
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 26.01.2012
Tidspunkt: 09:00 – 12:10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Rikke Gausdal Larsen Medlem NOFRP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV
Trond H Bjerkmo Medlem NOAP
Kari Silvana Wara Medlem NOAP
Ole Morten Pedersen Medlem NOAP
Leif Christian Johansen Medlem NOKRF
Ola Dyrstad Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Bjørn Johannes Garden MEDL NOFRP
Terje Olsen MEDL NOH
Olaug Petra Bergset MEDL NOSP
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF
Aina Karoline Eriksen MEDL NOAP
Ida O.B. Musum MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Birger Solbakken Bjørn Johannes Garden NOFRP
Olaf M Skogmo Olaug Petra Bergset NOSP
Steinar Toresen Aina Karoline Eriksen NOAP
Sissel Gulbrandsen Ida O.B. Musum NOAP
Davida Olsen Gerd H. Kristiansen NOKRF
Ottar Magne Remmen Terje Olsen NOH

Fra ungdomsrådet møtte:

Sofie Gamst Holm 
Nadia Katrine Lilleng

Følgende medlemmer møtte ikke
Navn Funksjon Representerer
Geir H. Sagelv Medlem NOH



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass. Rådmann
Ellinor Evensen Fagleder servicetorget

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ _______________________
Lidvart Jakobsen Rikke G. Larsen
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Ottar Remmen
Utvalgssekretær



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/12 Referatsaker

RS 1/12 Drøfting åpne møter i kontrollutvalget 2012/267

RS 2/12 Møteprotokoll for kontrollutvalget 2012/267

RS 3/12 Uttalelser tariffoppgjøret 2012 - KS strategikonferanse 2012/47

PS 2/12 Avtaler mellom Nordreisa kommune og UNN 2012/92

PS 3/12 Utbygging av Halti II 2009/1019

PS 4/12 Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune vedr 
konsesjonssøknad for Maurnes vindpark AS

2012/274

PS 5/12 Prioritering av fiberutbygging, områder 2010/3938

PS 6/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012 2010/5795

PS 7/12 Reglement Nordreisa kommune -
Kontrollutvalget

2011/3950

PS 8/12 Godkjenning av nytt reglement for ungdomsrådet 
i Nordreisa

2012/253

PS 9/12 Godkjenning av nytt ungdomsråd for 2011/2012 2012/252

PS 10/12 Søknad om endring av salgstid for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 - Coop Prix Storslett

2009/2194

Orienteringer
Nordreisa menighetsråd v/ leder Olaf Hunsdal og Sissel Skogvold orienterte om menighetsrådets 
arbeid.

PS 1/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.01.2012 

Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.



PS 2/12 Avtaler mellom Nordreisa kommune og UNN

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med vedlegg og tjenesteavtale 1, 3, 5 
og 11 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med vedlegg og tjenesteavtale 1, 3, 5
og 11 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.

PS 3/12 Utbygging av Halti II

Rådmannens innstilling

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

Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-2015.
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Behandling:

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende forslag:
Senterpartiet foreslår at sak 3/12 utsettes til regnskap for 2011 foreligger.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med å innhente medfinansiering fra RDA, Sparebanken 
og eventuelt andre aktuelle. 

Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Olaf Skogmo (Sp).
4 stemte for og 16 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv).
18 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen med tilleggsforslaget vedtatt. 



Vedtak:

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

Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-2015.

Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med å innhente medfinansiering fra RDA, Sparebanken 
og eventuelt andre aktuelle. 

PS 4/12 Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune vedr konsesjonssøknad for 
Maurnes vindpark AS

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vil uttale følgende i tilknytning til høring av konsesjonssøknad for 
Maurneset vindpark:

- Nordreisa kommune stiller seg positiv til etablering av Maurnes vindpark. Kommunen er 
kjent med at tiltaket vil gi middels til store negative konsekvensene for miljø og 
lokalsamfunn, men velger å legge vekt på de forventede samfunnsmessige virkningene 
av prosjektet, herunder behovet for økt kapasitet for miljøvennlig energiproduksjon.

- Nordreisa kommune anmoder NVE om å pålegge tiltakshaver å kompensere grunneiere 
og rettighetshavere økonomisk for de ulempene som prosjektet medfører. Dette også 
grunneiere og rettighetshavere som ikke blir direkte berørt.

- Kommunen som grunneier har ikke her tatt stilling til leie eller salg av grunn til tiltaket. 
Dette må tas opp som en egen sak i tilfelle konsesjonen blir gitt.

- Nordreisa kommune har ikke vurdert hvilke alternativer mht vei/adkomst for fremføring 
og drift som bør velges. Kommunen ber NVE og tiltakshaver gjøre en nøye vurdering 
mht hvilke alternativ som gir minst negativ konsekvens for miljø og samfunn i samråd 
med berørte grunneiere og rettighetshavere.

- Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel fra 2002 for området. 
Kommunestyret anser at hvis tiltaket blir gitt konsesjon, så gir det et faglig grunnlag for 
å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan. For øvrig skal tiltaket og 
konsesjonsbehandlingen legges til grunn i revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune vil uttale følgende i tilknytning til høring av konsesjonssøknad for 
Maurneset vindpark:

- Nordreisa kommune stiller seg positiv til etablering av Maurnes vindpark. Kommunen er 
kjent med at tiltaket vil gi middels til store negative konsekvensene for miljø og 



lokalsamfunn, men velger å legge vekt på de forventede samfunnsmessige virkningene 
av prosjektet, herunder behovet for økt kapasitet for miljøvennlig energiproduksjon.

- Nordreisa kommune anmoder NVE om å pålegge tiltakshaver å kompensere grunneiere 
og rettighetshavere økonomisk for de ulempene som prosjektet medfører. Dette også 
grunneiere og rettighetshavere som ikke blir direkte berørt.

- Kommunen som grunneier har ikke her tatt stilling til leie eller salg av grunn til tiltaket. 
Dette må tas opp som en egen sak i tilfelle konsesjonen blir gitt.

- Nordreisa kommune har ikke vurdert hvilke alternativer mht vei/adkomst for fremføring 
og drift som bør velges. Kommunen ber NVE og tiltakshaver gjøre en nøye vurdering 
mht hvilke alternativ som gir minst negativ konsekvens for miljø og samfunn i samråd 
med berørte grunneiere og rettighetshavere.

- Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel fra 2002 for området. 
Kommunestyret anser at hvis tiltaket blir gitt konsesjon, så gir det et faglig grunnlag for 
å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan. For øvrig skal tiltaket og 
konsesjonsbehandlingen legges til grunn i revisjon av kommuneplanens arealdel.

PS 5/12 Prioritering av fiberutbygging, områder

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune prioriterer videre fiberutbygging i kommunen etter følgende liste:
1. Flatvoll-Tangen
2. Storneshamn-Steinsvik
3. Hamneidet
4. Uløya
5. Klubbenes 
6. Øvre Kildalen
7. Oksfjord ytre 
8. Oksfjorddalen 
9. Sandnes-Fosselv
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Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2.Nordreisa kommune ber om tilbud på alternative løsninger for internett i påvente 
av fiberutbygging. 

Leif Christian Johansen (Krf) fremmet følgende tilleggs forslag:
Nordreisa kommune utarbeider en strategisk plan for utbygging av de gjenstående områder.

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

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt stemt over tilleggsforslaget fra Leif Christian Johansen (Krf).



Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa kommune prioriterer videre fiberutbygging i kommunen etter følgende liste:
1. Flatvoll-Tangen
2. Stornes-Skogberget 
3. Hamneidet
4. Uløya
5. Klubbenes 
6. Øvre Kildalen
7. Oksfjord ytre 
8. Oksfjorddalen 
9. Sandnes-Fosselv

 Nordreisa kommune ber om tilbud på alternative løsninger for internett i påvente av 
fiberutbygging. 

 Nordreisa kommune utarbeider en strategisk plan for utbygging av de gjenstående 
områder.

PS 6/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune bosetter 12 nye flyktninger i 2012. Familiegjenforeninger kommer i 
tillegg. 

- For å kunne ta imot flere flyktninger reduseres miljøarbeiderstilling ved 
Flyktningetjenesten med 20 % for å opprette tilsvarende 20 % stilling som helsesøster 
for flyktningetjenesten, organisert under helsesøstertjenesten ved Familiesenteret. 
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Behandling:

Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nordreisa kommune bosetter inntil 10 flykninger årlig i årene fremover.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det legges fram egen sak for Oppvekstutvalget med gjennomgang og revidering av 
flyktningetjenesten i kommunen. Mulighet for kommunalt initierte fadderordninger og 
helhetlige integreringsprogram for voksne og barn skal være i fokus. I tillegg til best mulig 
ressursutnyttelse. Saken skal sluttbehandles av kommunestyret.

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

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Ola Dyrstad (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.



Tilslutt ble det stemt over oversendelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune bosetter 12 nye flyktninger i 2012. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

For å kunne ta imot flere flyktninger reduseres miljøarbeiderstilling ved Flyktningetjenesten 
med 20 % for å opprette tilsvarende 20 % stilling som helsesøster for flyktningetjenesten, 
organisert under helsesøstertjenesten ved Familiesenteret. 

Nordreisa kommune bosetter inntil 10 flykninger årlig i årene fremover.

Det legges fram egen sak for Oppvekstutvalget med gjennomgang og revidering av 
flyktningetjenesten i kommunen. Mulighet for kommunalt initierte fadderordninger og 
helhetlige integreringsprogram for voksne og barn skal være i fokus. I tillegg til best mulig 
ressursutnyttelse. Saken skal sluttbehandles av kommunestyret.

PS 7/12 Reglement Nordreisa kommune - Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets innstilling

Reglement for kontrollutvalget i Nordreisa kommune godkjennes.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reglement for kontrollutvalget i Nordreisa kommune godkjennes.

PS 8/12 Godkjenning av nytt reglement for ungdomsrådet i Nordreisa

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret i Nordreisa godkjenner det nye reglementet for ungdomsrådet i Nordreisa fra 
høsten 2011.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kommunestyret i Nordreisa godkjenner det nye reglementet for ungdomsrådet i Nordreisa fra 
høsten 2011.

PS 9/12 Godkjenning av nytt ungdomsråd for 2011/2012

Rådmannens innstilling

 Ungdomsrådet, med fire nye medlemmene og åtte nye varamedlemmer, oppnevnes i 
henhold til valget til det nye ungdomsrådet for 2011/2012.

 Sofie Gamst Holm oppnevnes til leder og Nadia Lilleng til nestleder.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Ungdomsrådet, med fire nye medlemmene og åtte nye varamedlemmer, oppnevnes i 
henhold til valget til det nye ungdomsrådet for 2011/2012.

 Sofie Gamst Holm oppnevnes til leder og Nadia Lilleng til nestleder

PS 10/12 Søknad om endring av salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 -
Coop Prix Storslett

Rådmannens innstilling

Salgsbevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad datert 02.01.2012  kan Coop Nord SA Prix Storslett selge øl til følgende 
tider:
Mandag – fredag fra kl 08.00 til kl 20.00.
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 09.00 til kl 18.00.

For øvrig gjelder vedtak i kommunestyre sak 79/11.
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Behandling:

Det ble stemt over innstillingen. 19 stemte for og 1 imot. Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

Salgsbevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad datert 02.01.2012  kan Coop Nord SA Prix Storslett selge øl til følgende 
tider:
Mandag – fredag fra kl 08.00 til kl 20.00.
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 09.00 til kl 18.00.



For øvrig gjelder vedtak i kommunestyre sak 79/11.


