
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 24.05.2012
Tidspunkt: 10:00 – 16:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
John Roald Karlsen Medlem NOFRP
Halvar Wahlgren Nestleder NOH
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Ola Dyrstad Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF
Lidvart A Jakobsen LEDER NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Hilde Anita Nyvoll Lidvart A Jakobsen NOAP
Leif Christian Johansen Gerd H. Kristiansen NOKRF

Fra ungdomsrådet møtte:

Navn

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andresen Ass. rådmann

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.

______________________ _______________________
Halvar Wahlgren Hilde Nyvoll

______________________ _______________________
Christin Andersen Ola Dyrstad
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 11/12 Referatsaker

RS 4/12 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 2011 2011/1606

RS 5/12 Uttalelse fra ledelsen - Nordreisa kommunes regnskap for 
2011

2011/4780

PS 12/12 Årsmelding 2011 2012/1649

PS 13/12 Revidering av budsjett 2012 2011/4225

PS 14/12 Revidert årsregnskap 2011 Nordreisa kommune 2011/4780

PS 15/12 Søknader om økonomisk støtte 2012/232

PS 16/12 Søknad om skjenkebevilling Norlandia Storslett 
Hotel (Denne saken legges frem under møtet.)

2012/2253

Tilleggssaker
PS 17/12 Valg av representanter til Tårnedalsrådet    2011/3816
PS 18/12 Salg av kommunal eiendom – fastsetting av pris   U.off.    2012/2344
PS 19/12 Klage konsesjonsvedtak 420 kV-ledningen 

Balsfjord-Hammerfest    2012/2231
PS 20/12 Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn    2012/2116
PS 21/12 Landingsavgift på flyplasser    2012/2424

Hilde Nyvoll fratrådte møtet kl 15:40, før behandling av sak 18/12, 19/12, 20/12 og 21/12. 



PS 11/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Referatsaker tas til orientering

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering

PS 12/12 Årsmelding 2011

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2011 tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Årsmelding for 2011 tas til orientering

PS 13/12 Revidering av budsjett 2012

Rådmannens innstilling

 For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering 
og fylkesmannens kommentarer til opprinnelig budsjett gjennomføres følgende ending av 
rammene for 2012. 

Utgifter Inntekter
1.1 Sektor for administrasjon 2 444 000 - 2 443 100
1.2 Sektor for levekår - 372 845 -868 000
1.3 Sektor for helse og omsorg - 400 000 - 1 977 000
1.4 Utviklingsavdelingen - 150 000 0
1.5 Anleggsdrift 0 0
1.6 Bygg og eiendom - 165 000 0
1.7 Skatter og rammetilskudd 0 1 300 000
1.8 Renter, avdrag og avsetning 2 631 945 0

 Sommeråpen barnehage realiseres ikke i 2012
 Tidligere vedtak om stillingskutt av 60% vaktmester oppheves. Innsparingen i opprinnelig 

budsjett opprettholdes. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 



Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Interessen for igjen å ha Oksfjord har vært laber 
blant foreldre og barn i Oksfjord. Den anstrengte økonomien til kommunen tilsier også at det vil 
gå på bekostning av andre viktige oppgaver hvis det skjer. Ut fra en helhetsvurdering er det ikke 
forsvarlig å åpne Oksfjord skole høsten 2012. 
Forslaget fikk 1 stemme og 6 stemte imot. Forslaget falt derved. 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune går tilbake til tre politiske 
hovedutvalg f.o.m. høsten 2012.  
Forslaget fikk 1 stemme og 6 stemte imot. Forslaget falt derved. 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende endringsforslag:         Utg    Innt
1   Etablere Oksfjord oppvekstsenter                0
2   Lønn spes ped Oksfjord oppvekstsenter/reduksjon Sfo 5/12        75 000
     Drift oppvekstsenter      130 000
3   Engasjement tidlig innsats reduseres med kr 175000     -175 000
4   Manglende lønnsmidler koordinerende enhet      250 000
5   Driftsutgifter Oksfjord oppvekstsenter        55 000
6   Kost og kilometergodtgjøring ansatte hjemmesykepleie     -100 000
7   Transport og pleie og omsorg     -150 000
8   Transport dagtilbud funksjonshemmede       -70 000
9   Oppsigelse av avtale med ASVO om moppevask, 2012        25 000
10 Reduksjon skatt på inntekt og formue      300 000
11 Reduksjon 3+3 turnus    - 350 000

Note 1   Politisk prioritering
Note 2   5/12 som følge av etablering
Note 3   Tiltak ikke startet 
Note 4   50% stilling 416.000,- til 250.000,-
Note 5   Drift oppvekstsenter, kr 130.000 på årsbasis. 
Note 6   Fortsatt 50.000 over 2 siste års forbruk
Note 7   Fortsatt 20.000 over 2 siste års forbruk
Note 8   Fortsatt 40.000 over siste års forbruk
Note 9   Dårlig utredning, hva med egen arbeidskraft, utløser kanskje ansvarsovertakelse av folk
Note 10 Rev nasjonalbudsjett gir 300.000,- mot 1 mill som budsjettert. 
Note 11 Red 3+3 turnus, halvårsvirkning pga ikke igangsatt 1. halvår

Det ble stemt punktvis over endringsforslagene

1 Etablere Oksfjord oppvekstsenter . Seks (6) stemte for og en (1) stemte imot.  
Endringsforslaget vedtatt. 
2 Lønn spes ped Oksfjord oppvekstsenter/reduksjon Sfo 5/12. Seks (6) stemte for og en (1) 
stemte imot. Endringsforslaget vedtatt. 
3 Engasjement tidlig innsats reduseres med kr 175000. Seks (6) stemte for og en (1) stemte 
imot. Endringsforslaget vedtatt.     
4 Manglende lønnsmidler koordinerende enhet. Enstemmig vedtatt.     
5 Driftsutgifter Oksfjord oppvekstsenter. Seks (6) stemte for og en (1) stemte imot. 
Endringsforslaget vedtatt.     
6 Kost og kilometergodtgjøring ansatte hjemmesykepleie. Enstemmig vedtatt.     
7 Transport og pleie og omsorg. Enstemmig vedtatt. 
8 Transport dagtilbud funksjonshemmede. Enstemmig vedtatt. 
9 Oppsigelse av avtale med ASVO om moppevask, 2012. Enstemmig vedtatt. 
10 Reduksjon skatt på inntekt og formue. Enstemmig vedtatt. 
11 Reduksjon 3+3 turnus. Enstemmig vedtatt. 



Det ble deretter stemt over innstillingens andre punkt. Rådmannens innstilling fikk null (0) 
stemmer og sju (7) stemte imot. Innstillingen falt derved. 

Det ble deretter stemt over innstillingens tredje punkt. Rådmannens innstilling enstemmig 
vedtatt. 

Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatte endringsforslag som helhet. Seks (6) 
stemte for og en (1) stemte imot. Rådmannens innstilling med endringsforslag vedtatt.

Vedtak:

 For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering 
og fylkesmannens kommentarer til opprinnelig budsjett gjennomføres følgende ending av 
rammene for 2012. 

Utgifter Inntekter
1.1 Sektor for administrasjon 2 816 050 - 2 443 100
1.2 Sektor for levekår 145 000 -868 000
1.3 Sektor for helse og omsorg - 1 070 000 - 1 977 000
1.4 Utviklingsavdelingen - 150 000 0
1.5 Anleggsdrift - 125 000 0
1.6 Bygg og eiendom - 85 000 0
1.7 Skatter og rammetilskudd 0 1 000 000
1.8 Renter, avdrag og avsetning 2 631 945 0

 Tidligere vedtak om stillingskutt av 60% vaktmester oppheves. Innsparingen i opprinnelig 
budsjett opprettholdes. 

PS 14/12 Revidert årsregnskap 2011 Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommunes regnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk 
på kr. 2 631 945,34.

 Underskuddet i driftsregnskapet for 2011 dekkes inn med kr. 2 631 945,34 i tråd med 
revidert 2012.

 Investeringsregnskapet for 2011 er gjort opp i balanse. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 Nordreisa kommunes regnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk 
på kr. 2 631 945,34.

 Underskuddet i driftsregnskapet for 2011 dekkes inn med kr. 2 631 945,34 i tråd med 
revidert 2012.

 Investeringsregnskapet for 2011 er gjort opp i balanse. 



PS 15/12 Søknader om økonomisk støtte

Rådmannens innstilling

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i 
kommunen.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i 
kommunen.

PS 16/12 Søknad om skjenkebevilling Storslett Hotelldrift A/S

Rådmannens innstilling

1. Storslett hotelldrift A/S (eier Norlandia drift A/S) ved Tor Odin Horg gis skjenkebevilling for
    øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) fra Storslett hotelldrift A/S, Lyngsmark 5, 9151
    Storslett, i lokalene som beskrevet i søknaden.
2. Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Storslett hotelldrift A/S har et fullverdig 
    mat/menytilbud.
3. Skjenkebevillingen gjelder fra 1. juni 2012 – 31. des 2015.   
    Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 -  kl 02.00 og brennevin  
    (gruppe 3) fra kl 13.00 – kl 02.00.
4. Michael Reuter godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Tor Odin Horg.
5. For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
    Nordreisa kommune.
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de
    lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Saken behandles jfr KL § 13 i hastesaker.

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Storslett hotelldrift A/S (eier Norlandia drift A/S) ved Tor Odin Horg gis skjenkebevilling for
    øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) fra Storslett hotelldrift A/S, Lyngsmark 5, 9151
    Storslett, i lokalene som beskrevet i søknaden.
2. Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Storslett hotelldrift A/S har et fullverdig 
    mat/menytilbud.
3. Skjenkebevillingen gjelder fra 1. juni 2012 – 31. des 2015.   
   Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 -  kl 02.00 og brennevin  



    (gruppe 3) fra kl 13.00 – kl 02.00.
4. Michael Reuter godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Tor Odin Horg.
5. For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
    Nordreisa kommune.
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de
    lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

PS 17/12 Valg av representanter til Tårnedalsrådet 2012-2105

Valgnemndas innstilling

Valgnemndas innstilling legges frem på møtet.

Tornedalsrådet 2011-2015
Representanter Personlig varamedlem

Styret i Tornedalsrådet 2011-2015
Medlem Personlig varamedlem

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.   

Vedtak:

Saken utsettes. 

PS 18/12 Salg av kommunal eiendom - fastsetting av pris

Rådmannens innstilling

Prisen for tomtearealet i feltene KS1 og KS2 i Rovdas III, settes til kr 200,- pr m2.
Prisen reguleres årlig i samsvar med SSB`s konsumprisindeks.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

Prisen for tomtearealene i feltene KS1 og KS2 i Rovdas II, settes til kr 200,- pr m2. Prisen 
reguleres årlig i samsvar med SSB’s konsumprisindeks. 

PS 19/12 Klage Konsesjonsvedtak 420 kV-ledningen Balsfjord-Hammerfest

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til konsesjon gitt for 420 kV- ledningen Balsfjord-Hammerfest, med 
transformatorstasjon i vår kommune datert 03.05.2012, og beklager først en svært kort klagefrist 
på en så stor sak. 

Saken er behandlet etter kommunelovens § 13. 

Nordreisa kommune vil uttale:
1. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 

allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 

effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 

strekningen fra Gahpperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 

eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 

eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 

landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen.

2. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommunes befolkning har i denne saken ikke blitt hørt. Tidligere fremsatte 

forslag om konsesjonsavgift for slike vesentlige krafttiltak/naturinngrep bør etter 

kommunens syn tas opp igjen og behandles på nytt i relevante politiske og 

administrative organer.

3. Vi er skuffet over at vedtaket ikke følger trase 1.6 slik Nordreisa kommune ønsket. Vi 

mener trasevalget 1.0 tar seg til rette i Nasjonalparkkommunen Nordreisa, 

traseryddingen består av betydelige mengder skog og kan påvirke økologien i dalen. I 

tillegg båndlegger traseen store arealer, som vi baserer vår vekst og næringsutvikling på. 

Slik trasevalget ligger nå blir Nordreisa en av de mest berørte kommunene langs hele 

linja.

4. Nordreisa kommune godtar ikke avslag, men krever forhandlinger om denne saken.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til konsesjon gitt for 420 kV- ledningen Balsfjord-Hammerfest, med 
transformatorstasjon i vår kommune datert 03.05.2012, og beklager først en svært kort klagefrist 
på en så stor sak. 

Saken er behandlet etter kommunelovens § 13, hasteparagrafen.

Nordreisa kommune vil uttale:



5. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 

allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 

effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 

strekningen fra Gahpperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 

eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 

eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 

landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen.

6. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommunes befolkning har i denne saken ikke blitt hørt. Tidligere fremsatte 

forslag om konsesjonsavgift for slike vesentlige krafttiltak/naturinngrep bør etter 

kommunens syn tas opp igjen og behandles på nytt i relevante politiske og 

administrative organer.

7. Vi er skuffet over at vedtaket ikke følger trase 1.6 slik Nordreisa kommune ønsket. Vi 

mener trasevalget 1.0 tar seg til rette i Nasjonalparkkommunen Nordreisa, 

traseryddingen består av betydelige mengder skog og kan påvirke økologien i dalen. I 

tillegg båndlegger traseen store arealer, som vi baserer vår vekst og næringsutvikling på. 

Slik trasevalget ligger nå blir Nordreisa en av de mest berørte kommunene langs hele 

linja.

8. Nordreisa kommune godtar ikke avslag, men krever forhandlinger om denne saken.

PS 20/12 Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn

Innstilling

Saken lagt frem på bordet i møtet 24.05.2012.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Det er kjent at mange barn ble utsatt for alvorlig 
overgrep i norske barnehjem og spesialskoler fra omkring 1950 og fram til 1990 tallet. 
Befringutvalget ble regjeringsoppnevnt i 1999 og leverte sin innstilling i 2005 hvor de blant 
annet konkluderte med at overgrep var skjedd. Mange kommuner og fylker er kommet i gang 
med erstatningsordningen. 

I Troms fylke har Tromsø kommune påtatt seg sekretærfunksjonen for hele fylket. Foruten 
Tromsø er følgende kommuner foreløpig blitt med i ordningen: Karlsøy, Harstad og Kåfjord. 

Dette gjelder noen få mennesker som i det minste fortjener en oppreisning fra det offentlige. 

Nordreisa Frp foreslår følgende: Saken utredes snarest og legges fram til realitetsbehandling i 
kommunestyret senest høsten 2012. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken utredes snarest og legges fram til realitetsbehandling i kommunestyret senest høsten 
2012.



PS 21/12 Landingsavgift på flyplasser

Innstilling

Saken lagt frem på bordet i møtet 24.05.2012.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.05.2012 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Et ubekreftet rykte sier at fly som har fløyet 
turister til Nord-Troms og Finnmark vil avslutte oppdragene fordi landingsavgiftene har steget 
enormt i løpet av det siste året. Flyselskaper vil heller lande i våre naboland. 

Hvis ryktet medfører riktighet er dette ikke i tråd med turistsatsningen som gjøres i landet vårt. 

Foreslår at administrasjonen undersøker dette nærmere, blant annet hva landingsavgiften er på 
Sørkjosen lufthavn, hvordan den fastsettes, og hva som kan gjøres for å få den redusert. 

En orienteringssak legges fram når undersøkelsen er foretatt. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

En orienteringssak legges fram når undersøkelsen er foretatt. 


