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FO 1/12 Interpellasjon til kommunestyret 19.4.2012 - Forholdene for 
beboere på sykehjem i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Behandling:

Interpellasjon til kommunestyrets møte 19.april 2012

Forholdene for beboere på sykehjem i Nordreisa kommune

Forbrukerinspektørene gjorde nylig sammen med fagforbundet en undersøkelse blant landets 
helsearbeidere om forholdene i Norsk helsevesen. Undersøkelsen avdekket at det på enkelte 
områder i sykehjemstjenesten var til dels forferdelige og uverdige forhold både i forhold til de 
ansattes arbeidssituasjon og i forhold til brukernes livssituasjon. Selv om undersøkelsen også 
avdekket at mye var bra i den norske sykehjemssektoren kom det fram at bruk av tvang var 
utbredt, at eldre uten pårørende tidvis måtte dø alene, at ansatte ikke hadde tid til å gi det stell 
beboerne hadde behov for innen rimelig tid, at språkproblemer førte til vanskelige situasjoner 
bl.a feilmedisinering osv. Mye av det som kom fram har vi også hørt om tidligere, og det er 
bestyrtende at kommunene ikke i stor nok grad har vært i stand til å ta tak i disse problemene 
og at de derfor fortsatt forekommer.
Vi vet alle hvilken økonomisk situasjon Nordreisa kommune er i, men det er hevet over 
enhver tvil at mange av de utfordringene som de ansatte i denne undersøkelsen nevner at de 
støter på kunne vært løst med økt bemanning.  Samtidig leser jeg i regnskapspapirene at 
Nordreisa kommune sparer flere millioner kroner på helsesektoren i 2011, og at innsparingene 
hovedsakelig skriver seg fra lønnsbudsjettene. Når jeg deretter blir fortalt at det i enkelte av 
våre enheter ikke tillates å skrive avvik når avdelingen er underbemannet og når ansatte ikke 
får pauser de har krav på osv. blir jeg alvorlig bekymret for situasjonen for våre ansatte og 
våre tjenestemottakere. 
Stemmer det at Nordreisa kommune ikke anser avvik som omfatter de ansattes 
arbeidssituasjon som viktig nok til at det skal rapporteres og registreres? Hvis så ikke er 
tilfelle; vil ordføreren klargjøre ovenfor de enheter som måtte ha misforstått dette hvilke 
retningslinjer som gjelder for Nordreisa kommune når det gjelder dette temaet? 
Kan ordføreren redegjøre for avviksrapportering og oppfølging av enhetene i forhold til 
verdighet og livskvalitet for beboere og i forhold til arbeidsforhold for ansatte? På hvilken 
måte sørger Nordreisa kommune for at kritikkverdige tilfeller slik som de som ble avdekket i 
FBI-undersøkelsen ikke forekommer i vår kommune? Hvilke muligheter har for eksempel 
pårørende for å rapportere på kritikkverdige forhold og ting de ikke er fornøyde med, og 
hvordan møter vi og følger opp slik rapportering? 

Siv Elin Hansen, Nordreisa SV



SVAR INTERPELLASJON KOMMUNESTYRET 19.04.12 

 I forhold til tvang har Nordreisa kommune rutiner på at det skal skrives tvangsvedtak 
på de som er aktuell. Det har vært opplæring fra fylkesmannen 21.03.12 om emnet og 
vi skal videreutvikle dette og holde kurs for alle ansatte innen helse. 

 I Nordreisa kommune er en av få kommuner i landet som har rutiner for bruk av fast 
vakt ved livets slutt. Dette betyr at ingen dør alene på sykehjemmene i Nordreisa 
kommune. Her må bemerkes at det kan inntreffe plutselige dødsfall som ingen har 
forutsett men det er meget sjelden.

 I forhold til tid til stell og språk problemer viser brukerundersøkelsen (beboere og 
pårørende) som ble gjennomført høsten 2011, at Nordreisa kommune ligger over 
landsgjennomsnittet (resultat for brukeren) Det har vært gjennomført farmasøytisk 
tilsyn høsten 2011 og det var ingen avvik i forhold til medisiner og feilmedisinering.

 Økonomisk er det et reelt underforbruk i helse og omsorg i Nordreisa kommune. Dette 
skyldes god budsjettstyring kontinuerlig gjennom året. Problemet er når det blir 
kompensert for lønnsoppgjøret sent på året. Dette er noe vi ikke har kontroll med før 
vi ser tallene. I dette tilfellet fikk vi mer penger enn det vi i utgangspunktet regnet 
med.

 Avvik skal skrives i forhold til pleieplanen til den enkelte beboer. Ikke alle ansatt har 
fått god nok opplæring på dette feltet. Alle sykehjemmene har avviksskjema og vi 
arbeider kontinuerlig med å forbrede avviksskjemaene. Nordreisa kommune bruker 
avvik aktivt for å gjøre situasjonen bedre både for beboere og ansatte. Det vi kan bli 
flinkere på er å gi ansatte bedre opplæring i hva avvik er og hva som skal rapporteres.

 Alle ansatte i Nordreisa kommune har betalt matpause og det er ikke kommet inn 
rapporter på at det er ansatte som ikke har fått slik pause, det er heller ikke kommet 
avvik på dette. Avviksrapportering skal brukes på alle forhold, herunder 
underbemanning, manglende pauser og lignende

 Nordreisa kommune har gjennomført en bruker - og medarbeider undersøkelse for å få 
tilbakemelding på hva brukere, pårørende og ansatte mener vi kan bli bedre på. I 
forhold til verdighet og livskvalitet for beboerne vises brukerundersøkelsen (beboere 
og pårørende) at sykehjemmene samlet  lå over landsgjennomsnittet. Undersøkelsen 
gikk inn på resultat for brukerne, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, 
tilgjengelighet, informasjon og generelt. Se vedlegg brukerundersøkelsen

 I forhold til arbeidsforhold for ansatte kommer det fram i medarbeiderundersøkelsen 
som ble gjennomført høsten 2011 at sykehjemmene i Nordreisa kommune lå over 
landsgjennomsnittet på fysiske arbeidsforhold. Faglig og personlig utvikling for den 
ansatte ligger også Nordreisa kommune over landsgjennomsnittet. En helhetsvurdering 
viser at vi ligger 0.2 under landsgjennomsnittet. Dette er ting som er tatt opp på 
personalmøter og det arbeides med kontinuerlig for å bli bedre. Se vedlegg 
medarbeiderundersøkelsen

 I Nordreisa kommune mener vi det er åpne kanaler for å ta opp kritikkverdige forhold, 
dette gjelder både ansatte og pårørende. Sykehjemmene i Nordreisa kommune har et 
oppegående brukerutvalg med representanter fra alle 3 sykehjemmene. Her kan den 
enkelte pårørende også ta opp ting de ønsker endret eller ta opp kritikkverdige forhold. 
Videre har alle beboerne primærpleier som er bindeleddet mellom pårørende og det 
enkelte sykehjem. 

 Når pårørende varsler om kritikkverdige forhold eller tar opp ting de ikke er fornøyd 
med settes det opp møte med tilsysnslege, pårørende, ledelsen ved sykehjemmet og 
primærpleier. På dette møte diskuteres problemet, utfordringer som vi prøver å løse. 
Det vil være regelmessige møter ved behov til pårørende er fornøyd/tilfreds.

Lidvart Jakobsen
ordfører



VEDLEGG

Brukerundersøkelsen
                                    Snitt – Nordreisa                             Snitt - landet

Resultat for brukerne 3,5            3,3
Trivsel              3.7            3,4
Brukermedvirkning              4,0            3,1
Respektfull behandling              3,8            3,6
Tilgjengelighet              3,7            3,4
Informasjon              3,5            3,3
Generelt              3,9            3,6
Snitt totalt              3,7            3,4
11 av 55 beboere kunne svare på undersøkelsen, her var det 100 % svar. Pårørende 56 % svar.

Medarbeiderundersøkelsen

Organisering av arbeidet 4,1 4,4

Innhold i jobben 4.6 4.9

Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,1

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4.9 5.0

Mobbing, diskriminering og varsling 4.4 4.9

Nærmeste leder 4.7 4.5

Medarbeidersamtale 4.8 4.7

Overordnet ledelse 3.3 3.9

Faglig og personlig utvikling 4,4 4.2

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3.4 3.9

Stolthet over egen arbeidsplass 4.6 4.7

Helhetsvurdering 4.3 4.5

Svarprosent medarbeidere 71 %



FO 2/12 Interpellasjon til kommunestyret 19.4.2012 - Situasjonen ved Moan 
skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Behandling:

Interpellasjon 2 

Situasjonen ved Moan skole 

Den siste tiden har det vært mange oppslag i avisen om situasjonen for ansatte og elever ved 
Moan skole etter skoleomleggingen i kommune. De er slik Nordreisa SV ser det nokså tydelig 
at forholdene ble akkurat slik vi advarte om da skoleomleggingen ble vedtatt i forrige periode. 
Overfylte klasserom og vanskeligheter med tilrettelegging og variasjon av undervisningen er 
noen av problemene. Brakkerigg har vært leid inn uten at noen har villet innrømme at 
plassmangelen er svært krevende. Lærere og foreldre har selv tatt til ordet for å flytte 
4.klassetrinn til Sørkjosen skole fordi de ikke anser situasjonen for å være holdbar stort 
lenger, verken for barn eller for voksne. 
At situasjonen ble slik den er på Moan er som sagt ikke noen overraskelse for Nordreisa SV. 
Det som forundrer meg er at verken den administrative eller den politiske ledelsen synes å 
være på banen i denne saken. I alle fall ikke i media og ikke slik ansatte og foreldre opplever 
det. 
Slik Nordreisa Sv ser det må det iverksettes strakstiltak på Moan skole slik at ansatte og barn 
kan få forbedret sine arbeidsforhold. Av det jeg vet så er ingen sak foreløpig lagt fram for 
utvalget som omhandler Moan skole. Vi ønsker også at det må ses på om tilbakeføring av 
Sørkjosen skole som 1-4 skole kan være en like god løsning som å bygge ut Moan skole. Det 
er for oss i alle fall nokså klart at situasjonen slik den er i dag ikke kan fortsette. Som følge av 
raseringen av skolestrukturen i forrige periode er mange av de positive aspektene ved Moan 
skole fjernet og det må tas grep snarest slik at vi igjen kan få tilbake en god småskole på 
Storslett. 
Kan ordføreren redegjøre konkret for hvilke tiltak kommunen nå iverksetter for å avhjelpe på 
den akutte situasjonen dette skoleåret som er på Moan skole, og kan ordføreren være med på å 
utrede alternative løsninger for å sikre gode fremtidige løsninger for de minste skolebarna 
våre? 

Siv Elin Hansen,
Nordreisa SV
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Nordreisa kommune, ordfører og administrasjon tar klager og signaler på ulike forhold ved 
alle tjenestesteder på alvor. 
Når det gjelder situasjon på Moan skole så arbeider administrasjonen sammen med rektor og 
tillitsvalgte med å stadig forbedre forholdene ved skolen. Nordreisa kommunestyre har 
gjennomført en rekke tiltak ved Moan skole både i 2011 og i 2012:

- Innkjøp av skolebrakker på 100 m2 som er delt i tre rom, hvor det største er på 50 m2 . 

Bakgrunnen til innkjøp var at skolen som følge av økning av elever hadde begrensede 

muligheter til undervisning i mindre grupper fordi arealet var fullt ut utnyttet. Nå har 

skolen fått gode muligheter til å dele i mindre grupper og gitt en løsning på 

”trangboddheten”. I møte (13. mars d.å.) med rektor, Htv og plasstillitsvalgte fra 

Utdanningsforbundet på Moan skole har administrasjonen fått bekreftet at areal nå er 

tilfredsstillende.  

- Fra skoleåret 2011/2012 økning 1,5 stillingsressurs assistent i skole og Sfo som følge 

av økning av elevtall skole og Sfo.

- Tredeling av 2. klassene i basisfag fra januar 2012 – 15 timer pr uke. 50 elever er 

fordelt på tre grupper og tilbakemeldinger fra foresatte er positive. Tredelingen 

videreføres også de neste to skoleårene. Tredelingen er skjedd i samråd med 

klasseforeldremøtet, Fau og SU (Samarbeidsutvalget). Det er ikke lagt inn økonomi 

for å opprettholde tredeling av dagens førsteklasser til høsten. 

Også administrativt er det gjennomført en rekke tiltak:
- Endring av trafikkforholdene ved skolen i løpet av sommeren / høst 2011. Her er i dag 

ennå utfordringer bl.a. i forhold til foresattes trafikkmønster/holdinger ved skolen.  

- Inneklimakartlegging oktober 2011 som konkluderer med ingen avvik i forhold til 

elevenes oppholdsrom, tvert imot sier rapporten at temperaturforholdene er bra. 

- PPT har gjennomført vurdering av klassemiljøet hvor klasselærerne fikk konkrete 

tilbakemeldinger om hva som måtte til. 

- Møte med rektor og tillitsvalgte og vernesiden på skolen, vedr lederressurser på 

skolen, hvor ansatte på skolen mener at det er for lite leder/adm ressurser på skolen. 

Moan skole har 120% adm ressurs og minimum er 74 % med samme elevstørrelse og 

klassetrinn som er på Moan skole. Administrasjonen har bedt rektor og tillitsvalgte 

komme med forslag til hvordan ledelsesressurs kan økes innenfor dagens ramme.

- Andre tiltak: 

Satsning på IKT ved Moan skole hvor nå situasjonen nå er 3,3 elever pr pc. Samt 
opplæring av lærere på Fronter. Her har bl.a. de andre skolene avgitt ressurser til 
Moan skole. 

Laget plan for bedre leseopplæring. Her er det bl.a. etablert et godt samarbeid med 
bokbussen og bibliotek, innført lesekvart og studietur til Eidebakken skole for å 
lære hvordan de jobber med leseopplæringen.  

Kjøring til/fra gymsal/svømmehall vinterstid er gitt som innspill til revidering av 
budsjett for 2012 og det vil bli realitetsbehandlet da. 

Et ”småtrinn” ved grunnskolen er i dag definert til 1-4. klasse og både rektor og tillitsvalgte 
mener at disse klassene tilhører Moan skole og skal være samlokalisert. 



Nordreisa kommune mener at Moan skole er meget bra skole som har store muligheter. 
Skolen har gode fysiske forhold både inne og ute som skal gi gode muligheter for læring. 
Nordreisa kommune arbeider med å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel. I denne vil de 
politiske føringer komme som bl.a. skal være med på å sikre gode fremtidige løsninger. 
Målformuleringer og tiltak vil kunne gi klart ansvar for hvordan yte innsats på en best mulig 
måte, også for våre minste skolebarn.  

Lidvart Jakobsen
ordfører



PS 11/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 12/12 Rådmannsstillinga

Ordførers innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Under behandling av denne saken ble møtet lukket jf. kommuneloven § 31 nr 3.

Trond Hallen (Frp) erklærte seg innhabil og fratrådte møtet.

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune tilbyr nåværende rådmann Kjetil Hallen ny åremålstilsetting uten 
utlysning. Åremålets varighet er 6 år fra nåværende åremålsstillings utløp.

Ragnvald Myrvang (Frp) fremmet følgende forslag: 
Rådmannsstillingen gjøres om til fast stilling med virking fra åremålsperiodens utløp, dette 
under forutsetning av at nåværende rådmann ønsker slik endret status for stillingen.

På vegne av Nordreisa Krf og Nordreisa Sp fremmet Gerd Kristiansen (Krf) følgende felles 
forslag: Rådmannsstillingen lyses ut som en åremålsstilling for en periode på seks år.

Det ble først stemt over forslaget fra Ragnvald Myrvang (Frp).
3 stemte for og 17 imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over felles forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf ) og Ola Dyrstad (Sp).
5 stemte for og 15 imot. Forslaget falt derved.

Tilslutt ble det stemt over forslaget fra Øyvind Evanger (Ap).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune tilbyr nåværende rådmann Kjetil Hallen ny åremålstilsetting uten 
utlysning. Åremålets varighet er 6 år fra nåværende åremålsstillings utløp.



PS 13/12 Sladdet versjon - Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og 
omsorg

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opprettholder avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten 
ved Høgegga boliger.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune opprettholder avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten 
ved Høgegga boliger.

PS 14/12 Samarbeidsavtale mellom Helse fakultetet ved UiT og kommunene 
i Nord-Troms

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø med formål:

- legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling, og 
bidra til å levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet 
til landsdelene

- legge til rette gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det 
teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis

- bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell 
og helsetjenestene

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Behandling:

Ida O.B. Musum (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Kvalitetssikre at kommunal behov 
for kompetanse bringes til UiT

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

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Ida O.B. Musum (Ap). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 

Tilslutt ble innstillingen og forslaget stemt under ett. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø med formål:



- legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling, og 
bidra til å levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet 
til landsdelene

- legge til rette gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det 
teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis

- bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell 
og helsetjenestene

Kvalitetssikre at kommunal behov for kompetanse bringes til UiT

PS 15/12 Nasjonal transportplan 2014-23 -høring

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til høringsutkast til Nasjonal Transportplan. Nordreisa kommune 
krever at tiltaket tunell gjennom Sørkjosfjellet settes tilbake til opprinnelige planer med 
oppstart 2013.
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Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag:

E6 er ikke bare et lokalt og regionalt ansvar. Oppgradering og styrking av veistandarden på 
E6 er et nasjonalt ansvar.
Sørkjosen lufthavn er ikke utbygd for å at imot fly som er større enn de som benyttes i dag. 
Det vil derfor være viktig å ta hensyn til dette fremtidig Nasjonal transportplan. En fremtidig 
utvidelse av Sørkjosen lufthavn må ses i sammenheng med at dagens flytype vil bli byttet ut i 
en større flytype.

Det må utarbeides en helhetlig plan for vedlikehold av E6 i Tromsfylke snarest. Store deler av 
strekningen Norkjosbotn – Finnmark grense har for dårlig standard.
Omlegging av strekningen Norkjosbotn – Hatteng må framskyndes. Strekningen Olderdalen –
Langslett må omgående opprustes.
Ulsfjordforbindelsen vil ha stor betydning for nordområde satsningen, og må derfor få status 
som riksvei.

Nordreisa kommune er opptatt av enn får til en reel vurdering av NTP, og ikke utarbeidelse av 
en ny plan hvert 4. år.
Rulleringen må bygge på eksisterende NTP.

Nordreisa kommune krever en rammeøkning på minimum 45% i forhold til eksisterende 
ramme.

Det ble stemt over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget.
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til høringsutkast til Nasjonal Transportplan. Nordreisa kommune 
krever at tiltaket tunnel gjennom Sørkjosfjellet settes tilbake til opprinnelige planer med 
oppstart 2013.



E6 er ikke bare et lokalt og regionalt ansvar. Oppgradering og styrking av veistandarden på 
E6 er et nasjonalt ansvar.
Sørkjosen lufthavn er ikke utbygd for å at imot fly som er større enn de som benyttes i dag. 
Det vil derfor være viktig å ta hensyn til dette fremtidig Nasjonal transportplan. En fremtidig 
utvidelse av Sørkjosen lufthavn må ses i sammenheng med at dagens flytype vil bli byttet ut i 
en større flytype.

Det må utarbeides en helhetlig plan for vedlikehold av E6 i Tromsfylke snarest. Store deler av 
strekningen Norkjosbotn – Finnmark grense har for dårlig standard.
Omlegging av strekningen Norkjosbotn – Hatteng må framskyndes. Strekningen Olderdalen –
Langslett må omgående opprustes.
Ulsfjordforbindelsen vil ha stor betydning for nordområde satsningen, og må derfor få status 
som riksvei.

Nordreisa kommune er opptatt av enn får til en reel vurdering av NTP, og ikke utarbeidelse av 
en ny plan hvert 4. år.
Rulleringen må bygge på eksisterende NTP.

Nordreisa kommune krever en rammeøkning på minimum 45% i forhold til eksisterende 
ramme.

PS 16/12 Driftsutgifter veivedlikehold - Finansiering

Driftsutvalgets innstilling

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av 
personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende 
budsjett for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av 
personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende 
budsjett for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.

PS 17/12 Forslag til reglement for Nordreisa nærings og kulturutvalg

Nærings- og kulturutvalgs innstilling

Paragraf 2, første linje, endres til: 
Nærings og kulturutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte 
medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet.



Nærings og Kulturutvalget får overflyttet ansvarsområder fra Reglement for 
Oppvekstutvalget, som gjelder:
• Lov om Kulturminner (Kulturminneloven)
• Tippeloven

Lov om kirke og kirkegårder og stedsnavn foreslås overflyttet fra Oppvekstutvalget til 
Driftsutvalget.

Reglementet med endringsforslag bes vedtatt av Nordreisa kommunestyre.
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Behandling:

Næring- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Paragraf 2, første linje, endres til: 
Nærings og kulturutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte 
medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet.

Nærings og Kulturutvalget får overflyttet ansvarsområder fra Reglement for 
Oppvekstutvalget, som gjelder:
• Lov om Kulturminner (Kulturminneloven)
• Tippeloven

Lov om kirke og kirkegårder og stedsnavn foreslås overflyttet fra Oppvekstutvalget til 
Driftsutvalget.

PS 18/12 Kommunestyre vedtak 117/11 - Valg av tilsyns- og vedlikeholds 
nemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015 utgår

Rådmannens innstilling

Kommunestyrets vedtak PS 117/11 utgår. Tilsyn og vedlikehold for utførte vassdragstiltak 
blir ivaretatt administrativ i samarbeid med NVE.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrets vedtak PS 117/11 utgår. Tilsyn og vedlikehold for utførte vassdragstiltak 
blir ivaretatt administrativ i samarbeid med NVE.



PS 19/12 Valg av medlem til oppnevningsutvalget for konfliktrådet Troms 
2011-2015

Valgnemndas innstilling

Medlem til oppnevningsutvalget for konfliktrådet Troms 2011-2015

Even P. Olsen (Krf)
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Medlem til oppnevningsutvalget for konfliktrådet Troms 2011-2015

Even P. Olsen (Krf)

PS 20/12 Valg av Forliksråd 2013-2016

Valgnemndas innstilling

Forliksråd 01.01.2013 – 31.12.2016
Medlemmer Varamedlemmer
Morten Fredriksen Marit Johanne Føre
Kai Øystein Olsen Jan Å. Tørrfoss
Hanne Lill Henriksen Ole Martin Strøm

Formann:
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Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Formann i forliksrådet Morten Fredriksen.

Det ble stemt over valgnemndas innstilling med forslaget fra Halvar Wahlgren (H).
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forliksråd 01.01.2013 – 31.12.2016
Medlemmer Varamedlemmer
Morten Fredriksen Marit Johanne Føre
Kai Øystein Olsen Jan Å. Tørrfoss
Hanne Lill Henriksen Ole Martin Strøm

Formann: Morten Fredriksen



PS 21/12 Valg av representant til styrene i Helse Nord RHF 2011-2015

Valgnemndas innstilling

Representanter til styrene i Helse Nord RHF 2012-2014
Geir Sagelv (H) 
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 
Sigrund Hestdal (Ap) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.04.2012 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representanter til styrene i Helse Nord RHF 2012-2014
Geir Sagelv (H) 
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 
Sigrund Hestdal (Ap)

PS 22/12 Suppleringsoppnevning av lagrettmedlemmer/meddommere til 
Hålogaland lagmannsrett for resten av perioden 2008-2012

Valgnemndas innstilling

Suppleringsoppnevning av lagrettmedlemmer/meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett
for perioden 2008-2012:
Sissel Skogvold
Olaf Skogmo
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Suppleringsoppnevning av lagrettmedlemmer/meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett
for perioden 2008-2012:
Sissel Skogvold
Olaf Skogmo



PS 23/12 Søknad om fritak fra lederverv Rådet for funksjonshemmede 
Nordreisa kommune

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda imøtekommer søknaden fra Anny Jorun Skjervø, og anbefaler kommunestyret å 
gi fritak fra ledervervet ut valgperioden 2015.
Ny leder for rådet for funksjonshemmede for resten av valgperioden 2015: Harry Kristiansen
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden fra Anny Jorun Skjervø imøtekommes og det gis fritak fra ledervervet ut 
valgperioden 2015.
Ny leder for rådet for funksjonshemmede for resten av valgperioden 2015: Harry Kristiansen

PS 24/12 Valg av styremedlem og varamedlemmer til styret i NORDTRO 
A.S

Valgnemndas innstilling

Styret i Nordtro AS
Styremedlem
Tone Gamst (H) periode: 2012-2014

Varamedlemmer:
Tanja Veronika Birkeland (Sp) periode: 2012-2013
Bjarne Josefsen (H) periode: 2012-2013
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Nordtro AS
Styremedlem
Tone Gamst (H) periode: 2012-2014

Varamedlemmer:
Tanja Veronika Birkeland (Sp) periode: 2012-2013
Bjarne Josefsen (H) periode: 2012-2013



PS 25/12 Søknad om fritak som 1. varamedlem - representantskapet i 
Regionrådet 2011-2015

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda imøtekommer søknaden fra Lill Bakke (Ap) , og anbefaler kommunestyret å gi 
fritak fra vervet som 1. varamedlem ut valgperioden 2015.
Nordreisa Ap legger frem forslag på nytt 1. varamedlem under møtet i kommunestyret 
19.04.2012.
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Lill Bakke (Ap) erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.

Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag:
Forslag til ny 1. varamedlem til representantskapet i Regionrådet 2011-2015
Trond Bjerkmo.

Valgnemndas innstilling og forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Lill Bakke (Ap) gis fritak fra vervet som 1. varamedlem ut valgperioden 2015.

Forslag til ny 1. varamedlem til representantskapet i Regionrådet 2011-2015
Trond Bjerkmo.

PS 26/12 Behovsundersøkelse sommeråpen barnehage

Rådmannens innstilling

Det innføres ikke sommeråpen barnehage i 2012. 

Rådmannen i samarbeid med barnehagene, utarbeider en strategi for å imøtekomme behovet 
fra og med 2013. 
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Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune holder åpent en barnehageavdeling sommeren 2012 med tilbud til 
foreldre og barn som har behov. Kostnadene innarbeides i budsjett og bemanningen tilpasses 
behovet.

Det ble stemt avsnitts vis over rådmannens innstilling

Første avsnitt i rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Siste avsnitt av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt



Vedtak:

Nordreisa kommune holder åpent en barnehageavdeling sommeren 2012 med tilbud til 
foreldre og barn som har behov. Kostnadene innarbeides i budsjett og bemanningen tilpasses 
behovet.

Rådmannen i samarbeid med barnehagene, utarbeider en strategi for å imøtekomme behovet 
fra og med 2013. 


