
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 15.12.2021 
Tidspunkt: 08:30 – 14:30 

 
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 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
Emma Halvorsen Agorsah Medlem Ung 
Jens Severin Giæver Medlem Ung 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
John R Karlsen MEDL FRP 
Arthur J Tørfoss MEDL FRP 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Agnes Julie Bjørgve MEDL AP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug Siv Elin Hansen SV 
Ingen kunne møte  John R Karlsen FRP 
Ingen kunne møte Arthur J Tørfoss FRP 

 
Merknader 



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

Kommunedirektør  
Service- og personalsjef  
Sak- og arkivleder  
Økonomisjef  
Kommunalsjef oppvekst- og kultur  
Kommunalsjef helse- og omsorg  
Leder DMS  
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  Fred Erlend Rundhaug 
ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen  Sigrund Hestdal 
utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 16.12.2021 
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 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Herborg Ringstad – perm fra kl. 16:30, Fra 
ps 117/21 

Medlem H 

Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset, fra kl:9:36 – fra PS 101/21 Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
Emma Halvorsen Agorsah Medlem Ung 
Jens Severin Giæver Medlem Ung 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
John R Karlsen Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Agnes Julie Bjørgve Medlem AP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug Siv Elin Hansen SV 
Ingen kunne møte  John R Karlsen FRP 
Ingen kunne møte Arthur J Tørfoss FRP 

 



Merknader 
 

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

Kommunedirektør  
Service- og personalsjef  
Sak- og arkivleder  
Økonomisjef  
Kommunalsjef oppvekst- og kultur  
Kommunalsjef helse- og omsorg  
Leder DMS  
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  Tor-Arne Isaksen 
ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen  Anne Kirstin Korsfur 
utvalgssekretær  
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FO 10/21 Innbyggerspørsmål til kommunestyremøte 15. og 16. desember 2021 - 
bolyst og blilyst for befolkningen i Kjelderen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Svar på innbyggerspørsmål fra Gunbjørg Nygård Melkiorsen: 
Hva vil Nordreisa Kommune gjøre for bolysten og blilyst for befolkningen i Kjelleren? 
Jeg vil gjerne gi en redegjørelse for bakgrunn og hvorfor dette er et viktig spørsmål som angår hele 
kommunen! 



 
Svar: 
Dette er et vidt spørsmål. Nordreisa kommune har stort fokus på bo-lyst og bli-lyst i hele 
kommunen hver eneste dag gjennom alle våre kommunale tjenester.  
 
Vi har mange barometer som kan måle utvikling i kommunen og regionen. Både folketallsutvikling, 
sysselsetting, nye næringsetableringer, boligpriser, boligbygging, innvandring, integrering, NHO’s 
kommunerangering, Kostra-tall, brukerundersøkelser, skoleresultater, elevundersøkelser, 
merarbeiderundersøkelser, Ungdataundersøkelser, sykefravær, standard kommunal bygningsmasse, 
tilgang til idretts- og fritidsaktiviteter og folkehelseundersøkelser kan illustrere kommunens 
attraktivitet. Det er summen av attraktivitet som skaper et positivt omdømme og som tiltrekker unge 
familier og næringsetablerere. 
 
Kommunestyret vedtar rammebetingelsene gjennom kommunens planverk. 
I planstrategien for vedtatt oktober 2021 skal kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt 
strategisk næringsplan, regionsenterstrategi, overordnet kompetanseplan, kulturminneplan, 
eierskapsmelding, boligpolitisk strategi, helse- og omsorgsplan og oppvekstplan m.fl. påbegynnes i 
løpet av 2022. 
 
Noen av de viktigste institusjonene vi har i regionen er Nord-Troms videregående skole, flyplassen 
og Distriktsmedisinsk senter. Et godt og trygt oppvekstmiljø, helsetilbud, infrastruktur (strøm, vann, 
vei, bredbånd) og tilrettelegging for næringslivet er også nødvendig.  
 
Det er gjort kartlegginger av prosjekter som er gjennomført (les Distriktssenteret), hvilke produkter 
og tjenester som er utviklet og hva det har betydd for brukerne. Bolig, kompetanse og 
informasjon/veiledning er viktigst.  
 
I gjeldende kommuneplanens samfunnsdel «Sammen for trygghet og trivsel» vedtatt i 2013 er de 
viktigste målene for Nordreisasamfunnet å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre 
kommuneøkonomi. På kommunestyrets temadag mai 2021 ble demografiutfordringene belyst og 
innspillene fra kommunestyrerepresentantene tas videre med i arbeidet av rulleringen av 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Nord-Troms har vært veldig god på ungdomsmedvirkning og Nordreisa følger opp arbeidet 
gjennom barnas- og unges kommunestyre, ungdomsråd og deres deltakelse i hovedutvalg og 
kommunestyre. 
 
I Nordreisa er det er Nord-Troms friluftsråd som organiserer Ut i Nord, Julesprek, Læring i friluft, 
ordførertur og utogplukk.no. Mange idrettslag og grendelag kjører opp skiløyper.  
 
Innenfor nærings- og samfunnsutvikling skjer det spennende ting i Nordreisa. Vil nevne etablering 
av spillutvikling som utdanningstilbud i regionen der kommunen har bevilget betydelige midler til 
forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Revidering av strategisk næringsplan pågår. 
 
Det har i løpet av de siste årene vært jobbet med flere tiltak knyttet til Storslett som 
nasjonalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommune. Dette gjelder fotturbrosjyre, skilting 
langs E6 og i sentrumsområdene, samt en oppgradering og belysning av Elveparken og 
Gammelbrua. Tenketanken har videre fått skilt og nye møbler. Majoriteten av disse tiltakene er 
finansiert av Miljødirektoratet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. De årlige 
Landsbymøtene siden 2015 er Nordreisa kommunes viktigste utviklings- og innovasjonsarena. Det 
er kommet fram mange gode ideer for å gjøre Nasjonalparklandsbyen mer attraktiv som er fulgt 
opp. 
 
Blant annet: 
• Flagging med Norske flagg på lyktestolper til 17. mai og konfirmasjoner 
• Flagging med nasjonalparklandsbyvimpler i lyktestolpene om sommeren 



• Området på utsiden av kommunehuset er stengt for bilparkering og det er satt opp 
sittegrupper og blomsterkasser 
• Shop Nord i 2020, gavekortordning, handle-lokalt-kampanje før jul, kåring av årets bedrift 
(alle disse tiltak med støtte fra Nordreisa kommune) 
• Årshjul aktiviteter  
• Belysning av gammelbrua 
• Arrangerer velkomstmøte med ny tilflyttere. 
• Sherpatrapp  
 
I fjor var det tiltakene aktivitetspark i sentrum, tuftepark, Sarafoss-sti og aktivitetspark for barn 
tilknyttet nasjonalparken som fikk flest stemmer. Det er sendt søknad om midler til noe av dette. 
 
På årets Landsbymøte var temaet frivilligheten. Frivillig arbeid har enorm betydning for 
enkeltmennesker, men også grunnleggende for levende lokalsamfunn. Roger Finjord holdt et 
engasjerende innlegg om at det viktig med "lys mellom husan". Vi hadde invitert noen av våre 
mange lokale ildsjeler til å fortelle om frivillig arbeid fra sitt ståsted. Deretter ble publikum invitert 
til gruppearbeid som endte opp med tiltakene ildsjelkveld (invitere alle ildsjeler til middag) og felles 
kompetanseheving i styreverv som fikk flest stemmer blant mange gode forslag til tak.  
 
Reisa Villaksenter AS er etablert og utbygging vedtatt. Trafikksikkerhetsplanen er nylig vedtatt. 
Nordreisa kommune behandler bl.a. i dag medeierskap i Kvääniteatteri, energi- og klimaplan, 
samarbeidsavtale med ungt Entreprenørskap, evaluering flyktningtjenesten. Reviderte 
snøscooterløyper ble behandlet i oktober-møtet. Kommunen har nylig laget en interaktiv kartløsning 
over ledige boligtomter i kommunen som ble publisert i går på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunen støtter også store arrangement som Landsbymarkedet, Gorosofestivalen, St. 
Hansturneringa og prosjekt som Leirbukthula for å nevne noen. Slike aktiviteter gir store 
ringvirkninger for næringslivet lokalt. Kommunen tok i fjor initiativ til å reetablere Arctic Suppliers 
i forbindelse med de store utbyggingsprosjektene i Maursund, Kvænangsfjellet og Vinnelys. 
Nordreisa har et landbruk med 50 aktive bruk. Selv om gjennomsnittsalderen for gårdbrukerne er 
stigende, så har kommunen en positiv trend takket være generasjonsskifte og ny-oppstartede 
gårdsbruk. Det har vært et generasjonsskifte ved ett bruk som driver med grovfôrproduksjon, og 
flere ny oppstartede som driver med sau de siste årene. 
 
Innbyggere og næringsliv etterspør moderne og digitale løsninger på ulike tjenesteområder. 
Innbyggerne forventer også at kommunen er tilstede på digitale flater. Derfor jobbes det nå med 
kommunikasjonsstrategi for kommunen. Ny digital søknadsportal for motorferdsel i utmark er 
implementert, samt digital møteinnkalling og håndtering av forfall. Den nye stillingen digital 
medarbeider er en av satsingene for å jobbe enda mer målrettet med utvikling, forbedring og drift av 
digitale løsninger i kommunen. Kommunen skal være på alle plattformer der våre innbyggere er 
med mål om å synliggjøre kommunen og å være i dialog med våre innbyggere og besøkende også 
via sosiale medier. Dette blir noen av arbeidsoppgavene til digital medarbeider som er utdannet 
innenfor fagfeltet. Digihjelpen er et av prosjektene som digital medarbeider skal jobbe med. Målet 
er å lage en fysisk tjeneste for de som ikke har grunnleggende digital kompetansen. Dagens 
samfunn digitaliseres raskt, og dette prosjektet skal bidra til å hjelpe våre innbyggere til å bruke 
digitale tjenester. 
 
Kultur, identitet og regionens særegenhet og fortrinn er også noe som vi er veldig opptatt av og 
ønsker å gjøre synlig i enda større grad. 
 
I Kjelleren har kommunen vært svært delaktig de siste årene. Ingen andre bygder i kommunen har 
hatt så hyppige besøk av kommuneledelsen. Vi har fasilitert møter både for å utvikle skyttersporten, 
for å bedre driften av Kjelderen samfunnshus og for å forsøke å bidra til løsning i 
interessekonflikten mellom bøndene og hundekjørerne. 
 



Men det er ikke nok at kun kommunen alene jobber med bo-lyst og bli-lyst. Lokal 
samfunnsutvikling skapes gjennom godt samspill mellom kommunen, innbyggerne og næringslivet. 
Vi har alle et ansvar for kommunens omdømme. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 

FO 11/21 Spørsmål til kommunestyret 15.- 16. desember - Harald Evanger (Sp) - 
konflikten i Kjellerskogen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Svar på spørsmål fra Harald Evanger (Sp) 
 
Dette er et meget omfattende spørsmål der spørsmålsstiller også ytrer mange påstander. Påstandene 
om ulovlig næringskjøring, ulovlige dispensasjoner, ulovlig graving i myrområde må 
spørsmålsstiller utdype nærmere, så får kommunen vurdere eventuell oppfølging. Påstand om 
avslag på søknad om kennelvirksomhet i sentrum kjenner ikke kommunen til. Påstandene om at 
hundekjørere er blitt lurt til å etablere seg i Kjelleren, og bakover lent ordfører anser ordfører som 
spørsmålsstillers personlige ytringer. 

Hundekjørerlaget fikk tidlig på 2000-tallet avtale med Statskog om hundetrening i Kjellerområdet. 
Antall hundekjørere og antall hunder var da ikke så mange, men har etter hvert økt. Noen har også 
kjøpt eiendom og etablert seg med hundekjøring i dette området. Hundekjøring brukes både 
innenfor fritid, sport og næring i området og reguleres av de samme bestemmelser i friluftsloven 
som sykling og ridning, og er derfor tillatt på sti og vei i utmark og overalt i fjellet.   

Fra omtrent 2015 har kommunen fått henvendelser om konflikter knyttet til støy fra hundegårder, 
hundekjøring og beitenæringa i Kjellerskogen. Det har vært mange møter om saken. Bruksavtale 
mellom bøndene og hundekjørerlagt fungerte en kort periode. Etter det har det ikke vært mulig å 
finne noen minnelig løsning mellom partene. Partene har også anmeldt den andre part til politiet. 
Politiet har vært i samtaler med partene og med kommunen. 
  
Det viste seg at det var et stort behov for å legge til rette for et eget område for trening av 
hundespann på barmark. Derfor ble det først jobbet med et forslag om å regulere området i 
Bergskog, for å flytte all hundekjøreraktivitet dit. Dette strandet på grunn av stor motstand fra 
naboer i området. Planforslaget ble derfor trukket av miljø-, plan- og utviklingsutvalget. 
  
Etter mange drøftinger med Statskog ble de positive til å åpne området Tørfossmoen for 
hundekjøreraktivitet. De satte som klausul at områdene Bergskog og Kjelleren måtte stenges med 
kommunal forskrift. Forslaget om forbud mot hundekjøring med vogn eller ATV i Kjelleren og 
Bergskog for perioden 1. mai til 15. november (eller til det har etablert seg et tilstrekkelig 
snødekke) ble nedstemt av miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Utvalget ba daværende ordfører finne 
en mekler, noe som viste seg å ikke være mulig. Og ordfører ba da utvalget om å ta saken opp på 
nytt. I utvalgsmøtet den 10.10.2019 ble politiet, partene og Statskog som grunneier invitert for å 
redegjøre for sine syn. Etter disse redegjørelsene gjorde miljø-, plan- og utviklingsutvalget et 
enstemmig vedtak om at utvalget ikke ønsker en kommunal forskrift mot kjøring med hundespann. 
Utvalget anså ikke en slik forskrift for å være riktig verktøy for å løse denne konflikten. Utvalget 



henstilte partene til å ta opp bruksavtalen fra 2015 med de nødvendige endringer og oppdatering 
som skulle til for å gjøre situasjonen akseptabel. Den ene parten ønsket ikke dette. 
 
Det ble fremmet forslag i driftsutvalget mai 2020 om at saken skulle tas opp på nytt. Forslaget falt. 
Saken ble også tatt opp i en interpellasjon i kommunestyret i juni 2020 og nedstemt. I ettertid har 
ordfører hatt møte med leder av hundekjørerlaget og leder av Nordreisa sau- og geitavlslag, og 
konflikten har vært tatt opp som tema i både driftsutvalg og formannskap. Det er som sagt gjort 
vedtak om denne saken i flere politiske organ. Folkevalgte organer i Nordreisa mener fremdeles at 
kommunen ikke skal stenge Kjellerskogen for hundekjøring på barmark med forskrift. Ordfører 
forholder seg til det og mener det finnes andre mulige løsninger.  
 
Nordreisa er en stor kommune i areal og her bør det være god plass til alle, men det kreves både 
dialog og respekt for hverandre for å få det til. Kommunen ønsker at alle våre innbyggere skal ha 
det bra. Vi trenger bønder, lokal matproduksjon, skatteinntekter og  arbeidsplasser. Det er også 
kjempe positivt at vi har kundekjørere som skaper næringsutvikling med å satse på reiseliv og 
hundekjørere som klarer å hevde seg i store konkurranser. 
 
Derfor er det virkelig trist når store uenigheter oppstår og det synes vanskelig å finne en løsning. 
Denne konflikten dreier seg om beiterett, bruksrett, allemannsrett og friluftsloven. All den tid 
partene ikke klarer å enes om en samarbeidsavtale, så burde rettighetsspørsmålene vært avgjort i 
retten. Kommunen skal ikke opptre som rettsvesen i konflikter. 
 
Istedenfor ble det bl.a. ført for retten at kommunen ikke har brukt sine verktøy (forskrift). Om det 
skal gis forskrift beror på skjønn og politiske betraktninger. Bestemmelsene regulerer imidlertid 
ingen plikt for kommunen. Et ønske om å få innført en forskrift kan ikke prøves av domstolene. Det 
er ikke adgang til å reise sak, fordi man er uenig i kommunens vurdering av om forskrift skal gis 
eller ikke. At verdivalg ikke kan være gjenstand for rettslig prøving er tidligere slått fast av 
Høyesterett. Tilsvarende kan det ikke reises sak som pålegger en kommune å vedta en forskrift. Til 
sammenligning har det da ikke blitt fattet et vedtak. Et fravær av vedtak kan ikke prøves av 
domstolene når det ikke foreligger plikt til å treffe vedtak. Retten avviste saken. 
Spørsmålsstiller har helt rett i at det er mye usannheter og konspirasjoner på sosiale medier. Det 
bidrar hvertfall ikke til løsning av konflikten. Heller motsatt. Vi har alle et ansvar for å bidra med 
fakta og saklighet. 
Ordfører er kjent med at Hundekjørerlaget jobber med å få aksept fra Statskog for frivillig flytting 
av aktiviteten hundekjøring til Tørfossmoen for å begrense barmarkskjøringen i Kjellerskogen.  
Jeg håper at de involverte parter nå bidrar til løsninger som skaper fred og fordragelighet i området. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 



PS 96/21 Lovlighetskontroll av Nordreisa kommunestyrets vedtak i møte 
28.10.21 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Lovlighetsklagen over Nordreisa kommunes vedtak i sak 78/21 tas til følge.  
 Lovlighetsklage over Nordreisa kommunes vedtak i sakene 79/21 tom sak 94/21 tas ikke til følge.  
 Kommunestyrets vedtak i sak 78/21 oppheves.  

 

1 

 

PS 97/21 Utbygging av Moan skole -ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: Anbud/byggesaken utsettes til 2022 og må 
sees i sammenheng med de andre store investeringene de nærmeste årene. 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Krf, Ap og Høyre: Nytt 
punkt 3 – Budsjettramme inntil 131 millioner kroner. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Vi ber om at det utredes et bytta mellom skolene med 
ungdomsskolen på Moan og barneskolen på Storslett. Vi vil presisere at Moan skole må utbedres 
uansett løsning.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp).  6 stemte for og 13 stemte imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). 6 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Krf, Ap og Høyre. 14 stemte for og 5 stemte imot. 
Tilleggforslaget dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over kommunedirektørens innstilling. 14 stemte for og 5 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt. 

Vedtak: 
1. Utbygging og renovering av Moan skole gjennomføres som planlagt, men prosjektet justeres 

ved at klasseromsarealene reduseres med ca. 200 kvadratmeter. 



2. Kommunestyret forutsetter at mest mulig av inventar og utstyr gjenbrukes, og at anskaffelse 
av nytt inventar og utstyr dekkes innenfor godkjent kostnadsramme. 

3.  Budsjettramme inntil 131 millioner kroner. 
 

PS 98/21 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

 

PS 99/21 Samarbeid Nav Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret i Nordreisa godkjenner forslag til prosess for å utarbeide avtale om et 

forpliktende og formelt samarbeid om NAV-tjenester i Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Det skal 
tas utgangspunkt i utredninga «Utvikling av NAV-kontor – ny kontorstruktur i Nord-Troms» fra 
mars 2019.  

2. Kommunedirektøren har ansvar for at prosessen gjennomføres med god medvirkning fra de 
ansatte i alle tre kommuner. Forslag til samarbeidsavtale må beskrive organisering, økonomi og 
hvordan både kommunale og statlige oppgaver skal løses. Det er en forutsetning at det skal være 
NAV-kontor i alle tre kommuner.  

3. Forslag til samarbeidsavtale legges fram for politisk behandling innen utgangen av mars 2022. 
Avtalen trer i kraft 1.6.2022.  

 
 

PS 100/21 Kommuneavtale mellom Nordreisa kommune og Ungt 
Entreprenørskap Troms og Finnmark 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 



Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Skolen oppnevner kontaktpersoner for 
ordningen. 
 
Det ble stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget med tilleggsforslaget fra Rune 
Benonisen (Ap). Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Troms og 

Finnmark, med virkning fra 01.01.2022. 

2. Kommunestyret delegerer til oppvekst- og kulturutvalget å godkjenne detaljert avtaledokument. 

3. Avtalen innebærer en kostnad for Nordreisa kommune på kr. 33.960. Kostnadene belastes 
næringsfondet i første avtaleår 2022, og skal deretter innarbeides i oppvekst- og kultursektorens 
budsjett. 

4. Skolen oppnevner kontaktpersoner for ordningen. 

 
 

PS 101/21 Evaluering av flyktningtjenesten 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Evaluering tas til orientering. 
 

PS 102/21 Anmodning om bosetting av flyktninger i Nordreisa kommune i 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune planlegger for mottak av 18 flyktninger i 2022 i samsvar med anmodningen fra 
Integrerings- og mangfolds direktoratet, datert 10.11.2021.  
 
Formannskapet anmoder kommunedirektøren følge opp prosjekt Internasjonalt hus, slik at det kan 
realiseres. 
 
 



PS 103/21 Plan for barnehagestruktur i Nordreisa kommune 2023-2031 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 2: For perioden fra 2023 til 2031 
vedtas følgende kommunale barnehagestruktur i Nordreisa kommune: 

 Høgegga barnehage, 4 avdelinger (72 plasser) 
 Sørkjosen barnehage, 4 avdelinger (72 plasser) 

Vi ber om at det utredes hvor den samiske avdelingen skal være. 
 
Endringsforslaget fra Dyrstad (Sp) ble satt opp mot innstillingens punkt nr. 2. 11 stemte for 
innstillingen og 8 for forslaget. Innstillingens punkt nr. 2 dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over resterende av innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forelagte plan for barnehagestruktur for perioden 2023-2031 med følgende 
endringer: 
 

1. For perioden 2022-2023 vedtas følgende kommunal barnehagestruktur i Nordreisa 
kommune:  
• Høgegga barnehage, 4 avdelinger (96 barnehageplasser)   
• Leirbukt barnehage, 2 avdelinger der en avdeling er samisk (32 barnehageplasser)   
• Sørkjosen barnehage, 2 avdelinger (36 barnehageplasser)   
 

2. For perioden fra 2023 til 2031 vedtas følgende kommunal barnehagestruktur i Nordreisa 
kommune:  
• Høgegga barnehage, 4 avdelinger (96 barnehageplasser)   
• Leirbukt barnehage, 3-avdelinger der en avdeling er samisk (ca. 50 barnehageplasser)  

Årstall for iverksettelse av punkt 2 forutsetter at barnetallet utvikler seg slik SSB sine 
framskrivinger viser og at privat barnehagestruktur opprettholdes. 
 
 
 

PS 104/21 Salg av eiendom - Storslett Barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (SV) fremmet følgende tilleggsforslag nytt punkt 4:   

 Norsk folkehjelp prioriteres ved salg 
 Kommunen tinglyser tilbakekjøpopsjon  

 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag nytt punkt 4: Kommunestyret ønsker å se til at 
Norsk folkehjelp får et hensiktsmessig bygg i løpet av kort tid. 



 
Det ble først stemt punktvis over forslaget fra Tom Vegar Kiil (SV).  
Første kulepunkt: 5 stemte for og 14 stemte imot. Forslaget falt derved 
Andre kulepunkt: 1 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (SP). Enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Pål Vegard Eriksen og Charlotte Vangen Persen får kjøpe et tilleggsareal på inntil 500 m2 

fra eiendommen gnr 15/99 for kr 100 pr m2. + oppmåling og tinglysning.  
2. Storslett barnehage legge ut for salg på det åpnet markedet.   
3. Formannskapet får fullmakt til å behandle et eventuelt salg 
4. Kommunestyret ønsker å se til at Norsk folkehjelp får et hensiktsmessig bygg i løpet av kort 

tid. 
 
 

PS 105/21 Møteplan 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag: Næringsutvalget endrer dato til 26. 
januar – 8. juni og 7. september. 
 
Endringsforslaget og innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Møteplan 2022 
Jan Feb Mars April Mai Juni Jul

i 
Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

  3  5 27   15 
 

3 19 

BUK (2 møter i året)   1       26   
Formannskapet 10 møter og 
Administrasjonsutvalget 4  
Leder: Ordfører 
 

13 
 

24 
Fsk/ad
m 

17 28 
 

19 
fsk 
Adm 
 

16   8 
Fsk/ 
adm  

20 
 
 

24 
Fsk  
Adm 

1 
 

Næringsutvalget 4 møter  
Tirsdager 
Leder: Varaordfører 

26  15 
 

 8   7  15  

Driftsutvalget 8 møter 
Leder: Tore Yttregaard (H) 

20  10 21 12 9   1 13 
 

17  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter  
Leder: Rune Benonisen (Ap) 

 
1 29   8   7 19 23  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Herborg Ringstad (H) 

25  22   7   6 18 22  

Eldrerådet   18   3   2  18  
Rådet for 
funksjonshemmede 

  18   3   2  18  

Fylkestinget   14.-
18 

  20.
-
24. 

   17.-
21. 

 12.-
16. 

Sametinget   7.-11   13.
-
17. 

   10.-
14. 

 5.-9. 

Helligdager som faller på    14. 17. 6.      26. 



ukedager 15. 
18. 

26. 

Skolerute 3. jan første 
skoledag 

 7.-11. 
mars 
vinterfer
ie 

11.-18. 
april 
påskeferie 

Fridag 
16. 
17. 
Grunnlo
vsdag 
og 26 
mai kr. 
himmelf
artsdag 

Siste 
skole
dag 
23. 

 22. 
første 
skoled
ag 

 Høstferi
e 3.-7. 
oktober 

14.-15. 
nov 
planlegg
ingsdag 

21. siste 
skoledag 

Nord-Troms regionråd 
Forslag foreligger ikke pr nå 

            

 

PS 106/21 Invitasjon til medeierskap i Kvääniteatteri AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune blir deleier i eierskapsmodellen til Kvääniteatteri AS.  
Nordreisa kommune vil eie 25 % av eierskapsmodellen som utgjør kr. 25 000. Dette forutsatt at 
Stiftelseskapitalen som er foreslått er satt til 100 000 kroner.  
Midlene tas fra sektor for oppvekst og kultur. 
 

PS 107/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg - fornyet behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner kjøp av spesialtilpasset bil til helse- og omsorgssektoren, beregnet til 
funksjonshemmede.  

 Kostnadsramme godkjennes med kr 400.000-. 
 Anskaffelsen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022 og finansieres med låneopptak. 
 Driftskostnadene dekkes innenfor helse- og omsorgssektoren ramme. Kapitalkostnadene 

dekkes av sentralt område. 
 Det kjøres ordinær anbudsprosess på anskaffelsen. 

 
 

PS 108/21 Oksfjord vannverk - finansiering av forlengelse av vannledning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 



Behandling: 
Innstillingen fra driftsutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Utvidelse av forsyningsområde for Oksfjord vannverk til Dyrnes innarbeides i planlagt 

kommunedelplan vann og avløp. 
 

2. Nordreisa kommune inngår avtale med Leonhard Nilsen & sønner AS om vannforsyning til 
midlertidig betongstasjon der følgende legges til grunn; 
 Byggekostnader deles 50/50 mellom entreprenør og kommune 
 Entreprenør bærer alle kostnader for prosjektering for vannforsyning dimensjonert for   

kommunal etterbruk. Prosjektering må hensynta gjeldende kommunale krav for 
vannforsyning. 
Nordreisa kommune overtar driftsansvar for ledningen ved ferdigstillelse. Gjelder ikke 
driftsansvar for stikkledning til midlertidig betongstasjon. 

 Entreprenør betaler vanngebyrer etter målt forbruk i samsvar med gjeldende forskrift. 
 God dialog mellom partene gjennom hele planleggings- og byggeprosessen. 

 
 

PS 109/21 Økonomirapport 3.kvartal 2021 og budsjettregulering 3/2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Kommunestyret tar 3.kvartalsrapport til etterretning.  
 Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021: 

 
Sektor Beløp Kommentarer
Sektor for adminstrasjon og interkom. sam. -500 000 Diverse innsparinger
Sektor for oppvekst og kultur 4 500 000 Barnevernstjenesten
Sektor for helse og omsorg 3 800 000 Legetjenesten, Omsorgssenteret/Bo- og kultursenter
Drift og utvikling 500 000 Materielt vedlikehold
Bruk av disposisjonsfond/havbruksfond -8 300 000

0  
 

PS 110/21 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Daglig leder Sigleif Pedersen (AP) i Avfallsservice AS, fratrer kommunestyret jfr fvl §6. 
 



Herborg Ringstad (H) og Tom Vegar Kiil (SV) fremmet følgende tilleggsfellesforslag: Prislisten 
kan justeres administrativt etter statlige vedtak. 
 
Hilde Nyvoll (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Timepris svømmehall til trening, idrettslag 
barn under 16 år – Gratis. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Hilde Nyvoll (AP). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Herborg Ringstad (H) og Tom Vegar Kiil (SV). 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over Formannskapets innstilling med vedtatte forslag. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 endres i henhold til vedlegg; 
 
Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 og  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og 
delingssaker  
 
Timepris svømmehall til trening, idrettslag barn under 16 år – Gratis. 
 
Prislisten kan justeres administrativt etter statlige vedtak. 
 
 
 

PS 111/21 Handlings- og økonomiplan 2022-2025 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet tilleggsforslag fra Høyre, Krf og Ap nytt kulepunkt:  

• Nordreisa søker samarbeid med de øvrige kommunene i Nord Troms for å opprette en 
felles juriststilling.  

 
Tor-Arne Isaksen (Krf) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

• Vi ber kommunedirektøren utarbeide en prosessplan for endringene i drifta av 
omsorgstilbudene. Planen må inneholde en ROS analyse og legges frem for helse- og 
omsorgsutvalget på første møte i 2022. 

 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Terje Olsen (H). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf) og Olaug Bergset (Sp). 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen fra formannskapet. 10 stemte for og 8 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt. 
 



Vedtak: 

 Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas.  
Økonomiplanens 1.år er årsbudsjettet for 2022. 

 
Drift 

 Driftsbudsjettet 2022-2025 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet 
«Budsjettvedtak», jamfør bevilgningsskjema 1B - drift med følgende nettoramme per sektor: 

Bevilgning drift, netto (1B)
Økonomiplan 

2022
Økonomiplan 

2023
Økonomiplan 

2024
Økonomiplan 

2025

Prosjekter 330 330 330 330
Sektor for administrasjon 25 540 25 791 25 115 25 315
Sektor for oppvekst og kultur 136 965 134 987 134 487 133 587
Sektor for helse og omsorg 158 020 155 167 154 562 154 562
Selvkost -10 611 -10 611 -10 611 -10 611
Sektor for drift og utvikling 43 091 43 843 43 463 43 163
Skatt og rammetilskudd 300 300 300 300
Renter, avdrag og avsetninger -13 669 -23 668 -23 668 -22 668
Sum bevilgninger drift, netto 339 966 326 139 323 978 323 978

Herav:
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -463 -463 -463 -463
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 340 429 326 602 324 441 324 441  
Tall i 1000 
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20.000.000,-. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 Finansielle måltall settes som følger i planperioden: 
o Måltall for netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter settes til 124,5 i 2022, 126,5 % 

i 2023, 121,2 % i 2024 og 125,1 % i 2025 
o Måltall for disposisjonsfondet settes til 3,5 % i 2022, 4 % i 2023, 5,1 % i 2024 og 6,2 

% i 2025. 
o Måltall for netto resultatgrad settes til -1,5 % i 2022, 0,6 % i 2023, 1,3 % i 2024 og 

,2 % i 2025. 
 Pensjonsutgiftene fordeles forholdsmessig ut på sektorene  
 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v vedtas i henhold til det sentrale 

kapitlet Gebyrer og jamfør særskilt sak i kommunestyret. 
 Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 Eiendomsskatten i 2022 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus og 7 promille for 

næringseiendommer og øvrige eiendommer. 
 Nordreisa søker samarbeid med de øvrige kommunene i Nord Troms for å opprette en felles 

juriststilling  
 Vi ber kommunedirektøren utarbeide en prosessplan for endringene i drifta av 

omsorgstilbudene. Planen må inneholde en ROS analyse og legges frem for helse- og 
omsorgsutvalget på første møte i 2022. 
 

Investering 
 Investeringsbudsjettet 2022-2025 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet 

«Budsjettvedtak», jamfør bevilgningsskjema 2B - investering: 



Bevilgning - Investering (2B) Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Ombygging Storslett skole - kontorer barnevernstjenesten 1 500 0 0 0
Prosjektering og bygging av ny svømmehall 0 0 1 500 0
Prosjektering og renovering Sonjatun helsesenter 500 1 000 0 50 000
Ombygging brannstasjon 2 000 1 500 2 500 0
Velferdsteknologi 1 000 500 500 0
Stedsutvikling 0 5 000 5 000 0
VAR Hovedplan avløp 350 1 000 1 000 1 000
IKT utstyr oppvekst 200 200 200 0
VAR Hovedplan vann 350 1 000 1 000 1 000
Asfaltering 1 500 1 500 1 500 1 500
Digitaliseringsprosjekter 2 000 1 200 500 0
Utvidelse og ombygging av Moan skole 60 000 21 000 0 0
Kirkegård 10 000 0 0 0
Prosjektledelse 1 473 1 473 1 473 1 473
Bygningsdrift -oppgradering himling svømmehallen 350 0 0 0
Bygningsdrift -oppgradering brannsikring Sonjatun 250 0 0 0
Bygningsdrift -oppgradering brannvern for flere bygg 200 350 200 0
Kommunale biler -leasing videre/utkjøp 200 0 0 0
Oppgradering bolig Høgegga 30 130 0 0 0
Etablering av lokaler rengjøring av hjelpemidler 340 0 0 0
Ny brannordning fra 2022 300 0 0 0
Digitalisering av veidata 500 0 0 0
Halti Næringshage - ombygging 5 000 0 0 0
Nordkjosveien - opprusting parsell grusvei fra Nordkjosen renseanlegg til Næselven 1 415 0 0 0
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet 2 001 1 500 1 500 1 500
Reisa Villakssenter - utbygging av Halti 8 000 6 000 0 0
Mudring Sørkjosen havn 0 4 800 0 0
Prosjektering ny bru over Jernelva og sykkel/gangfelt Leirbuktsvingen 600 0 0 0
Veilys 450 400 0 0
Anskaffelse av nytt økonomisystem og personalsystem 2 200 0 0 0
Digitalisering av dele og byggesaksarkiv 0 700 0 0
Investeringer i varige driftsmidler 102 809 49 123 16 873 56 473  
Tall i 1000 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i 2022 på kr 97.809.000,- på diverse investeringer. 
Lån tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelsene. 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i Husbanken til videreformidlingslån med kr 
15.000.000,-.  

 Brannsikring kirke med vedtaksramme på kr 500.000,- forskyves fra 2021 til 2022 med 
tilhørende finansiering.  

 Allerede igangsatte prosjekter med rest investeringsmidler per 31.12.2021 overføres til 
2022. 

 Investeringsmidler for ikke igangsatte investeringsprosjekter i 2021 overføres til 2022. 
 Administrasjonen utreder særskilt sak på ombygging av NAV kontorene, jamfør 

henvendelse fra NAV Troms. Saken legges fram for kommunestyret i første møte i 2022. 
 
 
 
 

 

PS 112/21 Sluttbehandling av kommunedelplan for energi og klima i Nord-
Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa tar initiativ til en felles tiltaksplan 
for Nord-Troms i samarbeid med nabokommunene og Arena Nord-Troms med felles 
prosjektledelse. Tiltaksplanen må ta sikte på å utvikle Nord-Troms som en bærekraftig region med 



gode bomiljø og positiv næringsutvikling, der vi greier å utnytte mulighetene vi har i våre ressurser 
og vår kompetanse til å bidra i det grønne skiftet 
 
Det ble stemt over forslaget fra Bergset (SP). 7 stemte for og 11 setmte imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms jf. plan- og 

bygningslovens § 12-10. 
2. Med grunnlag i planens mål og handlingsdel utarbeides en egen tiltaksplan for kommunen. 

Tiltaksplanen fremlegges for besluttende organer innen utgangen av 2022. 

 
 

PS 113/21 Tilstandsrapport i barneverntjenesten i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Tilstandsrapport om barneverntjenesten tas til orientering. 
 
 

PS 114/21 Prosjekt for etablering av digitaliseringsnettverk i Troms og 
Finnmark 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende endringsforslag: Stryk siste setning i sak 114. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Rune Benonisen (AP). 12 stemte for og 7 imot. Forslaget 
dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over innstillingens første setning. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre godkjenner deltakelse i etablering av digitaliseringsnettverk i Troms og 
Finnmark.  
 
 



PS 115/21 Fritak for leveringsplikt elektrisitet ved Reisavann 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til NVE sin høring om leveringsplikt til området ved Ráisjávri. 
 
Nordreisa fraråder at det gis fritak for leveringsplikt i området ved Ráisjávri. Dette begrunnes med 
at flere av hyttene er viktige for reindrifta i området. 
 
 

PS 116/21 Avklaring av ansvarsfordeling mellom grunneier og kommune ved 
naturfare 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune viser til Meld. St. 15 (2011-2012) og NVE sitt brev av 29.01.2021 

og stadfester at ansvaret for kartlegging og sikring av naturfare for eksisterende 
bebyggelse, når dette avdekkes i etterkant av utbyggingen og ingen direkte kan lastes for 
at naturfare ikke var oppdaget eller sikringstiltak gjennomført, ligger hos grunneier. 

2. Dersom grunneier gjennomfører aktivitet eller tiltak på egen eiendom, er også eventuelle 
konsekvenser det måtte ha på annen eiendom grunneiers ansvar. 

 

PS 117/21 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2022 K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS. 
 



PS 118/21 Godkjenning av nytt ungdomsråd høst 2021 til vår 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa ungdomsråd for perioden høsten 2021 – våren 2023: 
 

 Vara Thea-Ulrikke Hansen 8A Storslett  

Vara Joel Siayor 10B Storslett  
Vara Leo Løvoll 8B Storslett   

Vara Peter Eri Bråstad 1 IDR   

 
Politiske kontaktpersoner til ungdomsrådsrepresentanter: 
Ungdomsrådsrepresentantene peker selv ut kontaktperson den ønsker i de politiske utvalgene. 
 
Kontaktpersonene skal ha som funksjon å ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene som 
er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer. 
 

Tittel Navn Klasse Utvalg 
Leder Emma Akosua 

Halvorsen 
Agorsah 

1 IDR Kommunestyre 
BUK 
RUST 

Nestleder Jens Severin Giæver 2 STA Kommunestyre 
BUK 

Medlem Mathilde Stabell 10A Storslett RUST 
Medlem Gabriel Salamonsen 10A Storslett Helse- og omsorg 
Medlem Hedda Nilsen 9 kl Montessori Oppvekst- og 

kultur 
Medlem Johannes Bakkevoll 9 kl Montessori Næringsutvalget 

Medlem Lilly Heggelund 8A Storslett  

Medlem Celine Hansen Nord-Troms 
videregående 

Driftsutvalget 

Medlem Malin Bergmo 8B Storslett  

Medlem Sigrid Grønnvoll 9B Storslett  



PS 119/21 Søknad om fritak som meddommer i Nord-Troms Tingrett - Tom 
Vegar Kiil 

Saksprotokoll i 15.12.2021  
 

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (SV) fratrer kommunestyret under behandling av jfr fvl §6.   
 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Tom Vegar Kiil (Sv) gis fritak som 
meddommer i Jordskifteretten. Som ny meddommer i Jordskifteretten oppnevnes Odd Hugo 
Pedersen. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Tom Vegar Kiil gis fritak som meddommer for Nord-Troms tingrett og 

Jordskifteretten fra 16.12.2021-2024 
2. Som ny meddommer i Nord-Troms Tingrett og Jordskifteretten oppnevnes Odd 

Hugo Pedersen. 
 

PS 120/21 Søknad om fritak fra politiske verv Isabel Vangen (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad om fritak fra verv som 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget avslås. 
 
 

PS 121/21 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av valgperioden 
- Else Marie Haugstad (Frp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Frafaller Line Ørstad som nytt 1. 
varamedlem. Lista følges som oppsatt.  
 
Endringsforslaget med innstillingen fra valgstyret enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Else Marie Haugstad (Frp) innvilges fritak fra sine politiske verv ut valgperioden 



2. Ragnhild Hammari (Frp) rykker opp fra 6. til 5. varamedlem av kommunestyret ut 
valgperioden 

3. Mette Johansen-Vik (Frp) rykker opp som nytt 6. varamedlem av kommunestyret ut 
valgperioden 
 

Frp medlemmer Varamedlemmer 
1. Anne Kirstin Korsfur 
2. Arthur J. Tørfoss 
3. John R. Karlsen 

1. Rikke Gausdal Larsen 
2. Jonny Henriksen 
3. Line Olsen Ørstad 
4. Ann-Kristin Thorheim 
5. Ragnhild Hammari 
6. Mette Johansen-Vik 

 
 
 

PS 122/21 Desentralisert ortopedisk poliklinikk ved DMS Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Avtale om desentralisert ortopedisk poliklinikk ved DMS Nord-Troms, med tilhørende budsjett, 
godkjennes. 
 

PS 123/21 Krav om erstatning 21-02643-104 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2021  

Behandling: 
Møtet ble lukket jf. kommunelovens § 11-5, andre og tredje ledd. 
 


