
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 28.10.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 17:50 

 
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 
Terje Olsen permisjon fra kl 12:00 Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen permisjon fra kl 16:00 Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset permisjon fra 13:45-14:29 Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Svein Erik Falk permisjon fra kl. 17:15 Medlem SP 
Ola Dyrstad permisjon fra kl 16:00 Medlem SP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen permisjon fra kl 14:00 Medlem FRP 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
Emma Halvorsen Agorsah Medlem Ung 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Anne Kirstin Korsfur MEDL FRP 
Agnes Julie Bjørgve MEDL AP 
Harald A. J. Evanger MEDL SP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Jens Severin Giæver Medlem Ung 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 
Jan Harald Tørfoss Harald A. J. Evanger SP 
Rikke Gausdal Larsen Anne Kirstin Korsfur FRP 
Kirsti Hansen-Krone Siv Elin Hansen  SV 
Rodner Nilsen Sigrund Hestdal AP 
Ikke foretatt valg av vara for Jens Severin Giæver Ung 
Herman Hermansen fra kl 12:00 Terje Olsen  H 
Tove Mette Kristiansen fra kl 13:45 
-14:29 - i sak 79 – 80/21 

Olaug Bergset SP 

 



Merknader 
 

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

 
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  Herborg Ringstad 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Svein Erik Falk  
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 76/21 Referatsak   
RS 53/21 21/1215-50 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev 

kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 

 2021/342 

RS 54/21 Beredskap for covid-19 høsten 2021  2020/300 

RS 55/21 KomRev Nord's representantskapsmøte møtebok  2019/1102 

RS 56/21 Melding om vedtak sak 14/21 (referatsaker) - 
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune 

 2020/649 

RS 57/21 Oppfølging av rapportering - 2. halvår 2020 i 
barneverntjenesten 

 2019/483 

RS 58/21 Protokoll fra generalforsamling i Bredbåndsfylket 
4.juni 2021 

 2018/606 

RS 59/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 22.06.21  2019/1270 

RS 60/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 30. og 31. 
august 21 

 2019/1270 

RS 61/21 Protokoll fra møte i representantskapet 27.04.21  2020/512 

RS 62/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 
Nordreisa 

 2020/1301 

RS 63/21 Svar på søknad om tilskudd fra Troms Holding  2015/1300 

RS 64/21 Årsrapport 2020-Visit Lyngenfjord  2020/872 

PS 77/21 Økonomirapport 2.kvartal 2021 og 
budsjettregulering 2/2021 

 2021/960 

PS 78/21 Finansiering utbygging av Moan skole  2020/272 
PS 79/21 Etablering av Reisa villaksenter -utbygging av 

Halti 
 2018/443 

PS 80/21 Kjøp av boligeiendom som grenser til Halti  2021/877 
PS 81/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg - ny 

behandling 
 2021/619 

PS 82/21 Kommunal garanti Nordreisa Idrettslag - 
Snøproduksjonsanlegg 

 2021/1094 

PS 83/21 Samarbeidsavtale med kommunene - 
Distriktsmedisinsk senter 

 2020/691 

PS 84/21 Revidering av samarbeidsavtale Interkommunal 
jordmortjeneste 2021 

 2015/641 

PS 85/21 Nedlegging av Tømmernes barnehage gir behov 
for å øke kapasiteten i kommunal barnehage 

 2020/967 

PS 86/21 Tilstandsrapport - kvalitetsmelding for 
Nordreisaskolen 2020-21 

 2019/1080 

PS 87/21 Ungdataundersøkelsen 2021  2020/1284 
PS 88/21 Kommunebarometeret 2021 - Nordreisa 

kommune 
 2021/937 



PS 89/21 Ny fastsetting og endring av snøskuterløyper i 
Nordreisa 

 2019/605 

PS 90/21 Etablering av interkommunalt politisk råd i Nord-
Troms 

 2020/979 

PS 91/21 Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 
Nordreisa kommune 

 2020/701 

PS 92/21 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske 
vedtak iverksettes 

 2020/1321 

PS 93/21 Søknad om bevilling for nettsalg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 - Lokalbrygg AS 

 2020/405 

PS 94/21 Ettergivelse eller nedsettelse av tilsynsavgift 
tobakksvarer- Johs. H. Giæver AS 

 2021/750 

 
Interpellasjoner/spørsmål 
FO 6/21    Interpellasjon havneregulativ        
FO 7/21 Spørsmål om turnus-oppsett i kommunen        
FO 8/21 Spørsmål om hensatt lastebil        
FO 9/21 Spørsmål om Rotsundelv skole   
 
 
Orienteringer 

 FoU-prosjektet Locus v/Gaute Svensson, forsker ved UiT  
 Statusrapport barnevernstjenesten v//Siri Ytterstad, kommunalsjef oppvekst- og kultur 
 Drift av Sonjatun sykehjem v/Angela Sodefjed, kommunalsjef helse- og omsorg 
 Statusoppdatering av kommunal bygningsmasse v/Dag Funderud, kommunalsjef drift- 

og utvikling 
 Covid19 v/Jan-Hugo Sørensen, kommunedirektør 

o næringslivet og status for reiselivet  
o dagens situasjon og informasjon om pandemien   

 
 
Muntlig spørsmål 
John Karlsen (Frp) stilte muntlig spørsmål om status for fagskole for spillutvikling i Nordreisa. 
Muntlig svar fra ordfører og varaordfører: 
- søknad sendt NOKUT – svar forventes i uke 50 
- Intensjonsavtale om undervisningslokaler ved Nord-Troms videregående 
- Søknad til Troms Holding 
- Jobber mot oppstart av fagskolen høsten 2022 
 
 
Permisjoner 
Terje Olsen (H) permisjon fra kl. 12:00, fra PS 78/21 til PS 94/21 
Olaug Bergset (Sp) permisjon fra kl. 13:45 – 14:29, fra PS 79/21 til 80/21  
John Karlsen (Frp) permisjon fra kl 14:00 fra PS 80/21 til PS 94/21 
Tor Arne Isaksen (Krf) permisjon fra kl 16:00 fra PS 90/21 til PS 94/21 
Svein Erik Falk (Sp) fra 17:15 fra PS 91/21 
Ola Dyrstad (Sp) fra kl 16:00 PS 88/21 til PS 94/21 
Emma Halvorsen (UNG) permisjon fra kl 15:00 – 16:30 PS 87/21-88/21 



PS 76/21 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommunestyret ber administrasjonen 
lage sak til næringsutvalget om vi kan utvikle lokale verdikjeder basert på f.eks. tømmer. 
 
Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt.    
 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.  
 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
Nordreisa kommunestyret ber administrasjonen lage sak til næringsutvalget om vi kan utviklie 
lokale verdikjeder basert på f.eks. tømmer. 
 
 

PS 77/21 Økonomirapport 2.kvartal 2021 og budsjettregulering 2/2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 
 
Link til digital presentasjon av økonomirapport for 2.kvartal 2021: 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-økonomirapport_2kvartal_2021/  
 
 

PS 78/21 Finansiering utbygging av Moan skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
John Karlsen (FrP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, og må sees i sammenheng med de 
andre store investeringsprosjektene som må gjennomføres de nærmeste årene. 
 

https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-%C3%B8konomirapport_2kvartal_2021/


Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra John Karlsen (Frp). 8 stemte for og 13 imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Tom Vegar Kiil (SV) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune ser på alternative 
løsninger for utbedringer av Moan skole. Nordreisa kommune avlyser entreprisekonkurranse før 
utbygging av Moan skole pga at innkomne tilbud overskrider vedtatt budsjett ramme. Prosjektet 
utsettes ett år. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). 9 stemte for og 12 stemte imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over innstillingen fra formannskapet. 12 stemte for og 9 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt. 
 
John Karlsen (Frp) fremmet protokolltilførsel: FrP gruppa mener det er direkte uansvarlig å 
foreta investeringer uten å se alle nødvendige innvesteringer i sammenheng.  
Fra representanten Rikke G Larsen (Frp), Arthur Tørfoss (Frp) og John Karlsen (Frp) 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 mill på 
eksisterende ramme.  
Kommunestyret ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på 
løsninger for å redusere de totale kostnadene. 
 
 

PS 79/21 Etablering av Reisa villaksenter -utbygging av Halti 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Det forventes at flere aktører blir med på spleiselaget som f.eks. Statskog og 
havbruksnæringen. 

 Det forventes at regjeringen går inn med driftsmidler til senteret 
 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Leieavtale med Halti nasjonalparksenter skal godkjennes av kommunestyret.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Karl Gunnar Skjønsfjell (H). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Det vises til planer for utbygging av Halti for å etablere Reisa villaksenter AS med et 
visningssenter.  

 Kommunestyret slutter seg til planene om utbygging innen en kostnadsramme på 14 
millioner. 

 Før byggestart må det etableres leieavtale med Halti nasjonalparksenter for hele lokalet. 
 Det forventes at flere aktører blir med på spleiselaget som f.eks. Statskog og 

havbruksnæringen. 



 Det forventes at regjeringen går inn med driftsmidler til senteret 
 Leieavtale med Halti nasjonalparksenter skal godkjennes av kommunestyret.  

 
 

PS 80/21 Kjøp av boligeiendom som grenser til Halti 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 4: Boligen leies ut 
inntil aktuelt prosjekt foreligger. Formannskapet behandler og avgjør eventuell bruk av 
eiendommen.  
 
Det ble først stemt over de tre første kulepunkt i innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
 
Deretter ble det stemt over innstillingens siste kulepunkt satt opp mot endringsforslaget fra 
Skjønsfjell (H).17 stemte for forslaget og 3 stemte for innstilling. Forslaget fra Karl Gunnar 
Skjønsfjell (H) dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune kjøper gnr 43/59, Skarpsno 4A, i henhold til stadfestet bud.  
 Kostnad kr 2,87 millioner inkl. gebyrer finansieres ved låneopptak. 
 Eiendommen omreguleres til nærings- og offentlig formål.  
 Boligen leies ut inntil aktuelt prosjekt foreligger. Formannskapet behandler og avgjør 

eventuell bruk av eiendommen.  
 
 

PS 81/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg - ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til neste desember 
møte, med utfyllende opplysninger.  
 
Utsettelsesforslaget fra Herborg Ringstad enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste desember møte, med utfyllende opplysninger. 
 
 

PS 82/21 Kommunal garanti Nordreisa Idrettslag - Snøproduksjonsanlegg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Jfr Fvl §6, bokstav e, fratrer Karl Gunnar Skjønsfjell (H) og Herman Hermansen (H) under 
behandling av saken. 



 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Nordreisa Idrettslag simpel kausjon for langsiktig lån 
pålydende kr 600.000, - til snøproduksjonsanlegg.  

 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 600.000, - med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 660.000. 

 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med 
tillegg av inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens §3. 

 Det aksepteres avdragsfrihet i inntil 3 år.  
 Hvis det oppstår vannmangel i kommunen, forplikter Nordreisa idrettslag seg til å ikke 

benytte snøproduksjonsanlegget.  
 
 

PS 83/21 Samarbeidsavtale med kommunene - Distriktsmedisinsk senter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Samarbeidsavtale om Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms mellom Nordreisa kommune og 
kommunene Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy godkjennes. 
 
 

PS 84/21 Revidering av samarbeidsavtale Interkommunal jordmortjeneste 
2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Samarbeidsavtale som regulerer interkommunal jordmortjeneste godkjennes. 
 
 

PS 85/21 Nedlegging av Tømmernes barnehage gir behov for å øke 
kapasiteten i kommunal barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag: Leirbukt barnehage åpner en ekstra avdeling for å ta 
imot barna fra Tømmernes barnehage.  
 



Forslaget fra Ola Dyrstad (SP) ble satt opp mot innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. 6 
stemte for forslaget og 14 stemte for innstillingen. Innstillingen dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Høgegga barnehage åpner for å utnytte full kapasitet med inntil 96 barnehageplasser. Både barn 
som står uten barnehageplass og barn på venteliste får tilbud om barnehageplass. 
 
 

PS 86/21 Tilstandsrapport - kvalitetsmelding for Nordreisaskolen 2020-21 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber om at det 
iverksettes undersøkelser for å kartlegge årsaker til betydning økt mobbing slik vi ser på 7. trinn 
2020-2021. Deretter iverksettes målrettede tiltak for å bedre relasjonene mellom elevene for å 
begrense mobbing.  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Kiil (SV). Forslaget enstemmig vedtatt. 
Deretter ble det stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. Innstillingen 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber om at det iverksettes undersøkelser for å kartlegge årsaker til betydning økt 
mobbing slik vi ser på 7. trinn 2020-2021. Deretter iverksettes målrettede tiltak for å bedre 
relasjonene mellom elevene for å begrense mobbing.  
 
Ungdataundersøkelsen gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og alle som 
jobber for barn og unge om hvordan det er å vokse opp i kommunen de bor i. 
Ungdataundersøkelsen skal brukes som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i Nordreisa 
kommunens planverk. 
 
 

PS 87/21 Ungdataundersøkelsen 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Rapporten fra Ungdataundersøkelsen 
må brukes som kunnskapsgrunnlag for fremtidige prioriteringer og evaluering av 
satsningsområder i alle saker som omhandler barn og unge. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Vi ber om at saken legges fram i 
oppvekst- og kulturutvalget og deretter kommunestyret i desember med inntil 3 konkrete tiltak i 
2022. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Herborg Ringstad (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 



Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Ungdataundersøkelsen gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og alle som 
jobber for barn og unge om hvordan det er å vokse opp i kommunen de bor i. 
Ungdataundersøkelsen skal brukes som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i Nordreisa 
kommunens planverk. 
 
Rapporten fra Ungdataundersøkelsen må brukes som kunnskapsgrunnlag for fremtidige 
prioriteringer og evaluering av satsningsområder i alle saker som omhandler barn og unge. 
 
Vi ber om at saken legges fram i oppvekst- og kulturutvalget og deretter kommunestyret i 
desember med inntil 3 konkrete tiltak i 2022. 
 

PS 88/21 Kommunebarometeret 2021 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunebarometeret 2021 tas til orientering. 
 

PS 89/21 Nyfastsetting og endring av snøskuterløyper i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Kirsti Hansen-Krone (SV) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ser ikke behov for å 
utvide eksisterende løypenett og vil derfor ta ut to av de tre nye løypeforslagene. Det gjelder 
løype nr. 14 Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen og løype nr. 15 Fallvika – Storvatnet. 
 
Kirsti Hansen-Krone (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber 
administrasjonen utreder innføring av parkeringsavgift ved løypestart. 
 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen får myndighet 
til å fastsette eksakt løypebredde. Løypebredden skal være bredest mulig utfra gjeldende 
regelverk. 
 
Det ble først stemt over Hansen-Krone (SV) første forslag. 2 stemte for og 15 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over Hansen-Krone (SV) andre forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Skjønsfjell (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen fra driftsutvalget. 15 stemte for og 2 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt.  
 



Vedtak: 
Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 
15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, 
Troms og Finnmark med tilhørende løypekart.  
 
Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor 
det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, 
og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv.  
 
Kommunestyret opphever Forskrift 2005-10-24-1249, Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa 
kommune, Troms.  
 
Kommunestyret opphever Forskrift 2017-04-20-1807, Forskrift om motorferdsel med snøskuter 
på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms. 
 
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere innspill om løype på Hamneidet på nytt i egen 
sak. 
 
Kommunestyret ber administrasjonen utreder innføring av parkeringsavgift ved løypestart. 
 
Administrasjonen får myndighet til å fastsette eksakt løypebredde. Løypebredden skal være 
bredest mulig utfra gjeldende regelverk. 
 
 

PS 90/21 Etablering av interkommunalt politisk råd I Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Vi ser at mange prosesser tilsier at Nord Troms 
ivaretar sine interesser jf. evaluering av tiltakssonen og strategiplanen i Regionrådet, og ber 
ordføreren ta initiativ til å følge opp disse sakene sammen med Nord-Troms seks.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 4 stemte for og 14 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt punktvis over formannskapets innstilling. Første punkt enstemmig vedtatt. 
Andre punkt enstemmig vedtatt. Tredje punkt. 14 stemte for og 4 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner 

et felles IPR fra 1. januar 2022 med navnet Nord-Troms Interkommunale Politiske 
Råd. 

2.  Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 
2021. 

3. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR, som minimum 
skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd.. Arktisk IPR 
skal jobbe med overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det 
utarbeides en egen samarbeidsavtale som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 



 
 

PS 91/21 Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følende tilleggsforslag: 

 Regionsenterstrategi 2022 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Nyvoll (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Administrasjonen gjør følgende endringer / tillegg i plantabell:    

• Reguleringsplan Storslett sentrum 2021-2022 
• Lønnspolitisk plan 2022 
• Overordnet kompetanseplan 2022-2023 
• Boligpolitisk strategi 2022-2023 
• Kulturminneplan 2021- 2022 
• Reguleringsplan Saga skianlegg 2021-2022  
• Kommunikasjonsstrategi 2022 
• Eierskapsmelding 2022 
• Regionsenterstrategi 2022 

 
 
 

PS 92/21 Forvaltningsrevisjonsrapport: Kommunedirektørens plikt til å påse 
at politiske vedtak iverksettes 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 

«Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes» 
 
2. Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber 

kommunedirektøren iverksette tiltak for å 
 videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for 

oppfølging og iverksettelse av vedtakene 
 etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak 
 tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak 
 videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på 

administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på 
eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen 
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om 



gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme 
revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022. 
 

4. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret 
med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er 
iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse. 
 

5. Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022. 
 

PS 93/21 Søknad om bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 
Lokalbrygg AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Forslag fra Tom Vegar Kiil (SV): Nordreisa kommune avslår søknaden om bevilling for nettsalg 
av alkoholholdig drikk.  
 
Forslaget fra Kiil (SV) ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fikk 11 stemmer og 6 stemte for 
innstillingen. Forslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune avslår søknaden om bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk.  
 

PS 94/21 Ettergivelse eller nedsettelse av tilsynsavgift tobakksvarer- Johs. H. 
Giæver AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune reduserer tilsynsavgift tobakksvarer for Johs. H. Giæver AS til kroner 1280 
pr. år. Avgiftsreduksjonen begrunnes i den beskjedne omfang denne virksomheten representerer 
på Havnnes. 
 
 

FO 6/21 Interpellasjon havneregulativ 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  
 

Behandling: 

Svar på interpellasjon om havneregulativ 

Det er korrekt at kommunen gjennom vårt gebyrregulativ har pris for overføring av gods over 
havn og ikke avgift for å anløpe eller ligge ved kai. 



Administrasjonen har undersøkt saken, og grunnen ligger i omfanget av anløp og varierende 
mengder gods over havn. Omfanget er så lite at mulige inntekter ikke dekker forventede utgifter 
til en administrasjon som skal håndtere en slik ordning. Det er også store variasjoner fra år til år. 
På denne bakgrunn har kommunen i flere år hatt en samarbeidsavtale med Felleskjøpet der de er 
kommunens stedlige representant. 

Omfanget av båter som ligger ved kai er lavt. Det er i hovedsak lokalt rederi som har benyttet 
muligheten for å ligge ved kaia i Sørkjosen. Kommunen krever ikke kaileie for noen båter, 
heller ikke turistbåter. Det kreves kaileie for turistbåter som kobler seg til kommunalt 
strømuttak, dette gjelder fra 2019. Tatt inn i gebyrregulativet. 

Omfang av gods over kai har over årene variert mye. Årlig inntekt varierer mye avhengig av 
asfaltering eller ikke asfaltering eller andre anleggsprosjekter i området. 

Oversikt viser at inntektene har variert fra kr 66.000 til kr 1,6 million (2016 Sørkjostunellen) pr. 
år fra 2014 fram til i år. 

Hvis kommunestyret ønsker å utrede dette nærmere, foreslår ordfører at det oversendes som en 
henstilling til Driftsutvalget. 
 
Ordfører 

Tom Vegard Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommunestyre ber administrasjonen så raskt som mulig utarbeide et forslag til nytt 
havneregulativ for Nordreisa kommune med formål å øke inntekter fra kommunens kaier. 
Nordreisa sitt regulativ bør ligge på nivå med våre nabokommuner i prisnivå.  

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Oversendes driftsutvalget uten 
realitetsbehandling.  

Forslag fra Kiil (SV) og Karlsen (FrP) ble satt opp mot hverandre. 6 stemte for forslaget fra Kiil 
(SV) og 15 stemte for forslaget fra Karlsen (FrP). Forslaget fra Karlsen (FrP) derved vedtatt.  

Vedtak: 
Oversendes driftsutvalget uten realitetsbehandling.  
 

FO 7/21 Spørsmål om turnus-oppsett i kommunen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

 

Behandling: 
Svar på spørsmål om turnus-oppsett i Nordreisa kommune 
 
Nordreisa kommune bruker et profesjonelt verktøy som heter Notus for planlegging av turnus i 
hele helse- og omsorgssektoren. Notus benyttes til utarbeidelse av turnus og administrasjon av 
fravær og vikarer via Resurs styring web (app tilkoblet Notus). I tillegg foretas lønnskjøring via 
Notus.  
 
Et godt verktøy og gode prosesser i planlegging av turnuser er særdeles viktig for å ivareta 
medarbeidere på en god måte, der det tilrettelegges for behov den enkelte har i forhold til 
arbeidstid, samtidig som avdelingens behov dekkes.  



 
Det foreligger en lokal turnusavtale mellom kommunen og fagorganisasjonene. 
 
Turnus utarbeides av leder og evt. hjelpepersonell i avdeling og foregår som følger: 
I utarbeidelse av en ny grunnturnus tas det utgangspunkt i avdelingens bemanningsplan. 
Bemanningsplanen er basert på et gitt antall årsverk som avdelingen har til rådighet og beskriver 
sammensetningen av grunnbemanningen. Bemanningsplan og turnus i henhold til planen drøftes 
med plasstillitsvalgt og verneombud.  Videre vil medarbeidere få mulighet til å fremme ønsker 
til arbeidsdager i den nye turnusen. Ønskene drøftes så med tillitsvalgte og det foretas en 
prioritering som munner ut i et turnusforslag. Forslaget henges opp til ettersyn i 14 dager der 
medarbeidere har anledning til å gi tilbakemelding. 
 
Etter de 14 dagene er omme drøftes turnus med tilbakemeldinger på nytt med tillitsvalgte, og 
eventuelle endringer foretas før turnus låses. De påfølgende 14 dagene etter låsing skal den 
henge oppe ytterligere 14 dager før oppstart. 
 
Ordfører 
 

FO 8/21 Spørsmål om hensatt lastebil 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 

Svar på spørsmål om hensatt bil 

Kommunen som forurensningsmyndig har fulgt opp saken. Det er sendt en henvendelse til 
Lensmannskontoret og det har kommet svar. Kommunen vet nå navnet på eier og har vært i 
kontakt med vedkommende. Bilen står på privat eiendom og eier opplyser at han har avtale med 
grunneier om dette. 

Kommunen har formidlet at kjøretøyet står i veien for parkering av brøyteredskap. Eier er blitt 
bedt om å fjerne kjøretøyet innen 1. november 2021 slik at den ikke er i veien for parkering av 
brøyteredskap, noe som ble akseptert av eier. 

Hvis den ikke blir fjernet vil kommunens forurensningsmyndighet følge opp med pålegg om 
fjerning. Det er eiers ansvar å fjerne dette kjøretøyet. 

Ansvaret for naturreservatet tilligger Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Kommunen er 
forurensningsmyndighet utenfor vernede områder og vil på vanlig måte følge opp alle saker vi 
er- og blir kjent med. 

Det er ikke vanlig at kommunen kontakter Statsforvalter i forhold til gjensatte biler, men hvis 
den kan utgjøre en fare for naturreservatet vil kommunen gjøre det. 

Ordfører 
 



FO 9/21 Spørsmål om Rotsundelv skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  

Behandling: 
Svar på spørsmål om renovering Rotsundelv skole 
 
Nordreisa kommune har ikke stoppet renoveringsarbeidet med Rotsundelv skole.  
I rapporten fra Siv.Ing Pål Pettersen var takene kostnadsberegnet til kr. 1,67 millioner. 
Regnskapet viser kr. 1,83 millioner. Brukerønske om et ru tak medførte en denne 
kostnadsøkningen. 
 
Det resterende arbeidet, pkt 1.3-1.9 samt pkt 1.14 i kostnadsoverslaget ble lyst ut i september 
med anbudsåpning 25. oktober. Anbudene viser at de ligger innenfor budsjett. Anbudene ble 
gjennomgått i brukermøte 27. oktober 2021. 
 
Arbeidet vil starte så snart det er praktisk mulig. 
 
Ordfører 
 


