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PS 64/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 65/11 Budsjettkontroll pr 30. september 2011

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende forslag:
1. Første budsjettkontroll 30/3. Behandles i formannskap mai som gjør eventuelle justeringer 
innenfor budsjettramme.
2. Budsjettrevisjon i kommunestyret i juni
3. Andre kontroll 30/6. Behandles av første formannskap etter sommeren.

Det ble først stemt over forslaget fra Leif Christian Johansen (Krf). 
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Første budsjettkontroll 30/3. Behandles i formannskap mai som gjør eventuelle justeringer 
innenfor budsjettramme.
2. Budsjettrevisjon i kommunestyret i juni
3. Andre kontroll 30/6. Behandles av første formannskap etter sommeren.

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.



Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 66/11 Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - bolig på 
spesialområde Blomstereng, g.nr 43 b.nr 78

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gammelt bolighus på g.nr 43 b.nr 78 innvilges fritak for eiendomsskatt i 2011.

Rådmannens innstilling

Gammelt bolighus på g.nr 43 b.nr 78 innvilges fritak for eiendomsskatt i 2011.

PS 67/11 Eiendomsskatt 2012 - Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordreisa kommune.
 Skattesatsen for 2012 fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.
 Skattesatsen fastsettes av kommunestyret for ett år av gangen i tråd med bestemmelsene i 

eiendomsskatteloven.
 Følgende er fritatt fra eiendomsskatt:

o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7a.

o Bygninger med offentlig vernestatus, jfr eiendomsskatteloven § 7b.
o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 

jordeiendommen og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jfr 
eiendomsskatteloven § 7e. 

 I tråd med eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO. 
o Eiendommer eiet av Nordtro.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.



o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
o Gnr 80 bnr 1 ”Butikken” Havnnes, 1 bygning.  
o Gnr 15 bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning. 
o Gnr 43 bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.

 Eiendomsskatten skrives ut og kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.
 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura 

sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir 
beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.

Rådmannens innstilling

 Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordreisa kommune.
 Skattesatsen for 2012 fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.
 Skattesatsen fastsettes av kommunestyret for ett år av gangen i tråd med bestemmelsene i 

eiendomsskatteloven.
 Følgende er fritatt fra eiendomsskatt:

o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7a.

o Bygninger med offentlig vernestatus, jfr eiendomsskatteloven § 7b.
o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 

jordeiendommen og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jfr 
eiendomsskatteloven § 7e. 

 I tråd med eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO. 
o Eiendommer eiet av Nordtro.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
o Gnr 80 bnr 1 ”Butikken” Havnnes, 1 bygning.  
o Gnr 15 bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning. 
o Gnr 43 bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.

 Eiendomsskatten skrives ut og kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.
 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura 

sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir 
beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.

PS 68/11 Forskuddsvedtak for 2012 Formues- innekts- og eiendomsskatt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

- ved likningen for 2012 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt
og formue ut fra vedtak som Stortinge fatter etter skatteloven § 73.

- ved utskrivning av eiendomsskatt for 2012 nyttes en generell sats på 7 o/oo. For boliger
nyttes en sats på 7 o/oo.

Rådmannens innstilling

- ved likningen for 2012 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt
og formue ut fra vedtak som Stortinge fatter etter skatteloven § 73.

- ved utskrivning av eiendomsskatt for 2012 nyttes en generell sats på 7 o/oo. For boliger
nyttes en sats på 7 o/oo.

PS 69/11 Utbygging av fiber- Øvre Reisadalen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 3 utsettes. Grunnlaget for prioriteringsrekkefølgen utredes med hensyn til bosetting og 
næringslivsstatus/potensial.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Finansieres ved at det ikke endres i antall hovedutvalg dvs. at vi fortsatt skal ha tre utvalg.

Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp)
4 stemte for og 17 imot. Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over endringsforslag fra Leif Christian Johansen (Krf). 19 stemte for og 2 
stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over rådmannen innstilling med vedtatte endringsforslag.
Innstillingen med vedtatatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar utbygging av fiber i øvre Reisadalen.
2. Kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 

Punkt 3 utsettes. Grunnlaget for prioriteringsrekkefølgen utredes med hensyn til bosetting og 
næringslivsstatus/potensial.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar utbygging av fiber i øvre Reisadalen.
2. Kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 
3. De resterende områder bygges ut etter følgende prioritering:

Flatvoll-Tangen
Storneshamn-Steinsvik



Storenga
Fosselv-Nordli
Hamneidet
Uløya
Øvre Kildalen
Øvre Oksfjorddalen

PS 70/11 Utbygging av Halti II

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Legges frem for kommunestyret når et detaljert investeringsbudsjett og 
driftsbudsjett for Halti II er klart. 

Utsettelse forslaget fra John Karlsen (Frp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Legges frem for kommunestyret når et detaljert investeringsbudsjett og 
driftsbudsjett for Halti II er klart. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt 
romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.

Nordreisa kommunens egenkapital på 20,1 mill innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-
2015.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt 
romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.

Nordreisa kommunens egenkapital på 20,1 mill innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-
2015.



PS 71/11 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012 vedtas i hht følgende vedlegg: 
 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012. 
 Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 

bygge- og delingssaker.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012 vedtas i hht følgende vedlegg: 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012. 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker.  

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012 vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012. 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge-
og delingssaker.  

PS 72/11 Budsjett 2012

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannen fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken på kr 10 000 000,-.

På vegne av Ap, H, Krf og Sp fremmet Øyvind Evanger (Ap) følgende felles endrings forslag:

Note budsjett 2012 Ø.plan 2013 Ø.plan 2014 Ø.plan 2015

Oksfjord oppvekstsenter, 1-7 1 793 700 1 537 800 1 537 800 1 537 800
Redusert fratrekk, privatskole 2 -156 200 -156 200
Reduksjon skoleskyss 3 -91 200 - 91 200 - 91 200
Justering SFO Moan 4 -61 250 -122 500 -122 500 -122 500
Justering SFO Oksfjord 5 -9 750 19 500 19 500 19 500
Fiberutbygging 6 62 515 96 369 94 988 93 606
Justert refusjon ressurskrevende tjenester 7 -250 000 -506 250 -768 906 -1 038 129
Kutt møtebevertning 8 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000



3-deling 2. klasse Moan (basisfag) 9 354 000 354 000 206 500
3-deling 6. klasse Sørkjosen (basisfag) 10 185 000 185 000 107 917
Nedtrekk renhold 11 -40 500 -40 500 -40 500 -40 500
Droppe lesebrett politikere 12 -24 713 -45 201 43 901 -42 601
Droppe Carport hj.tjenesten 13 -7 355 -11 338 -11 157 -11 012
Stillingskutt vaktmester 14 -150 000 -300 000 -300 000 -300 000
Prosjektstilling tunnelmasse internt på utv. Avd 15 -500 000
Reduksjon stilling som sekr teknisk (20%) 16 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Reduksjon stilling som miljøarbeider (54%) 17 -270 000 -270 000 -270 000 -270 000
Vakant helsesøster 2012 (40%) 18 -200 000
Heldøgns omsorgsboliger 19 -1 500 000 -2 500 000 -2 500 000 
Opprettholde kantina Sonjatun 20 200 000 200 000 200 000 200 000
Renter Halti 2 462 000 1 179 000    
Til disposisjonsfond -118 353 -232 320 -1 070 857,63      -2 921 235,9

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Skolestrukturen slik den er i dag opprettholdes.

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
I løpet av 2012 utarbeides og iverksettes det en modell for bestilling av støttetjenestene renhold, 
vaktmestertjeneste og sentraladministrasjon.
I løpet av 2012 utarbeides det en modell for internfakturering av støttetjenestene renhold, 
vaktmestertjeneste og sentraladministrasjon. Internfakturering iverksettes fra 2013.
Oversendes Driftsutvalget.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
2 nye lærlinger/-kandidater. 1 i helse og 1 i barn- og ungdomsarbeid, og
ferievikar Sonjatun barnehage dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.
Forslaget oversendes Oppvekstutvalget og Helse- og omsorgsutvalget.

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Tilgjengelighet for funksjonshemmede til rådhus og svømmehall utredes og legges fram til 
politisk behandling.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune inviterer frivillighetssentralen og de frivillige organisasjoner til felles møte 
for å se på mulige samarbeidsløsninger for opprettelse av dag-tilbud for eldre i kommunen. 
Saken legges fram for behandling i Helse- og omsorgsutvalget i løpet av første halvdel av 2012. 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Mulighetene for samordning av vaktmester og utetjenesten utredes. Målsetningen er å få fokus 
på å optimalisere ressursbruk og skape størst mulig fleksibilitet i tjenesten. Saken oversendes 
Driftsutvalget.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Fiberutbygging i Reisadalen finansieres mot kutt i matservering i kommunale møter.
Dette forslaget ble trukket tilbake.

Det ble først stemt punktvis over felles forslaget fra Øyvind Evanger (Ap):
Punkt 1 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 2 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 3 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 4 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 5 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.



Punkt 6 - enstemmig vedtatt.
Punkt 7 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 8 - enstemmig vedtatt.
Punkt 9 - 17 stemte for 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 10 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 11 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 12 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 13 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 14 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 15 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 16 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 17 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 18 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 19 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.
Punkt 20 - enstemmig vedtatt.
Punkt 21 - 17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget vedtatt.

John Karlsen (Frp) trakk sitt andre forslag tilbake.

Det ble deretter stemt over formannskapet innstilling og rådmannen forslag.
Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling med de vedtatte punkter i fellesforslaget 
fra Øyvind Evanger (Ap).
17 stemte for og 4 stemte imot. Formannskapets innstilling med vedtatte endringsforslag vedtatt.

Det ble deretter stemt over det første forslaget fra John Karlsen (Frp).
4 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over Siv Elin Hansen (Sv) første forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Det ble deretter stemt over Gerd Kristiansen (Krf) første forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Gerd Kristiansen (Krf) andre forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Siv Elin Hansen (Sv) andre forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Siv Elin Hansen (Sv) tredje forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over budsjettet i sin helhet med alle vedtatte endringer. 17 stemte for og 4
stemte imot. Budsjettet for 2012 vedtatt.

Vedtak:

Note budsjett 2012 Ø.plan 2013 Ø.plan 2014 Ø.plan 2015

Oksfjord oppvekstsenter, 1-7 1 793 700 1 537 800 1 537 800 1 537 800
Redusert fratrekk, privatskole 2 -156 200 -156 200
Reduksjon skoleskyss 3 -91 200 - 91 200 - 91 200



Justering SFO Moan 4 -61 250 -122 500 -122 500 -122 500
Justering SFO Oksfjord 5 -9 750 19 500 19 500 19 500
Fiberutbygging 6 62 515 96 369 94 988 93 606
Justert refusjon ressurskrevende tjenester 7 -250 000 -506 250 -768 906 -1 038 129
Kutt møtebevertning 8 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
3-deling 2. klasse Moan (basisfag) 9 354 000 354 000 206 500
3-deling 6. klasse Sørkjosen (basisfag) 10 185 000 185 000 107 917
Nedtrekk renhold 11 -40 500 -40 500 -40 500 -40 500
Droppe lesebrett politikere 12 -24 713 -45 201 43 901 -42 601
Droppe Carport hj.tjenesten 13 -7 355 -11 338 -11 157 -11 012
Stillingskutt vaktmester 14 -150 000 -300 000 -300 000 -300 000
Prosjektstilling tunnelmasse internt på utv. Avd 15 -500 000
Reduksjon stilling som sekr teknisk (20%) 16 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Reduksjon stilling som miljøarbeider (54%) 17 -270 000 -270 000 -270 000 -270 000
Vakant helsesøster 2012 (40%) 18 -200 000
Heldøgns omsorgsboliger 19 -1 500 000 -2 500 000 -2 500 000 
Opprettholde kantina Sonjatun 20 200 000 200 000 200 000 200 000
Renter Halti 2 462 000 1 179 000    
Til disposisjonsfond -118 353 -232 320 -1 070 857,63      -2 921 235,9

Tiltakene ovenfor innarbeides i følgende ramme nedenfor, og justering i investeringsbudsjettet:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd       0     -269 202 299

19 Renter og avdrag   29 520 535    -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

 Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken med kr 10 000 000,-.

 2 nye lærlinger/-kandidater. 1 i helse og 1 i barn- og ungdomsarbeid, og
ferievikar Sonjatun barnehage dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.
Forslaget oversendes Oppvekstutvalget og Helse- og omsorgsutvalget.

 I løpet av 2012 utarbeides og iverksettes det en modell for bestilling av støttetjenestene 
renhold, vaktmestertjeneste og sentraladministrasjon.
I løpet av 2012 utarbeides det en modell for internfakturering av støttetjenestene renhold, 
vaktmestertjeneste og sentraladministrasjon. Internfakturering iverksettes fra 2013.
Oversendes Driftsutvalget.

 Tilgjengelighet for funksjonshemmede til rådhus og svømmehall utredes og legges fram 
til politisk behandling.

 Nordreisa kommune inviterer frivillighetssentralen og de frivillige organisasjoner til 
felles møte for å se på mulige samarbeidsløsninger for opprettelse av dag-tilbud for eldre 
i kommunen. Saken legges fram for behandling i Helse- og omsorgsutvalget i løpet av 
første halvdel av 2012. 



 Mulighetene for samordning av vaktmester og utetjenesten utredes. Målsetningen er å få 
fokus på å optimalisere ressursbruk og skape størst mulig fleksibilitet i tjenesten. Saken 
oversendes Driftsutvalget.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Gerd Kristiansen fremmet følgende forslag: Administrasjonen står til alle partigruppers 
disposisjon under budsjettarbeidet. 

Det ble først stemt over Kristiansens forslag. 1 stemte for og 6 stemte imot. Forslaget falt 
derved. 

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede – 13.12.11 

Behandling:

Rådet for funksjonshemmede ønsker å få utredet tilgjengelighet for funksjonshemmede for 
Rådhuset og svømmehallen, og at kostnader for dette søkes innarbeidet i økonomiplan 2011-
2015.

Rådet for funksjonshemmede støtter forslaget fra Eldrerådet, og ber kommunen se på alternative 
løsninger for drift av Kantina på Sonjatun.

Med innføringen av samhandlingsreformen kan man forvente krav om økt åpningstid. 

Enstemmig vedtatt.



Rådmannens innstilling for øvrig tatt til etterretning. 

Vedtak:

Rådet for funksjonshemmede ønsker å få utredet tilgjengelighet for funksjonshemmede for 
Rådhuset og svømmehallen, og at kostnader for dette søkes innarbeidet i økonomiplan 2011-
2015.

Rådet for funksjonshemmede støtter forslaget fra Eldrerådet, og ber kommunen se på alternative 
løsninger for drift av Kantina på Sonjatun.

Med innføringen av samhandlingsreformen kan man forvente krav om økt åpningstid. 

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 05.12.2011 

Behandling:

Eldrerådet er av den oppfatning at kantina på Sonjatun er viktig for den store gjennomtrekken av 

pasienter og deres pårørende, samt ansatte og eller personell som er på kurs. Kommunen bør se 

på om ikke driften kan settes ut til private dersom kommunen selv ikke kan drifte kantina.

Rådmannens innstilling for øvrig tatt til etterretning. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023



14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Driftsutvalget foreslo følgende endrings/tilleggsforslag:

Det innføres internsalg av tjenester for utkjøring av hjelpemidler tilsvarende en stilling, kr 500.000.

Avvikle ordningen med bevertning til politiske møter, unntatt julemiddagen for kommunestyret, 

besparelse 100.000.

Gjennomføre vedlikeholdsplan jfr investeringsbudsjett kostnad 243.000

Ekstra vedlikehold, maling av UH/Point kostnad 100.000

Ekstra vedlikehold, maling av Halti 80.000

Fiberutbygging Reisadalen kostnad 63.000 

Vognskur Sonjatun- og Sørkjosen barnehage kostnad 100.000

Rådmannens innstilling med endrings/tilleggsforslag fra driftsutvalgets, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Driftsutvalget foreslår følgende endrings/tilleggsforslag:

Det innføres internsalg av tjenester for utkjøring av hjelpemidler tilsvarende en stilling, kr 500.000.



Avvikle ordningen med bevertning til politiske møter, unntatt julemiddagen for kommunestyret, 

besparelse 100.000.

Gjennomføre vedlikeholdsplan jfr investeringsbudsjett kostnad 243.000

Ekstra vedlikehold, maling av UH/Point kostnad 100.000

Ekstra vedlikehold, maling av Halti 80.000

Fiberutbygging Reisadalen kostnad 63.000 

Vognskur Sonjatun- og Sørkjosen barnehage kostnad  100.000

Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen bør ved senere budsjettbehandling tilstrebe å kunne møte for å legge fram 
forslaget til budsjett for utvalget på en skikkelig måte. Dersom dette ikke er mulig bør 
rådmannen be om endring av møtedato. 

Rådmannen innstilling og forslag fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Administrasjonen bør ved senere budsjettbehandling tilstrebe å kunne møte for å legge fram 
forslaget til budsjett for utvalget på en skikkelig måte. Dersom dette ikke er mulig bør 
rådmannen be om endring av møtedato. 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 14.11.2011 

Behandling:

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:
Vi ønsker å starte opp Oksfjord skole 1.-7.kl. Innsparingene tar vi fra besparelser på sps.ped. og 
forventer at barnevernet sparer mye mer enn 200.000 på reduksjon av konsulenttjenester. Det 
må også arbeides videre med å finne dekning for forslaget i andre budsjettposter.



Budsjettet forøvrig som rådmannens innstilling. 

Det ble stemt over forslaget. 4 stemte for og 3 stemte imot.

Forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Vi ønsker å starte opp Oksfjord skole 1.-7.kl. Innsparingene tar vi fra besparelser på sps.ped. og 
forventer at barnevernet sparer mye mer enn 200.000 på reduksjon av konsulenttjenester. Det 
må også arbeides videre med å finne dekning for forslaget i andre budsjettposter.

Budsjettet forøvrig som rådmannens innstilling. 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 10.11.2011 

Behandling:

Innstillingen tatt til etterretning.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500



17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

PS 73/11 Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Økonomiske konsekvenser fra budsjett 2012 tas inn i økonomiplan 2012-2015.

Det ble stemt over formannskapets innstilling med forslaget fra Øyvind Evanger (Ap):
17 stemte for og 4 stemte imot. Innstillingen med forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Økonomiske konsekvenser fra budsjett 2012 tas inn i økonomiplan 2012-2015.

Nordreisa kommunes økonomiplan 2012-2015 vedtas.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommunes økonomiplan 2012-2015 vedtas.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2012-2015 vedtas.



PS 74/11 Søknad om sentralt initiert forsøk i overgangsprosjektet - Ny giv

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune ønsker å søke Kunnskapsdepartementet om å få gjennomføre forsøk med 
intensivopplæring for elever på ungdomstrinnet i siste semester av 10.trinn i forbindelse med 
Overgangsprosjektet – NY GIV.
Skolering av lærere samt vikarutgifter til dette finansieres av Kunnskapsdepartementet

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune ønsker å søke Kunnskapsdepartementet om å få gjennomføre forsøk med 
intensivopplæring for elever på ungdomstrinnet i siste semester av 10.trinn i forbindelse med 
Overgangsprosjektet – NY GIV.
Skolering av lærere samt vikarutgifter til dette finansieres av Kunnskapsdepartementet

PS 75/11 Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 
med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 - 2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag til ”Kommunedelplan anlegg og områder for
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 
2012-2015”.

 Kommunens tilskudd i planens handlingsprogram er innarbeidet i årsbudsjett og 
økonomiplan.

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag til ”Kommunedelplan anlegg og områder for 
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 
2012-2015”.

 Kommunens tilskudd i planens handlingsprogram er innarbeidet i årsbudsjett og 
økonomiplan.



PS 76/11 Søknad om fornyelse av salgsbevilling - AS Vinmonopolet

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 AS Vinmonopolet v/Trond Idar Nilsen gis salgsbevilling for brennevin, vin og øl med 
høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) fra Gammen varehus, Fosseng 2, 
9151 Storslett.

 Bevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
 Salg fra  AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl 08.30 til kl 18.00.  På dagen før 

søndag og helligdager skal salget opphøre kl 15.00.  Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  

Rådmannens innstilling

 AS Vinmonopolet v/Trond Idar Nilsen gis salgsbevilling for brennevin, vin og øl med 
høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) fra Gammen varehus, Fosseng 2, 
9151 Storslett.

 Bevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
 Salg fra  AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl 08.30 til kl 18.00.  På dagen før 

søndag og helligdager skal salget opphøre kl 15.00.  Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  

PS 77/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 -  
Havna Handel A/S

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Havna handel AS v/Einar Iversen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale Havna handel, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Havna handel gis følgende salgsbevilling:

o Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Einar Iversen, som stedfortreder godkjennes Stine Iversen.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at
melding om dette vedtaket er mottatt.



Rådmannens innstilling

 Havna handel AS v/Einar Iversen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale Havna handel, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Havna handel gis følgende salgsbevilling:

o Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Einar Iversen, som stedfortreder godkjennes Stine Iversen.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 78/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop 
Marked Sørkjosen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Coop Nord SA  v/Kjell Olav Pettersen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 fra dagens butikklokale Coop Marked Sørkjosen, Hovedveien 43, 9152 
Sørkjosen.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Marked Sørkjosen selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 19.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Kjell Nilsen, som stedfortreder godkjennes Merete Næss.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.



Rådmannens innstilling

 Coop Nord SA  v/Kjell Olav Pettersen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 fra dagens butikklokale Coop Marked Sørkjosen, Hovedveien 43, 9152 
Sørkjosen.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Marked Sørkjosen selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 19.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Kjell Nilsen, som stedfortreder godkjennes Merete Næss.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 79/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop 
Prix Storslett

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Coop Nord SA v/Kjell Olav Pettersen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra dagens butikklokale Coop Prix Storslett, Sentrum 22, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Prix Storslett selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Helge Johansen, som stedfortreder godkjennes Tatiana 

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

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Coop Nord SA  v/Kjell Olav Pettersen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 fra dagens butikklokale Coop Prix Storslett, Sentrum 22, 9151 Storslett.



 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Prix Storslett selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Helge Johansen,  som stedfortreder godkjennes Tatiana 

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

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 80/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop 
Rotsund BA

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 fra dagens butikklokale Coop Rotsund , 9153 Rotsund

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Rotsund selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 10.00 –

15.00.
 Som styrer godkjennes Rita-Yvonne Bakke, som stedfortreder godkjennes Anne Kristine 

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

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 fra dagens butikklokale Coop Rotsund , 9153 Rotsund

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Rotsund selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 10.00 –

15.00.



 Som styrer godkjennes Rita-Yvonne Bakke, som stedfortreder godkjennes Anne Kristine 
Mathisen.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 81/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 -
Giævers landhandel

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Giævers landhandel / Johs H. Giæver AS  v/Thorvald H. Giæver gis bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 fra dagens butikklokale Giævers landhandel, 9159 
Havnnes.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Giævers landhandel selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 16.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 14.00

 Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen. 
Giævers landhandel gis fortsatt fritak fra kravet om stedsfortreder.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Giævers landhandel / Johs H. Giæver AS  v/Thorvald H. Giæver gis bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 fra dagens butikklokale Giævers landhandel, 9159 
Havnnes.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Giævers landhandel selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 16.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 14.00

 Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen. 
 Giævers landhandel gis fortsatt fritak fra kravet om stedsfortreder.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.



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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 82/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 -
Hilberg Lilleng AS

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Hilberg Lilleng AS v/Paul Vidar Lilleng gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe  fra dagens butikklokale Hilberg Lilleng AS, Oksfjord, 9151 Storslett

 Salgsbevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Hilberg  Lilleng AS selge øl til følgende tider: 

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00.
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 09.30 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Knut E. Lilleng, som stedfortreder godkjennes Paul Vidar 

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

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Hilberg Lilleng AS v/Paul Vidar Lilleng gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk 
gruppe  fra dagens butikklokale Hilberg Lilleng AS, Oksfjord, 9151 Storslett

 Salgsbevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Hilberg  Lilleng AS selge øl til følgende tider: 

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00.
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 09.30 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Knut E. Lilleng, som stedfortreder godkjennes Paul Vidar 

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

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.



Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 83/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - ICA 
Nær Storslett

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 ICA Norge A/S v/Ingun Syverstad gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale ICA Nær Storslett, Høgeggaveien 4, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan ICA Nær Storslett selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Henie Dalsaune, som stedfortredere godkjennes Anna Karlsen og 

Katrine Rasch.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 ICA Norge A/S v/Ingun Syverstad gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale ICA Nær Storslett, Høgeggaveien 4, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan ICA Nær Storslett selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Henie Dalsaune, som stedfortredere godkjennes Anna Karlsen og 

Katrine Rasch.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.



PS 84/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Rema 
1000

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Rema 1000 v/Elin Bakkehaug gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 
dagens butikklokale Rema 1000,  Hovedveien 14, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Rema 1000 selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Elin Bakkehaug som stedfortreder godkjennes Andreas 

Bakkehaug Mikalsen.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Rema 1000 v/Elin Bakkehaug gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 
dagens butikklokale Rema 1000,  Hovedveien 14, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Rema 1000 selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Elin Bakkehaug som stedfortreder godkjennes Andreas 

Bakkehaug Mikalsen.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.



PS 85/11 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 -
Storslett Mathus AS - Spar

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Storslett Mathus AS v/Lill Adriansen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra dagens butikklokale SPAR Storslett,  Gammen varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Storslett Mathus SPAR selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Lill Adriansen, som stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Storslett Mathus AS v/Lill Adriansen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra dagens butikklokale SPAR Storslett,  Gammen varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.

 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Storslett Mathus SPAR selge øl til følgende tider:

o Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
o Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 –

18.00.
 Som styrer godkjennes Lill Adriansen, som stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen.
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.



PS 86/11 Søknad om skjenkebevilling til jubileumsfest 30.desember 2011 -
Oksfjord og Straumfjord il

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Øystein Jensen (H) erklærte seg inhabil i saken, og forlot møtet.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Oksfjord og Straumfjord il v/Rune Bjerkli gis skjenkebevilling for øl og vin 30.desember 
2011 på Oksfjord grendehus.

 Det kan skjenkes øl og vin fra kl 20.00 til kl 02.00.
 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
 Skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.
 Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Rådmannens innstilling

 Oksfjord og Straumfjord il v/Rune Bjerkli gis skjenkebevilling for øl og vin 30.desember 
2011 på Oksfjord grendehus.

 Det kan skjenkes øl og vin fra kl 20.00 til kl 02.00.
 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
 Skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.
 Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

PS 87/11 Søknad om skjenkebevilling - Milano Nordreisa

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Milano Nordreisa v/Sahin Celep gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 
fra Milano Nordreisa,  Sentrum 6,  9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad 
m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Milano Nordreisa har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad gis Milano Nordreisa følgende skjenkebevilling:

o Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 12.00 – 23.00 mandag – lørdag 
o Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 14.00 – 23.00 søndag/helligdag
o Brennevin (gruppe 3)  fra kl 15.00 – 23.00 mandag – lørdag
o Brennevin (gruppe 3) fra kl 17.00 – 23.00 søndag/helligdag.

 Sahin Celep godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Kenan Güven.



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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Milano Nordreisa v/Sahin Celep gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 
fra Milano Nordreisa,  Sentrum 6,  9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad 
m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Milano Nordreisa har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad gis Milano Nordreisa følgende skjenkebevilling:

o Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 12.00 – 23.00 mandag – lørdag 
o Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 14.00 – 23.00 søndag/helligdag
o Brennevin (gruppe 3)  fra kl 15.00 – 23.00 mandag – lørdag
o Brennevin (gruppe 3) fra kl 17.00 – 23.00 søndag/helligdag.

 Sahin Celep godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Kenan Güven.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 88/11 Søknad om skjenkebevilling - BIOS A/S - Galleriet

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Bios A/S – Galleriet v/Dag-Arne Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl , vin og 
brennevin fra Bios - Galleriet,  Sentrum 5, 9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i 
søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Galleriet har et fullverdig mat/menytilbud.
 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2)  fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
bevilling for skjenking av brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Dag-Arne Johansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Jane Johansen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.



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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Bios A/S – Galleriet v/Dag-Arne Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl , vin og 
brennevin fra Bios - Galleriet,  Sentrum 5, 9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i 
søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Galleriet har et fullverdig mat/menytilbud.
 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2)  fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
bevilling for skjenking av brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Dag-Arne Johansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Jane Johansen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 89/11 Søknad om skjenkebevilling - BIOS A/S - Kafè, restaurant, platå, 
hems og uteservering

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Bios kafé, restaurant, platå/hems v/Jane Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Bios kafé, restaurant, platå /hems, Sentrum 5, 9151 Storslett, i 
lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Bios kafé, restaurant, platå/hems har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 Bios kafé, restaurant, platå/hems gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på 
område beskrevet i søknaden m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og 
sykkelsti enn 2 meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for 
skjenking av brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Jane Johansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Dag-Arne Johansen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.



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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Bios kafè, restaurant, platå/hems v/Jane Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Bios kafè, restaurant,  platå /hems, Sentrum 5, 9151 Storslett,  i 
lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Bios kafè, restaurant, platå/hems har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 Bios kafè, restaurant, platå/hems gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på 
område beskrevet i søknaden m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og 
sykkelsti enn 2 meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for 
skjenking av brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Jane Johansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Dag-Arne Johansen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 90/11 Søknad om skjenkebevilling - Grillstua mat & vinhus A/S

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Grillstua mat & vinhus A/S v/Geir Åge Hansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Grillstua mat & vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett, i lokalene som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Grillstua mat & vinhus har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Grillstua mat & vinhus gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 
meter. Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
  Grillstua mat & vinhus gis i henhold til søknad følgende skjenkebevilling:



o Mandag – torsdag øl og vin fra kl 11.00 – 23.30 (gruppe 1 og 2)
o Mandag – torsdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30 (gruppe 3)
o Fredag – lørdag øl og vin fra kl 11.00 – 01.00 (gruppe 1 og 2)
o Fredag – lørdag brennevin fra kl 13.00 – 01.00 (gruppe 3)
o Søndag/helligdag  øl og vin fra kl 12.00 – 23.30 (gruppe 1 og 2)
o Søndag/helligdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30 (gruppe 3)

 Geir Åge Hansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Gudleif Hansen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Grillstua mat & vinhus A/S v/Geir Åge Hansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Grillstua mat & vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett, i lokalene som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Grillstua mat & vinhus har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Grillstua mat & vinhus gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 
meter. Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Grillstua mat & vinhus gis i henhold til søknad følgende skjenkebevilling:

o Mandag – torsdag øl og vin fra kl 11.00 – 23.30 (gruppe 1 og 2)
o Mandag – torsdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30 (gruppe 3)
o Fredag – lørdag øl og vin fra kl 11.00 – 01.00 (gruppe 1 og 2)
o Fredag – lørdag brennevin fra kl 13.00 – 01.00 (gruppe 3)
o Søndag/helligdag  øl og vin fra kl 12.00 – 23.30 (gruppe 1 og 2)
o Søndag/helligdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30 (gruppe 3)

 Geir Åge Hansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Gudleif Hansen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 91/11 Søknad om skjenkebevilling - Merkbart AS

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

 Merkbart AS v/Julie Marvik gis alminnelig skjenkebevilling for øl , vin og brennevin fra 
Merkbart,  Sentrum 1 A,  9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Merkbart har et fullverdig mat/menytilbud.
 Merkbart AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet i 

søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin 
utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2)  fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Julie Marvik godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Edel Knutsen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Merkbart AS v/Julie Marvik gis alminnelig skjenkebevilling for øl , vin og brennevin fra 
Merkbart,  Sentrum 1 A,  9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Merkbart har et fullverdig mat/menytilbud.
 Merkbart AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet i 

søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin 
utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2)  fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Julie Marvik godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Edel Knutsen.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 92/11 Søknad om skjenkebevilling - Minibar 1

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

 Minibar 1 v/Bjørn Arne Olsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 
fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud.
 Minibar 1 gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet i 

søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Lisbeth 
Albrigtsen.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Minibar 1 v/Bjørn Arne Olsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 
fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud.
 Minibar 1 gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet i 

søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Lisbeth 
Albrigtsen.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.



PS 93/11 Søknad om skjenkebevilling - Reisafjord hotell A/S

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Reisafjord hotell A/S v/Harald Erik Johannessen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Reisafjord hotell,  Nesseveien 32,  9152 Sørkjosen,  i lokalene som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Reisafjord hotell A/S gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 
meter.  Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke skjenkebevilling for 
skjenking av brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Torgrim 
Jenssen.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Reisafjord hotell A/S v/Harald Erik Johannessen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Reisafjord hotell,  Nesseveien 32,  9152 Sørkjosen,  i lokalene som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Reisafjord hotell A/S gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 
meter.  Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke skjenkebevilling for 
skjenking av brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

 Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Torgrim 
Jenssen.

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

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



Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 94/11 Søknad om skjenkebevilling - Sappen Leirskole, Ferie- og 
fritidssenter ANS

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS v/Gunn Valø gis alminnelig 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter, 
Sappen, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter har 
et fullverdig mat/menytilbud.

 Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS gis bevilling for skjenking av øl og vin 
utendørs, på område beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles 
fysisk. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 alle 
ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole. 
Det gis skjenkebevilling for brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00 alle 
ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole.

 Gunn Valø godkjennes som styrer. Sappen leirskole gis fortsatt fritak fra bestemmelsen 
om stedfortreder.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Rådmannens innstilling

 Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS v/Gunn Valø gis alminnelig 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter, 
Sappen, 9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter har 
et fullverdig mat/menytilbud.

 Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS gis bevilling for skjenking av øl og vin 
utendørs, på område beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles 
fysisk. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin utendørs.

 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 alle 
ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole. 



Det gis skjenkebevilling for brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00 alle 
ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole.

 Gunn Valø godkjennes som styrer. Sappen leirskole gis fortsatt fritak fra bestemmelsen 
om stedfortreder.

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

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

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 95/11 Reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende endrings forslag:
§ 2, første avsnitt, andre setning: Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste 
og vararepresentanter i kommunestyret. 

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Delegasjonsreglementet tar opp til politisk behandling i kommunestyret første halvår 2012.

Det ble først stemt over innstillingen fra Helse- og omsorgsutvalgets møte 15.12.11.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Leif Christian Johansen (Krf) første forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble tilslutt stemt over Leif C Johansen (Krf) andre forslag:  
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune vedtas med endringene i § 3:

Ny 1. setning: Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder 
som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunenes ansvar som tjenesteyter innen for helse, 
sosial, omsorg og pleie, og rustjenesten.

Ny 3. siste avsnitt:
Innen for sitt arbeidsområde skal helse og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak 
som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.

§ 2, første avsnitt, andre setning: Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste 
og vararepresentanter i kommunestyret. 

Delegasjonsreglementet tar opp til politisk behandling i kommunestyret første halvår 2012.



Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 15.12.2011 

Behandling:

Forslag fra Sigrund Hestdal, AP til ny formulering av §3, 1. setning : Helse- og omsorgsutvalget 
har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende saker  i forhold 
til kommunenes ansvar som tjenesteyter innen for helse, sosial, omsorg og pleie, og 
rustjenesten.

Forslag fra Siv Elin Hansen, SV til ny formulering av §3, 3.siste avsnitt:
Innen for sitt arbeidsområde skal helse og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak 
som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.

Votering:
Begge forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune vedtas med endringene i § 3:

Ny 1. setning : Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av 
saksområder som gjelder alle løpende saker  i forhold til kommunenes ansvar som tjenesteyter 
innen for helse, sosial, omsorg og pleie, og rustjenesten.

Ny 3.siste avsnitt:
Innen for sitt arbeidsområde skal helse og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak 
som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser

Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Ida Bakkejord Musum (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes ønske om nytt saksfremlegg.

Utsettelses forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes ønske om nytt saksfremlegg

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i Helse- og omsorgsutvalget og legges frem for 
kommunestyret i neste møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i Helse- og omsorgsutvalget og legges frem for 
kommunestyret i neste møte.



Rådmannens innstilling

Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune vedtas.

PS 96/11 Reglement for Oppvekstutvalg Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Lidvart Jakobsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Reglementet gjelder for Oppvekstutvalget i Nordreisa kommune.

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende endrings forslag:
§ 2, første avsnitt, andre setning: Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste 
og vararepresentanter i kommunestyret. 

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endrings forslag:
Følgende punkter strykes:
§ 3 Ansvarsområde – herunder tiltak innenfor:

- Idrettsarbeid
- Museumsvirksomhet
- Bygdedrakt for kommunen

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
§ 3 Ansvarsområde

- En helhetlig forvaltning av – i første setning etter «har ansvar for …»
§ 2 Valg og sammensetning

- Og vara – i andre linje etter «blant de faste» 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende endrings forslag:
Museumsdrift og bygdedrakt flyttes til Nærings- og kulturutvalget.

Det ble først stemt over forslaget fra Lidvart Jakobsen (Ap).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Leif Christian Johansen (Krf) forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Hilde Nyvoll (Ap) strøk bort setningen «idrettsarbeid» fra sitt første forslag. 

Gerd Kristiansen (Krf) trakk tilbake sitt forslag.

Det ble deretter stemt over Hilde Nyvoll (Ap) sitt første forslag.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reglementet gjelder for Oppvekstutvalget i Nordreisa kommune.



§ 2, første avsnitt, andre setning: Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste 
og vararepresentanter i kommunestyret. 

Følgende punkter strykes:
§ 3 Ansvarsområde – herunder tiltak innenfor:

- Museumsvirksomhet
- Bygdedrakt for kommunen

§ 3 – Ansvarsområde
Oppvekstutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle 
løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor barnevern, barnehage, 
skole, voksenopplæring- og flyktningetjeneste. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i Oppvekstutvalget og legges frem for kommunestyret i 
neste møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i Oppvekstutvalget og legges frem for kommunestyret i 
neste møte.

Rådmannens innstilling

Reglement for Oppvekst- og kulturutvalget for Nordreisa kommune vedtas.

PS 97/11 Revidering av reglement for administrasjonsutvalget

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilføyelse til pkt. 3.1
Ordfører, rådmann/adm.sjef eller et mindretall på 2 medl. Kreve at saken legges fram for 
kommunestyret. Kravet om anke fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Siv Elin Hansen (Sv)fremmet følgende tilleggsforslag:
Pkt. 2.4.

 Gjennomgang av sykefravær i kommunen.

Det ble først stemt over Administrasjonsutvalgets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Siv Elin Hansen (Sv) forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble tilslutt stemt over Ola Dyrstad (S) sitt forslag: Forslaget enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Reglementet for administrasjonsutvalget godkjennes med følgende endringer:

Pkt.2.1 Administrasjonsutvalget er opprettet etter kommunelovens § 25 og Hovedavtalens § 4.

Pkt.3.1 Ordfører og rådmann/administrasjonssjef eller den som møter i deres sted kan anke en 
avgjørelse til kommunestyre.
Kravet om anke fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Pkt.6.1Dette reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 15.12.11 og trer i kraft fra 
samme dato.

Tilføyelse til pkt. 3.1
Ordfører, rådmann/adm.sjef eller et mindretall på 2 medl. Kreve at saken legges fram for 
kommunestyret. Kravet om anke fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Pkt. 2.4.
 Gjennomgang av sykefravær i kommunen.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyret godkjenner revidert reglement for administrasjonsutvalget

PS 98/11 Revidering av reglement for Driftsutvalget

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag:
§ 2, første avsnitt, andre setning: Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste 
og vararepresentanter i kommunestyret. 

Driftsutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Leif Christian Johansen (Krf) enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas.

§ 2, første avsnitt, andre setning: Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste 
og vararepresentanter i kommunestyret. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Driftsutvalget foreslår følgende endring:
Endring av § 2 andre setning første avsnitt, medlemmer skal velges blant faste og 
vararepresentanter i kommunestyret.

Rådmannens innstilling med tillegg fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas.

Endring av § 2 andre setning første avsnitt, medlemmer skal velges blant faste og 
vararepresentanter i kommunestyret.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i driftsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste 
møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i driftsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste 
møte.

Rådmannens innstilling

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas.

PS 99/11 Valg av Nærings- og kulturutvalg 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Det velges 3 representanter fra næring- og kulturlivet i Nordreisa kommune.  Leder skal være 
ordføreren med varaordføreren som nestleder. 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Nærings- og kulturutvalget skal ha 2 representanter fra næringslivet. En fra næringsforeningen 
og en fra primærnæringen. Disse velges av næringslivet selv.

På vegne av Nordreisa Sp og Nordreisa Krf fremmet Ola Dyrstad (Sp) følgende felles forslag:
Faste representant Hugo Bjørnes (Sp)

1. vara Leif Christian Johansen (Krf)
2. vara Gerd Kristiansen (Krf)
3. vara Elise Blixgård (Sp)

Det ble først stemt over John Karlsen (Frp) forslag:
9 stemte for og 12 stemte imot. Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over Øyvind Evanger (Ap) forslag:
12 stemte for og 9 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over Ola Dyrstad (Sp) felles forslag:
Forslaget enstemmig vedtatt.



Til slutt ble det stemt over valgnemndas innstilling med alle endringer.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nærings- og kulturutvalg 2011 – 2015
5 politiske medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:
Lidvart Jakobsen (Ap) 1. Ole Morten Pedersen (Ap)
Hilde Nyvoll (Ap) 2. Øyvind Evanger (Ap)
Halvar Wahlgren (H) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

4. Sigrund Hestdal (Ap)
5. Jeanette Veibakken (Ap)

Trond Hallen (Frp) 1. Torbjørn Berg (Frp)
2. Johanne Olaussen (Frp)

Hugo Bjørnes (Sp) 1. Leif Christian Johansen (Krf)
2. Gerd Kristiansen (Krf)
3. Elise Blixgård (Sp)

Leder: Halvar Wahlgren (H)
Nestleder: Lidvart Jakobsen (Ap)

Nærings- og kulturutvalget skal ha 2 representanter fra næringslivet. En fra næringsforeningen 
og en fra primærnæringen. Disse velges av næringslivet selv.

Reglementet må utarbeides for utvalget.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Nærings- og kulturutvalg 2011 – 2015
5 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart Jakobsen (Ap) 1. Ole Morten Pedersen (Ap)
Hilde Nyvoll (Ap) 2. Øyvind Evanger (Ap)
Halvar Wahlgren (H) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

4. Sigrund Hestdal (Ap)
5. Jeanette Veibakken (Ap)

Trond Hallen (Frp) 1. Torbjørn Berg (Frp)
2. Johanne Olaussen (Frp)

SP og Krf stiller felles 1 fast representant og får dermed 2 vara. Dette legges frem på 
kommunestyremøtet 15.12.11

Leder: Halvar Wahlgren (H)
Nestleder: Lidvart Jakobsen (Ap)

Reglementet må utarbeides for utvalget.



Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nærings- og kulturutvalg 2011 – 2015
5 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart Jakobsen (Ap) 1. Ole Morten Pedersen (Ap)
Hilde Nyvoll (Ap) 2. Øyvind Evanger (Ap)
Halvar Wahlgren (H) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

4. Sigrund Hestdal (Ap)
5. Jeanette Veibakken (Ap)

Trond Hallen (Frp) 1. Torbjørn Berg (Frp)
2. Johanne Olaussen (Frp)

SP og Krf stiller felles 1 fast representant og får dermed 2 vara. Dette legges frem på 
kommunestyremøtet 15.12.11

Leder: Halvar Wahlgren (H)
Nestleder: Lidvart Jakobsen (Ap)

Reglementet må utarbeides for utvalget.

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 100/11 Valg av Ærespriskomitè 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet på vegne av valgnemnda følgende endringsforslag:
Nærings- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè 2011-2015.

Endringsforslaget fra valgnemnda enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nærings- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè 2011-2015.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmer følgende forslag:
Nærings- og kulturutvalget er Ærespriskomitè 2011-2015.

Enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Nærings- og kulturutvalget er Ærespriskomitè 2011-2015.

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 101/11 Valg av Representantskapet i Regionrådet 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i Regionrådet 2011 – 2015
3 medlemmer med vara

Faste representanter: Varamedlemmer
Marit Aarsand (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Kjetil Reiersen (Krf) 2. Morten Risto ((Ap)
Bjarne Josefsen (H) 3. Knut Morten Pedersen (Ap)

4. Sissel Guldbrandsen (Ap)
5. Merethe Elvebakken Sundby (H)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet i Regionrådet 2011 – 2015
3 medlemmer med vara

Faste representanter: Varamedlemmer
Marit Aarsand (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Kjetil Reiersen (Krf) 2. Morten Risto ((Ap)
Bjarne Josefsen (H) 3. Knut Morten Pedersen (Ap)

4. Sissel Guldbrandsen (Ap)
5. Merethe Elvebakken Sundby (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i Regionrådet 2011 – 2015
3 medlemmer med vara

Faste representanter: Varamedlemmer
Marit Aarsand (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Kjetil Reiersen (Krf) 2. Morten Risto ((Ap)



Bjarne Josefsen (H) 3. Knut Morten Pedersen (Ap)
4. Sissel Guldbrandsen (Ap)
5. Merethe Elvebakken Sundby (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 102/11 Valg av representanter til styringsgruppa for Halti II 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styringsgruppa for Halti II 2011 – 2015
3 medlemmer med personlig varamedlem

Faste representanter: Persolig varamedlemmer
Torbjørn Evanger (Ap) Inger Birkelund 
Lidvart Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Siv Elin Hansen (SV) Kurt Einar Karlsen (H)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Styringsgruppa for Halti II 2011 – 2015
3 medlemmer med personlig varamedlem

Faste representanter: Persolig varamedlemmer
Torbjørn Evanger (Ap) Inger Birkelund 
Lidvart Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Siv Elin Hansen (SV) Kurt Einar Karlsen (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styringsgruppa for Halti II 2011 – 2015
3 medlemmer med personlig varamedlem

Faste representanter: Persolig varamedlemmer
Torbjørn Evanger (Ap) Inger Birkelund 
Lidvart Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Siv Elin Hansen (SV) Kurt Einar Karlsen (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 103/11 Valg av representanter til representantskapet for Halti 
Kvenkultursenter IKS 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

På vegne av valgnemnda fremmet Halvar Wahlgren (H) følgende endringsforslag:
Representantskapet for Halti Kvenkultursenter IKS 2011-2015
Medlem Varamedlem
Johanne Sommersæter Bente Nyvoll

Endringsforslaget fra Halvar Wahlgren (H) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet for Halti Kvenkultursenter IKS 2011-2015

Medlem Varamedlem
Johanne Sommersæter Bente Nyvoll

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet for Halti Kvenkultursenter IKS 2011-2015
1 medlem med personlig varamedlem
Medlem Personlig varamedlem
Hilde Lund Bente Nyvoll

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet for Halti Kvenkultursenter IKS 2011-2015
1 medlem med personlig varamedlem
Medlem Personlig varamedlem
Hilde Lund Bente Nyvoll

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 104/11 Valg av Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og 
Raisduottarhaldi landskapsvernområde i Troms fylke 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/
Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde 2011-2015
2 medlemmer med vara

Medlem Vara 
Ordfører Vara ordfører 
Sigrund Hestdal (Ap) Anja C. Birkelund (H)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/
Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde 2011-2015
2 medlemmer med vara

Medlem Vara 
Ordfører Vara ordfører 
Sigrund Hestdal (Ap) Anja C. Birkelund (H)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/
Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde 2011-2015
2 medlemmer med vara

Medlem Vara 
Ordfører Vara ordfører 
Sigrund Hestdal (Ap) Anja C. Birkelund (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 105/11 Valg av medlemmer til styret for regionrådet 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret for regionrådet 2011-2015
1 medlem med personlig vara
Medlem Vararepresentant
Ordfører Vara ordfører

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Styret for regionrådet 2011-2015
1 medlem med personlig vara
Medlem Vararepresentant
Ordfører Vara ordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret for regionrådet 2011-2015
1 medlem med personlig vara
Medlem Vararepresentant
Ordfører Vara ordfører

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 106/11 Valg av forhandlingsutvalget 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015
3 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) 1. Halvar Wahlgren (H)



Sigrund Hestdal (Ap) 2. Hilde Nyvoll (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 3. Olaug Bergset (Sp) 

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Forhandlingsutvalget reviderer reglement og legger det frem for kommunestyret.  

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015
3 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) 1. Halvar Wahlgren (H)
Sigrund Hestdal (Ap) 2. Hilde Nyvoll (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 3. Olaug Bergset (Sp) 

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Forhandlingsutvalget reviderer reglement og legger det frem for kommunestyret.  

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015
3 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) 1. Halvar Wahlgren (H)
Sigrund Hestdal (Ap) 2. Hilde Nyvoll (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 3. Olaug Bergset (Sp) 

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Forhandlingsutvalget reviderer reglement og legger det frem for kommunestyret.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte pga endret utvalgsstruktur.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte ga endret utvalgsstruktur.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 04.10.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015

Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Geir Sagelv (H) Mona Solvang (Krf)
Hilde Nyvoll (Ap) Helga M Steffensen Wigdel (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap) Siv Elin Hansen (Sv)

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015

Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Geir Sagelv (H) Mona Solvang (Krf)
Hilde Nyvoll (Ap) Helga M Steffensen Wigdel (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap) Siv Elin Hansen (Sv)

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 107/11 Valg av overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet på vegne av valgnemnda følgende tilleggsforslag:
Medlem Varamedlem
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. Ramona Hallen (Frp)
3. Paul Pedersen (Frp)



Valgnemndas innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015
5 medlemmer og vara

Medlemmer Varamedlemmer
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. Ramona Hallen (Frp)
3. Paul Pedersen (Frp)

Bjarne Josefsen (H) 1. Hanne Kalseth (Sp)
2. Eirik Kristiansen (Krf)
3. Helge Olsen (H)

Harry Kristiansen (Ap) 1. Brynjulf Blixgård (Ap)
Marit F. Aarsand (Ap) 2. Magne Henriksen (Sv)
Trond Bjerkmo (Ap) 3. Sissel Guldbrandsen (Ap)

4. Morten Risto (Ap)
5. Mari Ann Andersen (Ap)

Leder: Bjarne Josefsen (H)
Nestleder : Marit F. Aarsand (Ap)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015
5 medlemmer og vara

Medlemmer Varamedlemmer
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. ?
3. ?

Bjarne Josefsen (H) 1. Hanne Kalseth (Sp)
2. Eirik Kristiansen (Krf)
3. Helge Olsen (H)

Harry Kristiansen (Ap) 1. Brynjulf Blixgård (Ap)
Marit F. Aarsand (Ap) 2 Magne Henriksen (Sv)
Trond Bjerkmo (Ap) 3. Sissel Guldbrandsen (Ap)

4. Morten Risto (Ap)
5. Mari Ann Andersen (Ap)

Vara representanter til Frp blir lagt frem i kommunestyret 15.12.11



Leder: Bjarne Josefsen (H)
Nestleder : Marit F. Aarsand (Ap)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015
5 medlemmer og vara

Medlemmer Varamedlemmer
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. ?
3. ?

Bjarne Josefsen (H) 1. Hanne Kalseth (Sp)
2. Eirik Kristiansen (Krf)
3. Helge Olsen (H)

Harry Kristiansen (Ap) 1. Brynjulf Blixgård (Ap)
Marit F. Aarsand (Ap) 2. Magne Henriksen (Sv)
Trond Bjerkmo (Ap) 3. Sissel Guldbrandsen (Ap)

4. Morten Risto (Ap)
5. Mari Ann Andersen (Ap)

Vara representanter til Frp blir lagt frem i kommunestyret 15.12.11

Leder: Bjarne Josefsen (H)
Nestleder : Marit F. Aarsand (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling. 

PS 108/11 Valg av Takstutvalg for eiendomsskatt 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Takstutvalg for eiendomsskatt 
3 medlemmer med personlig vara 
Medlemmer Personlig varamedlem
Rodner Nilsen (Ap) Trond Ove Holmgren (Ap)
Terje Å Nilsen (Krf) Gro Vollstad Pedersen (V)
Kirsti Marit Stenlien (Sp) Olaf Skogmo (Sp)

Leder: Rodner Nilsen (Ap)



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Takstutvalg for eiendomskatt 
3 medlemmer med personlig vara 
Medlemmer Personlig varamedlem
Rodner Nilsen (Ap) Trond Ove Holmgren (Ap)
Terje Å Nilsen (Kfr) Gro Vollstad Pedersen (V)
Kirsti Marit Stenlien (Sp) Olaf Skogmo (Sp)

Leder: Rodner Nilsen (Ap)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Takstutvalg for eiendomskatt 
3 medlemmer med personlig vara 
Medlemmer Personlig varamedlem
Rodner Nilsen (Ap) Trond Ove Holmgren (Ap)
Terje Å Nilsen (Kfr) Gro Vollstad Pedersen (V)
Kirsti Marit Stenlien (Sp) Olaf Skogmo (Sp)

Leder: Rodner Nilsen (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 109/11 Valg av Takstutvalg for jord- og skogbruk

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Takstutvalg for jord- og skogbruk 2011-2015
3 medlemmer med varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Terje Å Nilssen (Krf) 1. Morten Risto (Ap)
Anja C Birkelund (H) 2. Mona Solvang (Krf)
Asbjørn Fredriksen (Sp) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

Leder: Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder: Anja C Birkelund (H)



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Takstutvalg for jord- og skogbruk 2011-2015
3 medlemmer med varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Terje Å Nilssen (Krf) 1. Morten Risto (Ap)
Anja C Birkelund (H) 2. Mona Solvang (Krf)
Asbjørn Fredriksen (Sp) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

Leder: Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder: Anja C Birkelund (H)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Takstutvalg for jord- og skogbruk 2011-2015
3 medlemmer med varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Terje Å Nilssen (Krf) 1. Morten Risto (Ap)
Anja C Birkelund (H) 2. Mona Solvang (Krf)
Asbjørn Fredriksen (Sp) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

Leder: Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder: Anja C Birkelund (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling

PS 110/11 Valg av representanter til Reisa Elvelag 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Fast representant Ottar Remmen
Vara Halvar Wahlgren (H)

Det ble stemt over Leif Christian Johansen (Krf) forslag satt opp mot valgnemndas innstilling.
19 stemte imot forslaget og 2 stemte for. Valgnemndas innstilling dermed vedtatt.



Vedtak:

Reisa elvelag 2011-2015

Medlemmer Varamedlemmer
Tore Yttregaard (H) Halvar Wahlgren (H)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Reisa elvelag 2011-2015

Medlemmer Varamedlemmer
Tore Yttregaard (H) Halvar Wahlgren (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reisa elvelag 2011-2015

Medlemmer Varamedlemmer
Tore Yttregaard (H) Halvar Wahlgren (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 111/11 Valg av Skjønnsmannsutvalget 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjønnsmannsutvalget 2011-2015
4 medlemmer

Medlemmer:
Anja Birkelund (H)
Elin Kaasen 
Rodner Nilsen (Ap)
Bjarne Josefsen (H)



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Skjønnsmannsutvalget 2011-2015
4 medlemmer

Medlemmer:
Anja Birkelund (H)
Elin Kaasen 
Rodner Nilsen (Ap)
Bjarne Josefsen (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjønnsmannsutvalget 2011-2015
4 medlemmer

Medlemmer:
Anja Birkelund (H)
Elin Kaasen 
Rodner Nilsen (Ap)
Bjarne Josefsen (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 112/11 Valg av representanter til Tornedalsrådet 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tornedalsrådet 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Beate Brostrøm Inger Birkelund

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:



Tornedalsrådet 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Beate Brostrøm Inger Birkelund

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tornedalsrådet 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Beate Brostrøm Inger Birkelund

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 113/11 Valg av representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-
2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Elin Kaasen Geirmund Vik (Sv)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Elin Kaasen Geirmund Vik (Sv)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Elin Kaasen Geirmund Vik (Sv)



Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 114/11 Valg av representanter til Menighetsrådet 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende endrings forslag:
Endre navnet fra Menighetsrådet til Kirkelig fellesråd

Valgnemndas innstilling med Halvar Wahlgren (H) endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd 2011-2015

Fast representant Vararepresentant
Ordfører    Vara ordfører

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Menighetsrådet 2011-2015

Fast representant Vararepresentant
Ordfører    Vara ordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Menighetsrådet 2011-2015

Fast representant Vararepresentant
Ordfører    Vara ordfører

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 115/11 Valg av Byggekomitè 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Byggekomité 2011-2015
3 medlemmer
Medlemmer 
Sigrund Hestdal (Ap)
Halvar Wahlgren (H)
Ole Morten Pedersen (Ap)

Leder: Sigrund Hestdal (Ap)
Nestleder: Halvar Wahlgren (H)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Byggekomité 2011-2015
3 medlemmer
Medlemmer 
Sigrund Hestdal (Ap)
Halvar Wahlgren (H)
Ole Morten Pedersen (Ap)

Leder: Sigrund Hestdal (Ap)
Nestleder: Halvar Wahlgren

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Byggekomité 2011-2015
3 medlemmer
Medlemmer 
Sigrund Hestdal (Ap)
Halvar Wahlgren (H)
Ole Morten Pedersen (Ap)

Leder: Sigrund Hestdal (Ap)
Nestleder: Halvar Wahlgren

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 116/11 Valg av representanter til representantskapet i Komrev Nord IKS 
2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i Komrev Nord IKS 2011-2015

Medlem Varamedlem
Steinar Toresen (Ap) Tone Gamst (H)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet i Komrev Nord IKS 2011-2015

Medlem Varamedlem
Steinar Toresen (Ap) Tone Gamst (H)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet i Komrev Nord IKS 2011-2015

Medlem Varamedlem
Steinar Toresen (Ap) Tone Gamst (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 117/11 Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 
2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av tilsyns- og vedlikeholds nemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015
3 medlemmer med personlig vara

Medlemmer Personlige vararepresentanter
Morten Risto (Ap) Harry Kristiansen (Ap)



Sylvi Johansen (Ap) Mari Ann Andersen (Ap)
Jan-Harald Tørfoss (Sp) Kurt Einar Karlsen (H)

Leder: Jan-Harald Tørfoss (Sp)
Nestleder : Sylvi Johansen (Ap)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015
3 medlemmer med personlig vara

Medlemmer Personlige vararepresentanter
Morten Risto (Ap) Harry Kristiansen (Ap)
Sylvi Johansen (Ap) Mari Ann Andersen (Ap)
Jan-Harald Tørfoss (Sp) Kurt Einar Karlsen (H)

Leder: Jan-Harald Tørfoss (Sp)
Nestleder : Sylvi Johansen (Ap)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015
3 medlemmer med personlig vara

Medlemmer Personlige vararepresentanter
Morten Risto (Ap) Harry Kristiansen (Ap)
Sylvi Johansen (Ap) Mari Ann Andersen (Ap)
Jan-Harald Tørfoss (Sp) Kurt Einar Karlsen (H)

Leder: Jan-Harald Tørfoss (Sp)
Nestleder : Sylvi Johansen (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 118/11 Valg av Tilflyttingsnemd 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilflyttingsnemd 2011-2015
3 medlemmer og 5 vara

Medlemmer Varamedlemmer:



Tone Gamst (H) 1. Brynjulf Blixgård (A)
Knut Morten Pedersen (Ap) 2. Fritz Sakshaug (Krf)
Lill Bakke (Ap) 3. Elise Blixgård (Sp)

4. Wanja Bjerkmo (Ap)
5. Per Sverre Moen (H)

Leder: Tone Gamst (H)
Nestleder: Knut Morten Pedersen (Ap)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Tilflyttingsnemnd 2011-2015
3 medlemmer og 5 vara

Medlemmer Varamedlemmer:
Tone Gamst (H) 1. Brynjulf Blixgård (A)
Knut Morten Pedersen (Ap) 2. Fritz Sakshaug (Krf)
Lill Bakke (Ap) 3. Elise Blixgård (Sp)

4. Wanja Bjerkmo (Ap)
5. Per Sverre Moen (H)

Leder: Tone Gamst (H)
Nestleder: Knut Morten Pedersen (Ap)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tilflyttingsnemnd 2011-2015
3 medlemmer og 5 vara

Medlemmer Varamedlemmer:
Tone Gamst (H) 1. Brynjulf Blixgård (A)
Knut Morten Pedersen (Ap) 2. Fritz Sakshaug (Krf)
Lill Bakke (Ap) 3. Elise Blixgård (Sp)

4. Wanja Bjerkmo (Ap)
5. Per Sverre Moen (H)

Leder: Tone Gamst (H)
Nestleder: Knut Morten Pedersen (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 119/11 Valg av Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Varamedlemmer
Odd Rudberg (Sv) 1. John Alfred Bråstad (H)
Harald Erik Johannssen (H) 2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
Jeanette Veibakken (Ap) 3. Morten Risto (Ap)

Leder: Odd Rudberg (Sv)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Varamedlemmer
Odd Rudberg (Sv) 1. John Alfred Bråstad (H)
Harald Erik Johannssen (H) 2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
Jeanette Veibakken (Ap) 3. Morten Risto (Ap)

Leder: Odd Rundberg (Sv)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Varamedlemmer
Odd Rudberg (Sv) 1. John Alfred Bråstad (H)
Harald Erik Johannssen (H) 2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
Jeanette Veibakken (Ap) 3. Morten Risto (Ap)

Leder: Odd Rundberg (Sv)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 120/11 Valg av Bygdedraktutvalget 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bygdedraktutvalg 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Vara
Ashild Olsen 1. Birger Solbakken 
Ann Helene Jensen 2. Kirsti Moskodal
Oleif Johnsen 3. Åshild Blixgård

Leder: Aashild Olsen

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Bygdedraktutvalg 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Vara
Ashild Olsen 1. Birger Solbakken 
Ann Helene Jensen 2. Kirsti Moskodal
Oleif Johnsen 3. Åshild Blixgård

Leder: Aashild Olsen

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bygdedraktutvalg 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Vara
Ashild Olsen 1. Birger Solbakken 
Ann Helene Jensen 2. Kirsti Moskodal
Oleif Johnsen 3. Åshild Blixgård

Leder: Aashild Olsen

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling. 



PS 121/11 Valg av 17.mai komitè 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

17. mai komiteen 2011-2015 
3 medlemmer

Medlemmer
Ordfører
Gerd Kristiansen (Krf)
Inna Minakova

Leder: Ordfører 

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

17. mai komiteen 2011-2015 
3 medlemmer

Medlemmer
Ordfører
Gerd Kristiansen (Krf)
Inna Minakova

Leder: Ordfører 

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

17. mai komiteen 2011-2015 
3 medlemmer

Medlemmer
Ordfører
Gerd Kristiansen (Krf)
Inna Minakova

Leder: Ordfører 

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.



PS 122/11 Valg av Heimevernsnemd 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Heimevernsnemd 2011-2015 
2 medlemmer med personlig vara 

Medlem Personlig varamedlem
Harald Erik Johannssen (H) Terje Å Nilssen (Krf)
Aina Karoline Eriksen (Ap) Bjørn Båtnes

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Heimevernsnemnd 2011-2015 
2 medlemmer med personlig vara 

Medlem Personlig varamedlem
Harald Erik Johannssen (H) Terje Å Nilssen (Krf)
Aina Karoline Eriksen (Ap) Bjørn Båtnes

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Heimevernsnemnd 2011-2015 
2 medlemmer med personlig vara 

Medlem Personlig varamedlem
Harald Erik Johannssen (H) Terje Å Nilssen (Krf)
Aina Karoline Eriksen (Ap) Bjørn Båtnes

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 123/11 Valg av representanter til samarbeidsutvalget for Nord-Troms 
(jakt, fiske og friluftsliv) 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Samarbeidsutvalget for Nord-Troms (jakt, fiske og friluftsliv) 2011-2015
1 medlem med personlig vara

Medlem Varamedlem
Ottar Remmen (H) Ola Dyrstad (Sp)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Samarbeidsutvalget for Nord-Troms (jakt, fiske og friluftsliv)
1 medlem med personlig vara

Medlem Varamedlem
Ottar Remmen (H) Ola Dyrstad (Sp)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Samarbeidsutvalget for Nord-Troms (jakt, fiske og friluftsliv)
1 medlem med personlig vara

Medlem Varamedlem
Ottar Remmen (H) Ola Dyrstad (Sp)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 124/11 Valg av kommunens representant til diverse generalforsamlinger 
2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representant til diverse generalforsamlinger 2011-2015

Representant Vara
Ordfører Varaordfører



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representant til diverse generalforsamlinger 2011-2015

Representant Vara
Ordfører Varaordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representant til diverse generalforsamlinger 2011-2015

Representant Vara
Ordfører Varaordfører

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 125/11 Valg av barnerepresentant i plansaker 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Barnerepresentant i plansaker 2011-2015
1 medlem med vara

Medlem Vararepresentant
Helga Wigdel (Sv) Marit F. Aarsand (Ap)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Barnerepresentant i plansaker
1 medlem med vara

Medlem Vararperesentant
Helga Wigdel (Sv) Marit F. Aarsand (Ap)

Enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Barnerepresentant i plansaker
1 medlem med vara

Medlem Vararperesentant
Helga Wigdel (Sv) Marit F. Aarsand (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling

PS 126/11 Valg av representant til Krisesenteret i Tromsø 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber Administrasjonen orienterer de andre samarbeidskommunene om å rullere 
på representanten fra samarbeidskommunen. Nordreisa kommune har de to siste periodene hatt 
representant i Krisesenteret i Tromsø.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber Administrasjonen orienterer de andre samarbeidskommunene om å rullere 
på representanten fra samarbeidskommunen. Nordreisa kommune har de to siste periodene hatt 
representant i Krisesenteret i Tromsø.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber Administrasjonen orienterer de andre samarbeidskommunene om å rullere 
på representanten fra samarbeidskommunen. Nordreisa kommune har de to siste periodene hatt 
representant i Krisesenteret i Tromsø.

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 127/11 Valg av samarbeidsutvalg for skolene/barnehagene 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmer følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 128/11 Valg av politiske representanter - Private skoler/barnehager 2011-
2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmer følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

PS 129/11 Reglement Nordreisa kommune - Rådet for funksjonshemmede

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådet for funksjonshemmedes innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er under bygging og/eller arbeidet. 
Rådet er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg.

Saksprotokoll i Nordreisa Rådet for funksjonshemmede - 05.12.2011 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endrings forslag til andre kolonne i §2 Mål –Mandat:
Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er under bygging og/eller arbeidet. 
Rådet er høringsinnstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg.

Reglementet med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er under bygging og/eller arbeidet. 
Rådet er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i Rådet for funksjonshemmede og fremmes i neste 
kommunestyremøte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i Rådet for funksjonshemmede og fremmes i neste 
kommunestyremøte.

Rådmannens innstilling

Reglement for rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune godkjennes.

PS 130/11 Representasjonsmelding

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Det utarbeides en representasjonsmelding, med følgende innhold

1. Oversikt over hvilke eksterne råd og styrer kommunen velger representant til.
2. Mandat og rolleforventing til valgte representanter.
3. Rutiner for kontakt og rapportering fra valgte representanter til politisk nivå.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det utarbeides en representasjonsmelding, med følgende innhold
1. Oversikt over hvilke eksterne råd og styrer kommunen velger representant til.
2. Mandat og rolleforventing til valgte representanter.
3. Rutiner for kontakt og rapportering fra valgte representanter til politisk nivå.



FO 1/11 Spørsmål til kommunestyret 15.12.11 vedrørende inntekt på 
ilandførsel av gods over kaianlegget i Sørkjosen Spørsmål til kommunestyret 
15.12.11 vedrørende inntekt på ilandførsel av gods over kaianlegget i 
Sørkjosen 13.12.2011 00:00:00 Øyvind Evanger

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

FO 1/11 Spørsmål til kommunestyremøte 15.12.11 vedrørende inntekt å landførsel av 
gods over kaianlegget i Sørkjosen

Fra: Øyvind Evanger [mailto:oyvind@nordtroms.net]
Sendt: 12. desember 2011 22:38
Til: Post Nordreisa
Emne: Spørsmål til kommunestyremøte 15.des

Ønsker å stille vedlagte spørsmål i kommunestyremøte 15.des.
Mvh
Øyvind Evanger

Spørsmål til kst 15.des 2011-12-11

Ordfører.
Ved gjennomgang av regnskap og budsjett i forbindelse med budsjettarbeidet denne høsten, 
fremkommer det veldig liten inntekt på ilandførsel av gods over kaianlegget i Sørkjosen i 
foregående års regnskaper.
Undertegnede synes dette er noe merkelig da jeg mener å ha registret til tider stor aktivitet ved 
kaia. En vet også at det er ilandført nokså store mengder asfalt de senere år.
Kan ordføreren redegjøre for hvilke avtaler og rutiner kommunen har for å registrere og 
fakturere avgiftene knyttet til ilandførsel av gods og kaiavgift?
Hvor stor er kommunens inntekt i 2009, 2010 og hittil i 2011 knyttet til disse avgiftene ved 
Sørkjosen havn?

Øyvind Evanger
Nordreisa AP

Svar:
FO 1/11 Vedrørende ilandførsel gods Sørkjosen havn

Avtaler og rutiner:
Kommunen har avtale med Felleskjøpet om ekspedering av gods over kai.  Overført gods over 
kaia faktureres fortløpende av kommunen etter at Felleskjøpet har sendt ordresedler til 
kommunen.

Inntekter:
Det er tidligere budsjettert, også i 2011, med totale inntekter på havna på kr 274.000 pr år der 
overførselsinntekta utgjør 100.000 av budsjettert inntekt.  Mengde gods som overføres over kaia 
varierer fra år til år.
Øvrige budsjetterte inntekter er utleie lokaler, festeavgift og gebyrinntekter på til sammen.  
Disse er ikke realistiske inntekter noe som regnskapet viser.



Budsjett 2009 Regnskap 2009
Havneinntekter totalt -274.000 -134.308
Ilandførselsavgift utgjør -100.000 -119.304
Øvrige inntekter utgjør -174.000 -15.004

Budsjett 2010 Regnskap 2010
Havneinntekter totalt -274.000 -31.669
Ilandførselsavgift utgjør -100.000 -15.301
Øvrige inntekter utgjør -174.000 -16.368

Budsjett 2011 Regnskap 2011 pr 13.12
Havneinntekter totalt -274.000 -113.415
Ilandførselsavgift utgjør -100.000 -106.595
Øvrige inntekter utgjør -174.000 -6.820

Storslett, 14. desember 2011

Lidvart Jakobsen
ordfører

FO 2/11 Interpellasjon vedrørende tilsyn barnehager Interpellasjon 
vedrørende tilsyn barnehager 07.12.2011 00:00:00 Nordreisa SV v/Siv Elin 
Hansen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

FO 2/11 Interpellasjon vedrørende tilsyn barnehager

Fra: Siv Elin Hansen [mailto:siv@nordtroms.net]
Sendt: 7. desember 2011 21:02
Til: Post Nordreisa
Emne: interpellasjon til kommunestyrets møte 15.12

Se vedlegg

Mvh
Siv Elin Hansen

Interpellasjon

Våren 2011 skjedde det en forferdelig ulykke i en barnehage i Tromsø.  En liten  jente omkom 
senere etter skadene hun pådro seg i barnehagen hun gikk i. Det utenkelige hadde skjedd i en 
helt vanlig barnehage med helt ordinære rutiner for sikkerhet.  



Nordreisa kommune driver i dag 6 kommunale barnehager og har tilsyns ansvar for 5 private. 
Til sammen overlater mange foreldre ansvaret for deres aller mest dyrebare små til kommunen 
hver dag. Jeg regner med at der finnes rutiner og forskrifter i kommunen som alle barnehager 
skal forholde seg til med tanke på sikkerheten, og at kommunen sørger for at disse blir fulgt. 
Samtidig vet jeg også at der er mangelfulle rutiner og systemer for barnehagenes 
vaktmestertjeneste, noe som kan medføre at barnehagene må vente i månedsvis på å få utbedret 
mangler. Noe som igjen går ut over sikkerheten til barna.  For eksempel kan det nevnes at en av 
barnehagene i kommunen har ventet svært lenge på å få fikset en defekt port som har gjort at 
barna kunne komme seg ut på veien. Dette er etter mitt syn et eksempel på et alvorlig avvik som 
Nordreisa Kommune bør unngå å ha stående på vent, og jeg tviler på at dette er et enestående 
tilfelle. 

 Hvilke rutiner har Nordreisa kommune for å ivareta sikkerheten til barn og unge i 
skole og barnehage?

 Har Nordreisa kommune iverksatt noen ekstraordinære tiltak, eller satt ekstra 
søkelys på sikkerheten til barna etter ulykken i Tromsø sist vår?

 Hvilke rutiner har Nordreisa kommune med tanke på sine tilsyns- oppgave ovenfor 
de private barnehagene i kommunen?

 PÅ hvilken måte vil kommunen sørge for at barnehagene får en tilfredsstillende og 
god vaktmestertjeneste som sikrer at vedlikeholdsoppgaver som er viktige å få utført 
for sikkerheten ikke blir satt på vent?

Siv Elin Hansen
Nordreisa SV

Svar:
FO 2/11 Interpellasjon vedrørende tilsyn barnehager

Hvilke rutiner har Nordreisa kommune for å ivareta sikkerheten til barn og unge i skole og 
barnehage?
Kommunen utfører oppgavene etter normene som finnes.
Som et ledd i økt sikkerhet og bedre skole- hjemsamarbeid er det i løpet av høsthalvåret 
iverksatt sms varsling til hjemmene via Fronter.

Har Nordreisa kommune iverksatt noen ekstraordinære tiltak, eller satt ekstra søkelys på 
sikkerheten til barna etter ulykken i Tromsø sist vår?
Barnehagene har selv sjekket snorene.

Hvilke rutiner har Nordreisa kommune med tanke på sine tilsyns- oppgave ovenfor de private 
barnehagene i kommunen?
Gjennom tilsyn og godkjenning vurderes enhetens egnethet og vilkår for drift. Sikkerhet berøres 
i flere ledd i denne prosessen. Dette ivaretas også gjennom forskrift for miljørettet helsevern i 
barnehage og skoler

Etter barnehageloven § 16 er kommunen tilsynsmyndighet for kommunale og private 
barnehager. Dette tilsynet samarbeider vi med Skjervøy og Kvænangen kommune om. Vi har 
senest 05.12.11 laget en ny plan for tilsyn som skal gjelde i perioden 2012-2015.



«PLAN FOR TILSYN BARNEHAGE, 2012-2015
Kommuner: Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa

1. Kommunen som tilsynsmyndighet
Henvisning til kommuneloven §76

2. Hensikten med tilsyn
Brukerne skal gjennom tilsyn være sikret at flg. Er ivaretatt:
- Tilsynet skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstvilkår
- Tilsynet skal sikre at barnehagene drives i hht lover, forskrifter og 

kommunale vedtak
- Tilsynet skal sikre at eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen 

barnehages virksomhet i henhold til Lov om barnehager med forskrifter

3. Særlovsgrunnlag
Barnehageloven § 16
Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Kommunen kan gi 
pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget 
ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta 
tidsbegrenset eller varig stans av virksomheten. Kommunens 
stengningsvedtak skal sendes til Fylkesmannen til orientering. Vedtak om 
retting og stenging kan påklages Fylkesmannen.

4. Bakgrunn:
Kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet
Statur pr 01.01.2012:
Kvænangen kommune har bare kommunalt eide barnehager. Skjervøy har 3 
kommunale og 1privat barnehage. Nordreisa har 6 kommunale og 5 private 
barnehager.

De tre kommunene vil derfor gå sammen om å lage en felles tilsynsplan. 
Dette er initiert fra barnehageadministrasjonene i de tre kommunene. De 
fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet 
i forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være, at 
både private og offentlige barnehage eiere har tillit til tilsynet og at 
kommunens egeninteresse som barnehage eier blir satt til side. Dette er 
grunnen til at administrasjonen i kommunene ønsker å sette sammen et tilsyn 
med nøytrale tilsynspersoner fra de tre kommunene.»

PÅ hvilken måte vil kommunen sørge for at barnehagene får en tilfredsstillende og god 
vaktmestertjeneste som sikrer at vedlikeholdsoppgaver som er viktige å få utført for 
sikkerheten ikke blir satt på vent

Barnehagene har en vaktmesterbok som jevnlig blir sjekket. Større tiltak blir meldt på eget 
skjema som sendes teknisk. På grunn av knappe personell resurser så vil vi aldri klare å utføre 
oppgavene så godt som ønskelig.

PORTER
Det har vært defekte porter i de fleste barnehagene i kommunen. Disse har blitt reparert, men 
etter kort tid gått i stykker igjen. For å få en varig og solid løsning så har vi støpt ned nye 



fundamenter og egne solide porter for persontrafikk og egne for varetransport. Alt dette er på 
plass nå. 
Når det gjelder den defekte porten det er snakk om så stemmer det ikke. Porten var i orden, noe 
de måtte bruke makt for å holde den lukket.  Dette som midlertidig løsning mens ny portene ble 
ferdig

Storslett, 14. desember 2011

Lidvart Jakobsen
ordfører

FO 3/11 Spørsmål til kommunestyremøte 15.12.2011 vedrørende politisk 
fokus på barneverntjenesten i Nordreisa kommune Spørsmål til 
kommunestyremøte 15.12.2011 vedrørende politisk fokus på 
barneverntjenesten i Nordreisa kommune 14.12.2011 00:00:00 Siv Elin 
Hansen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

FO 3/11 Spørsmål til kommunestyremøte 15.12.11 vedrørende muligheter for politisk 
handlekraft, innsikt og styring i forhold til nordreisaskolen og barnevern 

Fra: Siv Elin Hansen [mailto:siv@nordtroms.net]

Sendt: 13. desember 2011 23:03
Til: Post Nordreisa; Lidvart Jakobsen
Emne: spørsmål til kommunestyrets møte

I løpet av 2011 ble det publisert en rapport av barnevernet i Nordreisa som gav nokså 
nedslående resultater for vår kommune. På fylkesmannens dialogmøte sist vår ble denne 
rapporten påpekt og kommentert fra fylkesmannens side, og det ble etterlyst politisk handlekraft 
og fokus. På dette møtet ga jeg sterkt uttrykk for at jeg ønsket at barnevernet skulle settes på den 
politiske dagsorden i kommunen slik at vi som politikere kunne få mulighet til innsikt og styring 
av den viktige tjenesten som barnevernet er. Fylkesmannen har også gjort tilsyn av skolene. Vil 
ordføreren kunne være enig med meg at barnevernet også er en viktig politisk sak, og kan 
ordføreren komme med en redegjørelse for hvordan han ser for seg at politikerne i kommunen 
skal kunne utøve politisk handlekraft i forhold til saker som de jeg her har referert til.

Siv Elin Hansen
Nordreisa SV

Svar:
FO 3/11 Vedr muligheter for politisk handlekraft, innsikt og styring i forhold til 

nordreisaskolen og barnevern.  

Nordreisa kommune har hatt fokus på neste års budsjett, og styrt etter det. Kommunen har heller 
ikke hatt en oppdatert kommuneplan, som er en forutsetning for å dokumentere en ønsket 
utvikling. Nordreisa kommune har i mange år stått på ROBEK listen og for å få hjelp til å 



komme ut av ROBEK og gjenvinne handlekraft meldte kommunen seg på ROBEK nettverket i 
regi av KS. Nettverket var samlingsbasert, tok for seg økonomiske analyser for den enkelte 
kommune og sist men ikke minst inkluderte endring av styringssystem. Nordreisa kommune ble 
av nettverket anbefalt å styre på mål og resultat i stedefor økonomi og tiltak. Både politisk og 
administrativ ledelse så at kommunen er avhengig av å få på plass en helhetlig styringsmodell 
der det er sammenheng mellom mål og ressurser og Nordreisa kommunestyret vedtok derfor i 
sak 5/11, 24. mars d.å. omlegging av styringssystem i Nordreisa kommune. 

Endring av styringssystem vil utfordre kommunen på en rekke forhold, herunder 
rolleavklaringer, gjennomføringsevne, ressurser og kompetanse til å innføre systemet. 
Politikerne vil måtte se mer langsiktig og definere overordnede målsettinger. 

Kvalitet i skolen og også i barnevernet angår oss alle, og det er høgt rimelig at både skole og 
barnevern blir satt på den politiske dagsorden. Både politikere og andre ønsker vite hva som 
foregår i tjenestene, ikke minst i skolen og i barnevernet. Dette går på om barn og unge får det 
de har krav på, om barn og unge har et verdig liv, om barna lærer det de skal i skolen, om 
klassemiljø, mobbing, mestring osv. 

Gjennom en ny økonomiplan har tjenesteledere, fagledere og tillitsvalgte vært med på å 
formulere kvalitetsmål både i skolen og i barnevernet. F.eks. har tjenesteleder for barnevernet 
satt som mål at det skal være null (0) fristoversittelser i 2012, det skal være null (0) påklaginger 
omgjort av fylkesmannen og 85% av barn i barnevernet med tiltaksplan skal nå avklarte mål. 
Dette gir kvalitet og dette gir også politikerne mulighet for styring og kontroll gjennom 
resultater og rapporteringer. For skolens del er det oppsatte mål som går på trivsel, demokrati, 
mobbing, veiledning, faglig utfordringer, eksamenskarakter og nasjonale prøver. Man bruker 
elevresultater for å ansvarlig gjøre systemet og de som deltar.   
Disse kvalitetsmålene vedtas gjennom økonomiplanen av kommunestyret, og blir også nedfelt i 
den enkelte enhetsleders lederavtale med rådmann. Gjennom dette systemet vil politikere kunne, 
gjennom standardisering, resultater og rapporter føre tilsyn og kontroll med hvorvidt tjenestene 
har nådd oppsatte mål eller ikke, og dernest gir politikere et mye bedre redskap for styring og 
handling.    

Nordreisa kommune har satt i gang arbeidet med å forbedre og endre rapporteringsprosesser til 
politikerne både innenfor skole og barnevern. 

Når det gjelder skole hadde levekårsutvalget for første gang tilstandsrapporten i Nordreisaskolen 
til behandling våren 2011 og samme rapport var sak (22/11) i kommunestyret juni d.å. Nordreisa 
kommune vil forbedre prosessen rundt tilstandsrapporten i skolen som skal være årlig sak både i 
Oppvekstutvalget og i kommunestyret. Gjennom rapporten vil politikerne få innsikt og 
påvirkningsmuligheter for endringer og tilpasninger i nordreisaskolen. Prosessen rundt 
rapporten tenkes at den behandles i rektormøtet, på personalmøter i skolene, bearbeides og 
legges deretter frem politisk til Oppvekstutvalg og kommunestyret.  

Nordreisa kommune har fått sterk kritikk fra fylkesmannen for fristoversittelser i barnevernet. I 
oktober og november var der ingen fristoversittelser (over 3 måneder). Administrasjonen har 
hatt tett oppfølging med barnevernet og det er utarbeidet et rapporteringsskjema som nå er satt i 
fast rutine til innlevering til rådmann. Informasjon og innsikt i hvordan barnevernet jobber, vil 
bli gitt til Oppvekstutvalget og nevnte skjema skal bearbeides og vil fra 2012 være gjenstand for 
debatt utvalget. Også på dette området er det hensiktsmessig at politikerne utøver handlekraft 
gjennom prioriteringer innenfor barnevernet. 



Nordreisa kommune søker å gi politikerne den informasjon som er relevant for å forbedre 
praksis og allokerer ressurser til tiltak for å nå ønskede mål. I ny økonomiplan gis det KOSTRA 
oversikter som viser litt av det kvantitative nivået på tjenestene i Nordreisa kommuner 
sammenlignet med snitt av kommunene og kommunegruppe 3.    

Storslett, 14. desember 2011

Lidvart Jakobsen
ordfører


