient- og brukerombudet i Troms  2015/846 
RS 48/21 Årsmelding 2020 Brannvesenet Nord  2021/111 
RS 49/21 Årsmelding 2020 oppvekst/kompetansenettverk i Nord-

Troms 
 2021/127 

RS 50/21 Årsmøte i KomOpp  2020/622 



RS 51/21 Årsmøteprotokoll 2021 Norges nasjonalparkkommuner  2021/50 
RS 52/21 Orientering til kommunestyret 24.06.2021 - oppfølging 

av politiske vedtak 2020 og 2021 
 2021/699 

PS 45/21 Årsmelding 2020 Nordreisa kommune  2021/340 
PS 46/21 Årsoppgjør 2020  2020/1301 
PS 47/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og budsjettregulering nr 

1/2021 
 2020/582 

PS 48/21 Foreløpig budsjettramme 2022  2021/616 
PS 49/21 Helse- og omsorgsplan 2021 - 2026  2016/399 
PS 50/21 Sonjatun nybygg/renovering mulighetsstudie  2021/612 
PS 51/21 Avtale om vertskommunesamarbeid krisesentertilbud 

mellom Nordreisa kommune og Tromsø kommune som 
vertskommune 

 2015/218 

PS 52/21 Søknad fra ReisaVekst AS om kjøp av 
administrasjonsbygning og tomt 

 2020/1291 

PS 53/21 Anmodning om realisering av fotballhall  2021/477 
PS 54/21 Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - 

sluttbehandling 
 2015/904 

PS 55/21 Intensjonsavtale om drift og vedlikehold av veger 
mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og 
Nordreisa kommune 

 2021/7 

PS 56/21 Opprettelse av nytt brannsamarbeid i Nord Troms  2017/1110 
PS 57/21 Etablering av Campus Nord-Troms  2021/490 
PS 58/21 Avtale om vertskommunesamarbeid - NorIKT  2021/694 
PS 59/21 Interkommunal sekretariatsfunksjon for 

Helsefellesskapet Troms og Ofoten 
 2020/1371 

PS 60/21 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS  2020/570 
PS 61/21 Sluttrapport forstudie Næringsvennlig kommune  2020/256 
PS 62/21 Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 

Nordreisa kommune 
 2020/701 

PS 63/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Solbakken botiltak  2020/317 
PS 64/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020  2020/649 
PS 65/21 Endringer i motorferdselsloven og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer på islagte vassdrag -forslag om 
nedleggelse av dispensasjonsutvalget 

 2019/1409 

PS 66/21 Mindre endring av Forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms 

 2021/51 

PS 67/21 Nye retningslinjer for flåtelån og toppfinansieringslån 
for landbruket, samt endring av retningslinjene for 
kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond 

 2016/1306 

PS 68/21 Revidering - reglement for interpellasjoner og spørsmål  2021/485 



PS 69/21 Revidering - Reglement/retningslinjer for barn- og 
unges kommunestyre i Nordreisa 

 2020/1017 

PS 70/21 Revidering av delegasjonsreglementet for Nordreisa 
kommune 

 2016/548 

PS 71/21 Revidering av reglement for kommunale vigsler  2017/701 
PS 72/21 Reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i 

Nordreisa 
 2015/291 

PS 73/21 
PS 74/21          
PS75/21 

Reviderte retningslinjer for Byggekomiteen 
Ekstraordinær asfaltering 
Ekstraordinær midler til sommerjobb 
 

 2019/1407 
2020/8 

2021/711 

 
Orienteringer 

• Velferdsteknologi v/kommunalsjef Angela Sodefjed og Inghild Sivertsen prosjektleder 
• Oppfølging Sonjatun sykehjem v/kommunalsjef Angela Sodefjed 
• Vårflom og skredhendelser v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen og kommunalsjef  

Dag Funderud 
• Koronapandemien v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen 
• Oppfølging av politiske vedtak v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen 

 

FO 5/21 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 

Svar interpellasjon: 
 
Viser til tidligere diskusjoner i kommunestyret, svar på spørsmål og interpellasjoner om samme 
tema (29.09.2020, 29.10.2020 og 06.05.2021). 
  
Ordfører har ikke utsatt gjennomføring av vedtak som interpellanten henviser til. Alle politiske 
reglement planlegges revidert innen første halvår 2022. 
  
I kommunestyremøtet 06.05.2021 var eldreråd, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet 
invitert til å legge frem sin årsmelding. Innleggene fra spesielt de to først nevnte underbygger 
påstanden om at potensialet for bedre oppfølging av utvalgene er tilstede. 
  
Ordfører er fremdeles av den oppfatning at eksisterende regelverk, både lovkrav og egne 
retningslinjer for råd og utvalg innehar gode forutsetninger for bred medvirkning. 
  
I reglement for eldrerådet står det blant annet at leder og sekretær i samråd sørger for at saker av 
betydning for eldrerådet blir behandlet, eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg 
som behandler saker innenfor utvalgets ansvarsområde og leder kan i enkeltsaker innkalle dem 
det er ønskelig å rådføre seg med. I reglement for rådet for funksjonshemmede står det blant 
annet at rådet skal holdes fortløpende orientert om kommunale saker som er under bygging/i 
arbeid og skal medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser. 
  



For å nevne noen iverksatte tiltak siste tiden: 
 
Driftsutvalget har oppnevnt en fast representant i utvalget til å være fadder for 
ungdomsrepresentanten. Dvs et spesielt ansvar for å hjelpe ungdomsrepresentantene. 
  
Kommunalsjef for helse har deltatt på møtene med eldrerådet og rådet for funksjonshemmede og 
vil fremover i økt grad involvere rådene i saker. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget har gjort vedtak om at alle vedtak fra barnas- og unges 
kommunestyre følges opp med administrativ utredning og politisk sak til oppvekst- og 
kulturutvalget. 
  
Ungdomsrådet inviterer ordfører til møte for gjennomgang av kommunestyresakene i forkant av 
hvert kommunestyremøte. 
  
Ordfører forutsetter at kommunedirektøren sørger for at utvalgene får reell medvirkning og blir 
involvert jmf gjeldende reglement inntil revidering av reglement blir behandlet i 
kommunestyret. 
 
Tanja Birkeland (SP) fremmet følgende oversendelses forslag: Viser til sak FO 36/20 der 
kommunestyret vedtok følgende enstemmig: Vi ber om at vi får en sak til kommunestyret som 
beskriver hvordan kommunikasjon og medvirkning fra eldre, funksjonshemmede og barn- og 
unge kan bli ivaretatt på en bedre måte i Nordreisa.  
 
Under dette gjennomgås reglementene fra rådene.  
 
I svaret sist på sist møte opplyste ordfører at hun vil utsette gjennomføringa av vedtaket til 2022. 
Det er åpenbart at kommunikasjonen med både eldre og funksjonshemmede bør styrkes i 
Nordreisa kommune, og Nordreisa Senterparti foreslår at Rådet for funksjonshemma og 
Eldrerådet gis samme rettigheter i råd og utvalg i kommunen som Ungdomsrådet har, med 
virkning fra 1.8.2021.  
 
Oversendelesforslaget enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Viser til sak FO 36/20 der kommunestyret vedtok følgende enstemmig: Vi ber om at vi får en 
sak til kommunestyret som beskriver hvordan kommunikasjon og medvirkning fra eldre, 
funksjonshemmede og barn- og unge kan bli ivaretatt på en bedre måte i Nordreisa.  
 
Under dette gjennomgås reglementene fra rådene.  
 
I svaret sist på sist møte opplyste ordfører at hun vil utsette gjennomføringa av vedtaket til 2022. 
Det er åpenbart at kommunikasjonen med både eldre og funksjonshemmede bør styrkes i 
Nordreisa kommune, og Nordreisa Senterparti foreslår at Rådet for funksjonshemma og 
Eldrerådet gis samme rettigheter i råd og utvalg i kommunen som Ungdomsrådet har, med 
virkning fra 1.8.2021.  
 
 
 



PS 44/21 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 

PS 45/21 Årsmelding 2020 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Årsmelding 2020 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 

PS 46/21 Årsoppgjør 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2020 godkjennes. 
o Nordreisa kommunes driftsregnskap godkjennes i balanse.  
o Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse. 

 
 
 
 



PS 47/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og budsjettregulering nr 1/2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen fremmet følgende tilleggsforslag: Visit Lyngenfjord. 
Årlig kostnad på avtaler med Visit Lyngenfjord på kr 250.000,- hentes fra dispensasjonsfondet, 
jamfør vedtak i kommunestyret i februar 2021.  
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar 1.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021: 

 

Visit Lyngenfjord. Årlig kostnad på avtaler med Visit Lyngenfjord på kr 250.000,- hentes fra 
dispensasjonsfondet, jamfør vedtak i kommunestyret i februar 2021.  
 
 
 



PS 48/21 Foreløpig budsjettramme 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
John R. Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Sektor for helse og omsorg økes med 
tre millioner i 2022. Inndekning foretas på alle øvrig sektorer prosentvis etter sektors størrelse.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Karlsen (Frp). Forslaget fikk 1  stemmer og stemte imot. 
Forslaget falt.  
 
Det ble deretter stemt over innstillingen fra formannskapet. Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.  
 

Vedtak: 

 Budsjettrammen tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2022 i økonomiplanen for 2021-
2024, som ble vedtatt i desember 2020. Den justeres deretter for lønnsvekst, tiltak som 
ikke er gjennomført i 2021 og eventuelle nye behov. Det foreslås følgende økonomiske 
rammer i perioden 2022-2025 (inkl. innsparingskrav): 
 

 
 

 Det foreslås følgende innsparingstiltak i økonomiplan perioden: 
 
Innsparingskrav 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 

 Renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 mill utsettes til 2025.  
 
 
 

PS 49/21 Helse- og omsorgsplan 2021 - 2026 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Planen vedtas med følgende   
 



Planen tas opp til revisjon høsten 2022 ved bruk av ekstern kompetanse firma. Kostnadene 
innarbeides i budsjett 2022. Det forutsettes bred deltakelse i hele planprosessen. Planen må ha 
en tidsperiode over 2 valgperioder.  
 
Siv Elin Hansen og Fred E. Rundhaug (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Nordreisa kommune skal utarbeid et samlet oversiktsdokument om folkehelsen jfr 
forskrift.  

 Kommunen skal utarbeid en delplan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølgning 
av selvskading og selvmordsforsøk. Delplanen innarbeides også i den fremtidige rus og 
psyk. planen.  

 
Det ble først stemt over kule punkt 1 i forslaget fra Hansen/Rundhaug (SV). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over kule punkt 2 i forslaget fra Hansen/Rundhaug (SV). Forslaget fikk 8 
stemmer og 9 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Det ble så stemt over forslaget fra Ringstad (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  
Til sist ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Oppdatert forslag til helse- og omsorgsplan for 2021-2026 vedtas. 
 
Planen tas opp til revisjon høsten 2022 ved bruk av ekstern kompetanse firma. Kostnadene 
innarbeides i budsjett 2022. Det forutsettes bred deltakelse i hele planprosessen. Planen må ha 
en tidsperiode over 2 valgperioder. 
 
Nordreisa kommune skal utarbeid et samlet oversiktsdokument om folkehelsen jfr forskrift. 
 

PS 50/21 Sonjatun nybygg/renovering mulighetsstudie 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
John R Karlsen (FrP) fremmet følgende tillegg: Inntil kr 1.000.000,- dekkes inn fra 
dispensasjonsfondet.  
 
Hilde A Nyvoll (AP) vedtok følgende endringsforslag: Kommunestyret vedtar oppstart av 
mulighetsstudie ved hjelp av ekstern konsulent. Oppstart av arbeidet høsten 2021.  
 
Siv Elin Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: Bærekraftsperspektivet må ivaretas i det 
videre arbeidet.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Hansen (SV). Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Nyvoll (AP). Endringsforslaget enstemmig 
vedtatt.  
Det ble tilslutt stemt over tilleggsforslaget fra Karlsen (FrP). Tilleggsforslaget enstemmig 
vedtatt.  
 



Vedtak: 
Det iverksettes anbudsrunde angående mulighetsstudie. 
 
Kommunestyret vedtar oppstart av mulighetsstudie ved hjelp av ekstern konsulent. Oppstart av 
arbeidet høsten 2021.  
 
Bærekraftsperspektivet må ivaretas i det videre arbeidet.  
 
Inntil kr 1.000.000,- dekkes inn fra dispensasjonsfondet.  
 
 
 

PS 51/21 Avtale om vertskommunesamarbeid krisesentertilbud mellom 
Nordreisa kommune og Tromsø kommune som vertskommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar avtale med Tromsø kommune om vertskommunesamarbeid, 
krisesentertilbud. 

 Økte kostnader for Nordreisa kommune innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022 – 
2025. 

 
 

PS 52/21 Søknad fra ReisaVekst AS om kjøp av administrasjonsbygning og 
tomt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 2: Kjøpesum settes til 2 
millioner kroner og kjøper betaler oppmåling og omkostninger ved salget.  
 
Tor-Arne Isaksen for AP, H og Krf fremmet følgende endringsforslag til nytt kulepunkt 4: 
salgsinntektene settes på kapitalfond. Nytt kulepunkt 5: Kommunestyret ber om ny sak til 
25.06.21 om sommerarbeidsplasser for ungdom og ekstra midler til asfaltering.   
 
Det ble først stemt over Hansens (SV) nytt punkt 2. Forslaget fikk 3 stemmer og 13 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 
Deretter ble det stemt over de to forslagene fra Isaksen (Krf) under ett. Forslagene enstemmig 
vedtatt.  



 
Det ble til slutt stemt punktvis over innstillingen. Kulepunkt 1: enstemmig vedtatt. Kulepunkt 2: 
vedtatt mot 3 stemmer. Kulepunkt 3: vedtatt mot 3 stemmer.  
 

Vedtak: 

 Kommunestyret godkjenner salg av administrasjonsbygning og tomt, deler av G.nr 46/10 
til ReisaVekst AS. Tomten avgrenses etter formålsgrense næringsareal i reguleringsplan. 

 Kjøpesum settes til kr 3 millioner og kjøper betaler oppmåling og omkostninger ved 
salget. 

 Hovedavtale mellom ReisaVekst AS og Nordreisa kommunen gjennomgås og 
reforhandles med mål om en reduksjon tilsvarende tapte leieinntekter til Helse og 
omsorg. 

 Salgsinntektene settes på kapitalfond.  Kommunestyret ber om ny sak til 25.06.21 om 
sommerarbeidsplasser for ungdom og ekstra midler til asfaltering.   

 

PS 53/21 Anmodning om realisering av fotballhall 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Gruppeledere AP, H, Krf, SP, SV og Frp fremmet følgende fellesforslag: kommunestyret er 
positiv til planer for ny fotballhall. En slik etablering er Nordreisa idrettslag sitt ansvar både når 
det gjelder finansiering og drift.  
Vi ser imidlertid at det blir krevende å finne en løsning som blir økonomisk overkommelig for 
fotballgruppa.  
 
Vi inviterer Nordreisa IL å vurdere etablere en forstudie sammen med Nordreisa kommune, og 
eventuelt andre private og offentlige interessenter. Kommunestyret mener målsettingen med 
denne forstudien bør være å utrede om flerbruk og samlokalisering i tilknytning til fotballhall, 
kan bidra til å videreutvikle Nordreisa som et attraktivt skole- og studiested med allsidige 
fritidstilbud.  
 
 
Innstillingen blir satt opp mot fellesforslaget. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret er positiv til planer for ny fotballhall. En slik etablering er Nordreisa idrettslag 
sitt ansvar både når det gjelder finansiering og drift. Vi ser imidlertid at det blir krevende å finne 
en løsning som blir økonomisk overkommelig for fotballgruppa.  
 
Vi inviterer Nordreisa IL å vurdere etablere en forstudie sammen med Nordreisa kommune, og 
eventuelt andre private og offentlige interessenter. Kommunestyret mener målsettingen med 
denne forstudien bør være å utrede om flerbruk og samlokalisering i tilknytning til fotballhall, 
kan bidra til å videreutvikle Nordreisa som et attraktivt skole- og studiested med allsidige 
fritidstilbud.  
 
 



PS 54/21 Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) foreslår følgende: Utvidelse av punkt 1 i tiltaksliste i 
trafikksikkerhetsplanen 2021-2024: E6 – 365 m fortau Olderskogen – Sentrum 28A i tillegg 
busslommer strategisk plassert på strekningen.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Isaksen (Krf). Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 med tilhørende 
tiltaksliste. 
Tillegg under delmål 4 
Skoleveier, bør skiltes bedre, feks der barn krysser veier til skolen 
 
Utvidelse av punkt 1 i tiltaksliste i trafikksikkerhetsplanen 2021-2024: E6 – 365 m fortau 
Olderskogen – Sentrum 28A i tillegg busslommer strategisk plassert på strekningen. 
 
 

PS 55/21 Intensjonsavtale om drift og vedlikehold av veger mellom Troms og 
Finnmark fylkeskommune og Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstilingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune inngår intensjonsavtale med Troms og Finnmark fylkeskommune for å 
avdekke om det er grunnlag for samarbeidsmuligheter for drift og vedlikehold av fylkes- og 
kommuneveier. 
 

PS 56/21 Opprettelse av nytt brannsamarbeid i Nord Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar å opprette nytt brannsamarbeid mellom kommunene 
Skjervøy og Nordreisa med virkning fra 01.01.2022. 

 Nordreisa kommune godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale for Nord-Troms 
brann og redning. 

 Vertskommune for samarbeidet legges til Skjervøy eller Nordreisa. Endelig plassering 
avgjøres ved tilsetting av ny brannsjef og hvor vedkommende velger å bosette seg. 

 Alle ansatte i gammelt samarbeid som er bosatt i en av kommunene i det nye 
samarbeidet tilbys ansettelse i nytt samarbeid. 

 Kostnadsfordeling drøftes nærmere mellom kommunene, og kommunestyret delegerer til 
formannskapet å godkjenne endelige avtale. 

 
 

PS 57/21 Etablering av Campus Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
a. Nordreisa kommunestyre godkjenner etablering av Campus Nord-Troms AS som 

foreslått. 
b. Nordreisa kommune tegner seg for 100 aksjer pålydende kroner 1.000 i selskap under 

stiftelse Campus Nord-Troms AS. Til sammen kroner 100.000.  
c. Finansieringen av aksjetegningen skjer ved at Nord-Troms Regionråd DA innbetaler til 

Nordreisa kommune kroner 100.000 som er øremerket aksjekapital i Campus Nord-
Troms AS. Beløpet innbetales til Campus Nord-Troms AS når selskapet anmoder om 
det. Som vedlegg til dette vedtaket har Nordreisa kommune fått forelagt notatet om 
prinsipper for deling og forslaget til fordeling av verdier og gjeld/forpliktelser fra Nord-
Troms Regionråd DA.  

d. Den resterende del av oppgjøres mellom Nord-Troms Regionråd DA og selskap under 
stiftelse Campus Nord-Troms AS, gjøres direkte mellom Nord-Troms Regionråd DA og 
Campus Nord-Troms AS. Dette oppgjøres gjennomføres også med en like stor andel for 
hver kommune. 

 
 

PS 58/21 Avtale om vertskommunesamarbeid - NorIKT 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
1. Nordreisa kommunen godkjenner ny samarbeidsavtale for NorIKT. Samarbeidet endres fra 
Kommunelovens §19-1 til §20-2: administrativt vertskommunesamarbeid. 
2. Endring i samarbeidsform trer i kraft når alle kommunene har gjort positive vedtak. 
3. Skjervøy kommune er vertskommune for NorIKT. 
4. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen fordeles 
etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes ikke av 
samarbeidet. 
5. Ny organisering skal evalueres etter ett år, senest i løpet av våren 2022. 
 
 

PS 59/21 Interkommunal sekretariatsfunksjon for Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa  kommune deltar i ordning med interkommunalt samhandlingssekretariat 

for Helsefellesskapet Troms og Ofoten. 
 

2. Nordreisa  kommune godkjenner at sekretariatet lokaliseres i Tromsø og at Tromsø 
kommune gis arbeidsgiveransvaret for sekretariatet. 

 
3. Nordreisa kommune godkjenner modell for kostnadsfordeling mellom kommunene, 

basert på likt grunnbeløp kr. 10.000 pr kommune og et likt beløp pr. innbygger. 
 
 

 

PS 60/21 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 01.01.2021 for KomRev Nord IKS 
 
 
 



PS 61/21 Sluttrapport forstudie Næringsvennlig kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Programmet næringsvennlig kommune avsluttes 
 Sluttrapporten fra forstudiet næringsvennlig kommune følges opp som grunnlag i 

revideringen av strategisk næringsplan 
 Hele organisasjonen må gjøres kjent med funnene i forstudiet 
 Nordreisa kommune engasjerer ekstern konsulent til å utføre revideringen av strategisk 

næringsplan, med en kostnadsramme på inntil kr. 100.000,- Midlene tas fra 
utviklingsfondet. 

 
 
 

PS 62/21 Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) og Rune Benonisen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, H, Krf, SP, 
SV, Frp: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Vi ber at den fremmes på nytt i neste 
kommunestyret etter behandling i utvalgene, jfr vedtaket i sak 128/20.  
 
Fred Erlend Rundhaug (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag hovedutvalg:  

 Det skal utarbeides en delplan for forebygging, tidlig identifiserbare og oppfølging av 
selvskading og selvmordsforsøk som skal innarbeides inn i ny Rus og psykiatriplan 

 Rullering av Rus-og psykiatriplan fremskyndes til 2022.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Rundhaug (SV). Forslaget enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over fellesforslaget satt opp mot innstillingen. Fellesforslaget enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Vi ber at den fremmes på nytt i neste kommunestyret 
etter behandling i utvalgene, jfr vedtaket i sak 128/20.  
 
Fred Erlend Rundhaug (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag hovedutvalg:  

 Det skal utarbeides en delplan for forebygging, tidlig identifiserbare og oppfølging av 
selvskading og selvmordsforsøk som skal innarbeides inn i ny Rus og psykiatriplan 

 Rullering av Rus-og psykiatriplan fremskyndes til 2022.  
 
 



PS 63/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Solbakken botiltak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Sigrund Hestdal (AP), Tore Elvestad (AP) og Tore Yttregaard (H) fratrer saken jfr Fvl § 6, 
bokstav e. Enstemmig vedtatt. 
 
John R. Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om etablering av Solbakken botiltak, og tar rapporten til 
etterretning.  
 
Forslaget til Karlsen ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fikk 9 stemmer og 2 stemte for 
innstillingen. Forslaget vedtatt.   
 
Vedtak: 
Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om etablering av 
Solbakken botiltak, og tar rapporten til etterretning.  
 
 

PS 64/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
 

PS 65/21 Endringer i motorferdselsloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer på islagte vassdrag -forslag om nedleggelse av 
dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune legger ned dispensasjonsutvalget med virkning fra 1.juli 2021. Saker av 
prinsipiell betydning etter Motorferdselsloven med tilhørende forskrifter, behandles i 
driftsutvalget. 



Endringene tas inn i delegasjonsreglementet for Nordreisa kommunen fra samme tidspunkt. 
 
 

PS 66/21 Mindre endring av Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, 
Nordreisa kommune, Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll fratrer behandling av saken jfr Fvl § 6, bokstav c. Enstemmig vedtatt.   
 
Fred Erlend Rundhaug fremmet følgende tilleggsforslag: tillatelse i punkt 3 kan gis til køjring 
mellom Bilto og Mollis samt at det kun er lov når det er under 1,9 meters vannstand  
 
Det ble først stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over forslaget fra Rundhaug (SV). Forslaget fikk 5 stemmer  og 9 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  
 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd 
vedtar Nordreisa kommune følgende midlertidige endringer av Forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms fastsatt av Nordreisa kommunestyre 22. juni 
2000: 
 
Endret punkt 2: Det innføres forbud mot bruk av vannjet (hele døgnet). 
 
Nytt punkt 3: Kommunen kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av vannjetaggregat til 
næringsformål for inntil 6 bedrifter og for inntil 2 vannjetaggregater per bedrift for sesongen 
2021.  
 
 
 

PS 67/21 Nye retningslinjer for flåtelån og toppfinansieringslån for 
landbruket, samt endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond og 
kommunalt utviklingsfond 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar nye retningslinjer for flåtelån og nye retningslinjer for toppfinansieringslån 
til landbruket, samt endrede retningslinjer for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond, 
alle datert 06.05.2021. 

 
 

PS 68/21 Revidering - reglement for interpellasjoner og spørsmål 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Reglement for Nordreisa kommunestyre (reglement for interpellasjoner og spørsmål)  
vedtatt av kommunestyret 16.06.1994 endres slik at første setning bokstav a) skal lyde som 
følge:  

a) Interpellasjoner må innleveres skriftlig senest kl 10.00, sju dager før møtedag. 
 

 Samtlige politiske reglement for Nordreisa kommune revideres og legges frem for 
kommunestyret 1. halvår 2022.  

 
 
 

PS 69/21 Revidering - Reglement/retningslinjer for barn- og unges 
kommunestyre i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunedirektøren anbefaler endringer som er foreslått. 
 
 
 

PS 70/21 Revidering av delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 



Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Fremlagt delegasjonsreglement for Nordreisa kommune versjon 2020 - 3 vedtas.  
 
Kommunedirektør gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer 
som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, 
og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. 

 

 

PS 71/21 Revidering av reglement for kommunale vigsler 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Forslag til revidert reglement for vigsler i Nordreisa kommune vedtas.  
 
 

PS 72/21 Reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Vedtektene for de kommunale barnehagene vedtas slik de foreligger, tilpasset ny barnehagelov 
og barnehagestruktur 
 
 

PS 73/21 Reviderte retningslinjer for Byggekomiteen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte retningslinjer for byggekomiteen. 
 
 

PS 74/21 Ekstraordinær asfaltering 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen. Innstillingen fikk 12 stemmer og 2 stemte imot.  

Vedtak: 
Kommunestyret bevilger 0,8 millioner til ekstra asfaltering i 2021. Følgende strekninger 
prioriteres: 
1. Svartfossveien fra kryss Biltoveien til snuplass 
2. Myrslettveien, Loppevollveien og Tretten 
 
Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 
 
 
 

PS 75/21 Ekstraordinære midler til sommerjobb for ungdom 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret bevilger kr 200 000 i ekstramidler til sommerjobb for ungdom sommeren 2021. 
 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 


