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FO 3/12 Offentlig spørretime - spørsmål angående Saga skianlegg   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Spørsmål:

Fra: Nordreisa IL Ski og Skiskyting v/leder Odd Hugo Pedersen

Offentlig spørretime 20.12.2012- Spørsmål til ordfører ang. Saga skianlegg

Norges Skiskytterforbund (NS SF) anmodet høsten 2012 Nordreisa IL om å søke NM junior
2015 i skiskyting. Klubben tok utfordringen og søkte om å la mesterskapet. I november 2012
tildelte NSSF NM junior 2015 til Nordreisa IL med forutsetning om at skiskytteranlegget blir
utvidet til 30 skiver innen l. september 2013 (I dag har anlegget 23 skiver).

En forutsetning for å arrangere mesterskapet er at vi kan tilby arrangører, løpere, trenere,
ledere og presse gode fasiliteter under mesterskapet. Vi mener at en god gjennomføring av
NM vil styrke omdømme for Nordreisa kommune og Nordreisa IL.

Vi har gode løypetraseer og egnet stadionområde. Det vi må utvide/bygge ut er antall skiver
på skiskytteranlegget, trafikksikringstiltak i forbindelse parkering, lokaler til rennkontor,
tidtakere og speaker samt oppholdsrom på stadion med mulighet for enkel bevertning.
Nordreisa IL er klar til å starte arbeidet, men vi trenger en avklaring på grunnavståelse i Saga
for å komme i mål med alle tiltakene som skal gjennomføres før mesterskapet.

Nordreisa IL ser på utvidelsen av Saga Skianlegg i en større sammenheng. Anlegget brukes i
dag aktivt av fastboende og tilreisende (barnehager, skoler, helseinstitusjoner, familier,
mosjonister, aktive utøvere m.fl.) til trening og friluftsaktiviteter, og vi ønsker å legge enda
bedre til rette for å sikre bruken i et langsiktig perspektiv. I dag har vi kun leieavtale på
området. Fasilitetene som er planlagt vil være til nytte og glede for kommende generasjoner,
og vil føre til at Saga blir et enda viktigere og bedre samlingspunkt.

Formannskapet vedtok 29. november 2012 at innløsning av Saga Skistadion må skje raskest
mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa IL.

For å la på plass 30 skiver innen l. september som er et absolutt krav fra NSSF, må
byggestart være forsommeren 2013. Utvidelsen må planlegges og prosjekteres, og vi må
derfor ha en avklaring på grunnavståelse/innløsing innen l. kvartal 2013. Dersom
avklaringen ikke er på plass i tide, må vi dessverre si ifra oss mesterskapet.

Spørsmål:
• Hvilken prosess vil Nordreisa kommune gjennomføre for at Nordreisa IL skal la de

nødvendige av klaringer innen l. kvartal 2013?
• Hvilken saksbehandling legges det opp til i prosessen?
• Hva kreves konkret av plandokumenter for å gjennomføre saken?
• Hvem er kommunens kontaktperson i saken?



FO 4/12 Spørsmål til ordføreren vedrørende forvaltningstiltak og 
utfordringer innen rovdyr problematikk i forhold til beitenæringen for sau 
og geit,   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Spørsmål til ordføreren vedrørende forvaltningstiltak og utfordringer innen rovdyr 
problematikk i forhold til beitenæringen for sau og geit, kommunestyremøte 20. desember 
2012. 

Jordbruksnæringen har de siste årene stått ovenfor store utfordringer vedrørende 
rovdyrforvaltningen. Dette gjelder spesielt beitenæringen for sau og geit. 
Produksjonstilskuddet har forandret seg fra 136 i 1997, til 63 i 2011. Det betyr at 73 landbruk er blitt 
nedlagt i løpet av 14 år. Mange av disse brukene er nedlagt som følge av store tap grunnet 
rovdyrangrep på beitedyr. 
Det er i første rekke angrep fra Jerv og Gaupe som er den største trusselen. Ørn og Rev er også en 
stor trussel. I 2001 var det 73 foretak innefor beitenæring for sau. I 2011 var det 30 foretak innenfor 
samme næringen. Som følge av dette blir også grunnlaget for avl i besetning ødelagt. 
Bønder anbefaler ikke neste generasjon i familien å overta gården som følge av rovdyr 
problematikken. 
I rovviltbeiteområde 18, skal det være 10 jerv. Det er her registrert 18 jerv. Ut fra dette vet vi at 
bestanden vil øke. 
Det har vært gjennomført en del forebyggende tiltak for å beskytte dyr på beite. Det er forskjellige 
oppfatning om hvor mye disse har virket. 

1) Hvilke tiltak mener ordføreren Nordreisa kommune kan gjøre for å i møtekomme 
utfordringene beitenæringen for sau og geit har i forhold til rovdyr problematikken? 

2) Hva mener ordføreren vil være den beste løsningen for næringen på kortere sikt, men også på 
lang sikt? 

Med vennlig hilsen 
Halvar M. Wahlgren 
Nordreisa Høyre 

Sørkjosen 17. desember 2012

Svar fra ordfører Lidvart Jakobsen
Ordføreren deler repr Halvard Wahlgren sin bekymring over nedgangen i antall gårdsbruk i 
kommunen generelt, og nedgangen i forhold til sauebruk spesielt. Dette er svært alvorlig siden 
vi nå har kommet ned på et kritisk lavt nivå i forhold til opprettholdelse av et godt fagmiljø, 
utnytting av de unike utmarksressursene i kommunen til matproduksjon mm .
Før jeg svarer på spørsmålene, vil jeg si litt om hvordan kommune har jobbet med disse 
problemene.
Bøndene i Nordreisa, og mange andre kommuner, har slitt med rovviltproblemer siden midten 
av 1980-tallet.  De var ikke så store i begynnelsen, men økte kraftig utover 1990-tallet og har 
vært høye fram til i dag.
Nordreisa kommune har vært aktiv med for å prøve å avhjelpe denne situasjonen. De første 
forbyggende tiltak og prosjekter ble satt i gang på begynnelsen av 1990-tallet i et samarbeid med 
Landbrukskontoret og næringa. I slutten av 1990-tallet ble det tatt et politisk initiativ for å 
opprette et interkommunalt prosjekt. Resultatet ble rovviltprosjektet i Nord Troms, som 
gjennom tre år satte et sterkt fokus på problemene og det ble iverksatt flere gode tiltak. 
Prosjektet ble etterfulgt av et lignende prosjekt, Leve i Naturen, for hele Rovviltregion 8, dvs. 
Troms og Finnmark. Fra 2013 skal Fylkesmannen i Troms i gang med et nytt tre årlig prosjekt 
med flere av de samme målene som Leve i Naturen hadde.
I Nordreisa er det brukt store summer på ulike prosjekter og konfliktdempende tiltak. Bare de 
siste 6 åra er det på konfliktdempende tiltak brukt 1,9 mill i rene tilskuddsmidler. I tillegg er det 



brukt store administrative ressurser fra kommunens side. Disse er vanskelig å tallfeste, men er 
betydelig.
Repr Halvard Wahlgren tar opp problematikken med at rovviltbestanden er langt over 
Stortingets bestandsmål for jerv. Rødrevbestanden har også vært svært høy, og spesielt om 
våren er det dokumentert at lam blir tatt av rødrev.
I forhold til skadefelling av rovvilt vil det fra 1.januar 2013 bli opprettet et interkommunalt 
skadefellingslag i Nord Troms. Dette administreres av Kåfjord kommune. 
Når det gjelder problemet med stor rødrevbestand, har kommunen sammen med grunneiere og 
lag og foreninger i kommunen de siste åra hatt en skuddpremieordning som har vært svært 
vellykket. I 2011 ble det utbetalt skuddpremie for 120 rev. I 2012 er det allerede meldt inn over 
200 stk. 
Ett annet område som kommunen har engasjert seg i er erstatningsordningen for sau og lam tatt 
av rovvilt. Kommunen har de siste par åra tatt opp at sauebønder i Troms har fått en lavere 
erstatningsgrad enn bønder i andre fylker. Saken ble sist drøftet med Fylkesmannen i Troms i 
møte i februar i år, der de lovde å se på dette spørsmålet i forhold til behandlinga av saker i 
2012. Denne behandlinga er nå i sluttfasen, og disse tallene blir lagt ut på Rovdata etter nyttår.  
Tilslutt vil jeg nevne at i Rovviltnemnda for Troms og Finnmark sitter to repr, innvalgt av 
fylkestinget i Troms, som er fra Nordreisa. Det er Sigrund Hestdal og John R Karlsen. De har 
etter mitt skjønn gjort en svært god jobb i forhold til arbeid med disse spørsmålene.

1) Hvilke tiltak mener ordføreren Nordreisa kommune kan gjøre for å imøtekomme 
utfordringene beitenæringen for sau og geit har i forhold til rovdyr problematikken? 

Nordreisa kommune vil fortsette å jobbe sammen med bøndene i forhold til rovviltproblematikken i 
kommunen. Dette omfatter politisk arbeid opp i mot sentrale myndigheter og støtte opp om 
regionale og lokale tiltak som kan forbedre situasjonen. 
Vi vil også følge opp erstatningsordningen slik at det blir mer likhet mellom fylkene i landet.

2) Hva mener ordføreren vil være den beste løsningen for næringen på kortere sikt, men også 
på lang sikt? 

Dette er et vanskelig spørsmål å besvare enkelt og konkret. Rovviltpolitikken blir styrt med hard 
hånd av sentrale myndigheter i Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. 
Rovviltnemnda for region 8, som er satt til å forvalte rovviltpolitikken i Troms og Finnmark gjør 
etter min mening en god jobb, men ble som et eks. i desember igjen overstyrt av 
Miljøverndepartementet i forhold til fastsetting av kvoter for jakt. 

Erstatningsordningen ligger hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms, men med sterke 
føringer fra Direktoratet for naturforvaltning. Forslag til ny forskrift om Erstatning av bufe tatt av 
fredet rovvilt, ligger til behandlingen i Direktoratet for naturforvaltning og det signaliseres fra 
Fylkesmannen at den skal gjelde for beitesesongen 2013. 

Det vi lokalt kan engasjere oss i, og som vi har gjort, er bidrag til bedre dokumentasjon av 
rovviltbestandene, som igjen ligger til grunn for fastsetting av kvoter og lisenser. 
Videre kan vi engasjere oss i arbeidet med å øke uttaket av både rovvilt og rødrev. Det er for tiden 
tatt initiativ til et administrativt interkommunalt samarbeid innenfor visse deler av 
rovviltforvaltningen. Interkommunalt fellingslag er et eksempel på dette.



FO 5/12 Spørsmål til ordføreren angående eiendommen Skog   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Spørsmål til ordføreren angående eiendommen Skog, kommunestyremøtet 20. desember 2012. 
Eiendommen Skog har sentralbeliggenhet i Storslett sentrum. Eiendommen er privat eid. 
Nordreisa Høyre v/ Margit Hansen Krone har i flere år engasjert seg i forbindelse med utnyttelse av
Skog eiendommens arealer i kommunal sammenheng. 
Allerede i brev av 29. oktober 1998 til Nordreisa kommune, lanserte hun tanker og ideer om bruk av 
dette arealet. 
Hun har sist i brev av 18. mai 2010 rettet en henvendelse til Nordreisa kommune angående 
utnyttelse av Skogeiendommen i kommunal sammenheng. 
Eiendommen Skog har også ved flere anledninger blitt diskutert i møte i Formannskapet. 
Eierne av Skog eiendommen har nå søkt kommunen om å få eiendommen regulert til tomter for 
boligformål. 
Uttalelse vedrørende dette er gitt fra Nærings og kulturutvalget i Nordreisa kommune. 
Saken er også behandlet i Formannskapsmøte. 

1) Er Skog eiendommen viktig i kommunal sammenheng for utvikling av Storslett sentrum? 
2) Mener ordføreren det vil være viktig for Nordreisa kommune å kjøpe Skog eiendommen fra 

eierne? 
3) Bør planer for Skog eiendommen reguleres inn i kommunens planarbeid hvor kommunens 

interesse står sentralt? 
4) Mener ordføreren det vil være viktig å komme til en avklaring vedrørende Skog eiendommen 

i forhold til eiernes interesse? 

Med vennlig hilsen 
Halvar M. Wahlgren 
Nordreisa Høyre 

Sørkjosen 17. desember 2012

Svar fra Ordfører Lidvart Jakobsen 
Det er riktig som repr Halvard Wahlgren sier at kommunen har fått flere henvendelser om 
eiendommen Skog og at spørsmålet også har vært drøftet politisk.
Eiendommen skog ligger i krysset mellom Tømmernesvegen og Lyngsmark og er på 5,9 daa, 
der 3,3 daa er regulert til lek og 2,6 daa til boligformål. Det er også riktig at grunneierne nå har 
sendt brev til kommunen med søknad om riving av det gamle huset. Videre søker de om 
omregulering slik at hele området blir regulert til boligformål/rekkehus.
Spørsmålet om riving av det gamle huset er tatt opp med Troms fylkeskommune, kultureteaten i 
brev av  nov 2012. Siden dette er ett SEFRAK bygg (SEFRAK,  SEkretariatet For Registrering 
Av faste Kulturminne i Noreg)  skal de uttale seg før kommunen kan gjøre noe vedtak. Pr dags 
dato foreligger det ikke svar fra dem.

1) Er Skog eiendommen viktig i kommunal sammenheng for utvikling av Storslett sentrum? 

Skog eiendommen ligger sentralt til vis a vi samfunnshuset/svømmehallen, og er etter ordførerens 
mening ett viktig område for utviklingen av Storslett sentrum. Svømmehallen er over 40 år og en må 
forvente at den må renoveres eller erstattes i løpet av de kommende år. Dette er også tatt opp i 
forslag til ny kommuneplan. 

2) Mener ordføreren det vil være viktig for Nordreisa kommune å kjøpe Skog eiendommen fra 
eierne? 

I fortsettelsen av spørsmål en ligger det implisitt at hvis kommunen ønsker at dette området skal 
brukes til offentlige formål, må kommunen inngå forhandlinger med grunneiere med mål om erverv 
av dette området.



3) Bør planer for Skog eiendommen reguleres inn i kommunens planarbeid hvor kommunens 
interesse står sentralt?

I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel er spørsmålet om ny svømmehall tatt opp. I arbeidet 
med kommuneplanens arealdel er dette konkretisert nærmere ved at en har sett på dette området. 
Forslag til kommuneplanens arealdel ventes klar i løpet av våren 2013. 

4) Mener ordføreren det vil være viktig å komme til en avklaring vedrørende Skog 
eiendommen i forhold til eiernes interesse? 

Ordfører er enig i at det er viktig at kommunen gjennomfører en god og ryddig avklaring med 
grunneierne av eiendommen. Ordfører vil, etter nyttår, ta initiativ ovenfor grunneierne til ett møte 
om denne saken.



PS 65/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 66/12 Tilsetting i stilling som rådmann - id 1307

Innstilling

Anne-Marie Gaino tilsettes som rådmann i Nordreisa kommune.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Anne-Marie Gaino tilsettes som rådmann i Nordreisa kommune.

PS 67/12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.



PS 68/12 Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Rådmannen opplyste om endringer i innstillingen:
I innstillingens punkt 7: «Butikken» på Havnnes på gnr 80, bnr 1 – fjernes fra innstillingen.
Ny tekst : Tre bygninger «Fiskerbondens stue» i Bakkeby, gnr 50 bnr 1.
I siste kulepunkt i innstillingen tilføyes følgende tekst:
Gnr 80, bnr 1, «Butikken» på Havnnes, 1 bygning.

Rådmannens innstillinger med endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a. 

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2013. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den 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. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl §5.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1. 
 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» i Bakkeby, gnr 50 bnr 1

o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 
jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.

 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 15, bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning.
o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.
o Gnr 80, bnr 1, «Butikken» på Havnnes, 1 bygning

Formannskapets innstilling

 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a. 



 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2013. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den 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. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl §5.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1. 
 ”Butikken” på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 
jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.

 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 15, bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning.
o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.

PS 69/12 Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger 
nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.

Formannskapets innstilling

 Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger 
nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.



PS 70/12 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
SFO-prisene indeksreguleres årlig.

Det ble først stemt over forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf). 2 stemte for og 19 imot. 
Forslaget falt dermed.

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

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 og forskrift om gebyrregulativ for 
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Formannskapets innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 og forskrift om gebyrregulativ for 
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.  

PS 71/12 Budsjett 2013

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Nordreisa Ap og Nordreisa H:
Budsjett 2013
Endringer i forhold til rådmannens forslag:

1. Utbytte tas ut av driftsbudsjettet. Eventuelt utbytte settes på disposisjons fond.
Redusert inntekt: -2.666.000,-.

2. Videreføre frie midler til BUK.
Økt utgift: 30.000,-

3. Stikkemaskin tas inn i investeringsbudsjett, renter og avdrag i drift
Økt utgift: 80.000,-

4. Grunnkjøp Saga skistadion tas inn i investeringsbudsjett, renter og avdrag i drift
Økt utgift: 65.000,-

5. Redusert tjenesteproduksjon på utviklingsavdelinga
Redusert utgift: -400.000,-.

6. Redusert tjenesteproduksjon på brannvern.
Redusert utgift: -100.000,-.

7. Midlertidig reduksjon i tilbudet åpen barnehage fra 1. mars
Redusert utgift: 400.000,-

8. Midlertidig reduksjon i tjenestetilbudet helsestasjon fra 1. februar
Redusert utgift: -450.000,-.

9. Redusert tjenesteproduksjon bygg og anlegg



Redusert utgift: -250.000,-.
10. Redusert tjenesteproduksjon helsetjenester

Redusert utgift: -1.000.000,-.
11. Økt risiko i renteutgifter

Redusert utgift: -250.000,-.
12. Det gis midlertidig  ikke undervisning på mellomtrinnet ved Oksfjord oppvekstsenter på 

grunn av elevgrunnlag.
Innsparing tatt i rådmannens forslag.

Overskudd føres på konto til disposisjon for kommunestyret.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Forslag 1:Skolestrukturen endres til det som var skoleåret 2011/2012.
Forslag 2:Nordreisa kommune inngår forhandlinger med eierne av Skog eiendommen med 
målsetning om kjøp.
Forslag 3:Utbytte fra Ymber reduseres til 1,0 mill.
Forslag 4:Nordreisa kommune skal redusere antall politiske hovedutvalg til tre i løpet av første 
halvår 2013.
Forslag 5:I sektor 2 Levekår «Tidlig innsats» skal ikke kuttes med kr 500 000,-.
Forslag 6:I sektor 2 Levekår «Fritt skolemateriell» skal ikke reduseres med kr 200 000,-.

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Tar utgangspunkt i rådmannens opprinnelige forslag
Utbytte fra selskaper tas ut av driftsbudsjettet og legges på disposisjonsfond kr 2 666 000
Videreføre frie midler BUK kr 60 000
Stikkemaskin renter og avdrag kr 80 000
Redusert tjenesteproduksjon utviklingsavdeling - kr 400 000
Reduksjon brannvernarbeid - kr 100 000
Redusert tjeneste åpen barnehage - kr 194 000
Midlertidig redusert tjenesteproduksjon helsestasjon fra 1. feb - kr 450 000
Redusert tjenesteproduksjon bygg og anlegg (tilsvarende 0,5 årsverk) - kr 250 000
Redusert tjenesteproduksjon i helsetjenester (tilsvarende 2 årsverk) - kr 1 000 000
Økt risiko for renteutgifter - kr 250 000

Det ble først stemt punktvis over forslaget fra John Karlsen (Frp).
Punkt 1: 4 stemte for og 17 imot. Forslaget falt dermed.
Punkt 2: Enstemmig vedtatt.
Punkt 3: 4 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt dermed.
Punkt 4: 4 stemte for og 17 imot. Forslaget falt dermed.
Punkt 5: 6 stemte for og 15 imot. Forslaget falt dermed.
Punkt 6: 4 stemte for og 17 imot. Forslaget falt dermed.

Deretter ble det stemt punktvis over forslagene fra Gerd Kristiansen (Krf) og fellesforslaget fra 
(Ap) og (H). 
Punkt 1 i fellesforslaget og punkt 1 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende forslag. 
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i fellesforslaget fikk 15 stemmer, og punkt 2 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf) fikk 6 
stemmer. Fellesforslaget dermed vedtatt.
Punkt 3 i fellesforslaget og punkt 3 i forslaget fra Gerd Kristiansen, likelydende forslag. 
Enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i fellesforslaget: 19 stemte for og 2 imot. Forslaget dermed vedtatt. 
Punkt 5 i fellesforslaget og punkt 4 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende forslag: 
15 stemte for og 6 imot. Forslaget vedtatt. 
Punkt 6 i fellesforslaget og punkt 5 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende forslag: 
15 stemte for og 6 imot. Forslaget vedtatt. 
Punkt 7 i fellesforslaget fikk 13 stemmer og punkt 6 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf) fikk 8 
stemmer. Fellesforslaget dermed vedtatt.



Punkt 8 i fellesforslaget og punkt 7 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende forslag: 6 
stemte imot og 15 for. Forslaget dermed vedtatt. 
Punkt 9 i fellesforslaget og punkt 8 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende forslag: 
15 stemte for og 6 imot. Forslaget dermed vedtatt.
Punkt 10 i fellesforslaget og punkt 9 i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende forslag: 
15 stemte for og 6 imot. Forslaget dermed vedtatt.
Punkt 11 i fellesforslaget og siste punkt i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf), likelydende 
forslag: Forslaget enstemmig vedtatt.
Punkt 12 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Olaug Bergset (Sp) forlot møtet.

Til slutt ble det stemt over budsjettet i sin helhet med alle vedtatte endringer.
16 stemte for og 4 stemte imot. Budsjettet for 2013 vedtatt.

Vedtak:

   Utgift    Inntekt

1 Sektor for administrasjon   32 600 512     -8 105 693

2 Sektor for levekår 1080 382 918   -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial 151 833 136   -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen   19 679 355   -10 136 876

5 Anleggsdrift   30 226 442   -19 642 660

6 Bygg og eiendom   23 107 740     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd    0 -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger   39 223 261   -19 029 000

Sum ramme for 2013 405 053 364 -405 053 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som 

fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr. 190 000

Sektor for levekår kr. 500 000

Sektor for helse og sosial kr. 415 000

Utviklingsavdelingen kr. 150 000

Sektor for anleggsdrift kr. 200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.   95 000

Til sammen kr.     1 550 000

 Nordreisa kommune inngår forhandlinger med eierne av Skog eiendommen med 
målsetning om kjøp.

 Utbytte tas ut av driftsbudsjettet. Eventuelt utbytte settes på disposisjons fond.
Redusert inntekt: -2.666.000,-.

 Videreføre frie midler til BUK.
Økt utgift: 30.000,-

 Stikkemaskin tas inn i investeringsbudsjett, renter og avdrag i drift
Økt utgift: 80.000,-



 Grunnkjøp Saga skistadion tas inn i investeringsbudsjett, renter og avdrag i drift
Økt utgift: 65.000,-

 Redusert tjenesteproduksjon på utviklingsavdelinga
Redusert utgift: -400.000,-.

 Redusert tjenesteproduksjon på brannvern.
Redusert utgift: -100.000,-.

 Midlertidig reduksjon i tilbudet åpen barnehage fra 1. mars
Redusert utgift: 400.000,-

 Midlertidig reduksjon i tjenestetilbudet helsestasjon fra 1. februar
Redusert utgift: -450.000,-.

 Redusert tjenesteproduksjon bygg og anlegg
Redusert utgift: -250.000,-.

 Redusert tjenesteproduksjon helsetjenester
Redusert utgift: -1.000.000,-.

 Økt risiko i renteutgifter
Redusert utgift: -250.000,-.

 Det gis midlertidig ikke undervisning på mellomtrinnet ved Oksfjord oppvekstsenter på 
grunn av elevgrunnlag.

Formannskapets innstilling
Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

                                                         Utgift                 Inntekt

1 Sektor for administrasjon                             32 600 512                 -8 105 693

2 Sektor for levekår                                                  109 232 918                       -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial                                      152 833 136                       -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen                                           20 049 355                     -10 136 876

5 Anleggsdrift                                                          30 326 442                       -19 642 660

6 Bygg og eiendom                                                 23 357 740                     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd                               0                         -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger                          39 319 261                     -21 695 000

Sum ramme for 2013 407 719 364                    -407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som 

fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr.        190 000

Sektor for levekår kr.        500 000

Sektor for helse og sosial kr.        415 000

Utviklingsavdelingen kr.        150 000

Sektor for anleggsdrift kr.       200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.        95 000

Til sammen                                               kr. 1 550 000

Tilleggsforslag fra formannskapet:

1. Innløsning av Saga skistadion må skje raskest mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa
IL



2. Guleng 3 igangsettes snarest

3. Evaluering av PPT tjenesten gjennomføres, og snarest i løpet av 2013

4. Brannvern: - 100.000,-
Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres
som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for
formannskapet til 1.kvartal.

5. Planingeniør: - 400.000,-
Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting
tilsvarende 20% stilling. Kommunen reduserer 80% planlegger som er prosjektfinansiert.

6. Renhold: - 250.000,-
Ledende renholder beholdes i 50% stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt
omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholds ressurser til de 
enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stillingen som ledende
renholder.

7. Åpen barnehage -330.000,-
Tilbudet om åpen barnehage opphører fra 1.mars 2013. Tiltaket vurderes oppstartet når
kommunens økonomi tilsier dette.

8. Helse og omsorg 1.800.000,-
Inntektskontoen 17000 refusjoner fra staten er underbudsjettert. Beløpet er jfr
budsjett/regnskap 2011 og budsjett 2012. Samlet virkning for kapital 1.3 helse og 
omsorg.

9. Aksjeutbytte: 2.666.000
Inntekten tas ut av driftsbudsjettet og tilføres kommunalt næringsfond.

10. Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-
Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføyes til
investeringsregnskapet.

11. Oksfjord skole: 0,-
Det gis ikke tilbud på mellomtrinnet for skoleåret 2013-2014 på grunn av elevtallet

12. Barn og unges kommunestyre: 60.000,-
Tiltaket videreføres med redusert ramm

PS 72/12 Økonomiplan 2013-2016

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Konsekvens av vedtatt budsjett 2013 tas inn i økonomiplan.

Det ble først stemt over forslaget fra Øyvind Evanger (Ap).
Forslaget enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over formannskapets innstilling med endringsforslaget.



Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes økonomiplan 2013 - 2016 vedtas.

Konsekvens av vedtatt budsjett 2013 tas inn i økonomiplan.

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2013 - 2016 vedtas.

PS 73/12 Guleng 3

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune søker om nødvendig grunnavståelse fra stiftelsen Nybo på eiendommen 
15/153, slik at Guleng 3 kan bygges som planlagt.

Det ble stemt over forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune søker om nødvendig grunnavståelse fra stiftelsen Nybo på eiendommen 
15/153, slik at Guleng 3 kan bygges som planlagt.

PS 74/12 Interkommunalt kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og 
Skjervøy - Planprogram - Delegering av myndighet  - Valg av representanter 
til Styringsgruppe

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Dette er referat sak. Tas til orientering.

Vedtak:

Tas til orientering.



PS 75/12 Samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med vedlegg og tjenesteavtale 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med vedlegg og tjenesteavtale 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.

PS 76/12 Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune godkjennes.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Geir Sagelv (H) fremmet følgende endringsforslag:
Til pkt. 4.
Ved oppføring av bolig kan startlån brukes til toppfinansiering med opptil 25% av total 
lånebehov ved kjøp sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller annen finans 
institusjon.

Det ble stemt over endringsforslaget fra Geir Sagelv (H). Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget. Innstillingen 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune godkjennes.

Til pkt. 4
Ved oppføring av bolig kan startlån brukes til toppfinansiering med opptil 25% av total 
lånebehov ved kjøp sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller annen finans 
institusjon.

PS 77/12 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommunestyre vedtar oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for 
overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg i perioden før 01.01.1993. 

- Nordreisa kommune tilsluttes Tromsø kommunes oppreisningsordning, hvis sekretariat og 
utvalg



nå er innrettet på å behandle saker for alle Troms-kommuner som ønsker å delta.
- Vedtekter, tilsvarende Tromsø kommunes vedtekter for Oppreisningsordningen som er 

vedlagt dette saksfremlegget, skal gjelde for ordningen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Nordreisa kommunestyre vedtar oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for 
overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg i perioden før 01.01.1993. 

- Nordreisa kommune tilsluttes Tromsø kommunes oppreisningsordning, hvis sekretariat og 
utvalg
nå er innrettet på å behandle saker for alle Troms-kommuner som ønsker å delta.

- Vedtekter, tilsvarende Tromsø kommunes vedtekter for Oppreisningsordningen som er 
vedlagt dette saksfremlegget, skal gjelde for ordningen.

PS 78/12 Søknad om etablering av menighetsbarnehager samt menighetshus

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune er positiv til Nordreisa kirkelige fellesråds planer om bygging av tre 
avdelings menighets barnehage. 

Nordreisa kommune vil se Nordreisa kirkelige fellesråds initiativ til barnehagedrift i 
sammenheng med behandling av kommuneplanens samfunnsdel. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Nordreisa kommune vil sannsynligvis ha behov for flere barnehager i framtiden. Derfor er 
planene for ny barnehage meget bra. Men søknaden er først innlevert en uke før fristen. Av den 
grunn har Nordreisa kommune ikke fått forberedt saken tilstrekkelig, og det meste mangler i 
saksutredningen. Av den grunn er det direkte uforsvarlig å realitets behandle saken i dette møte, 
og saken må utsettes til mars 2013 hvor også kommuneplanens samfunnsdel skal behandles.

Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra John Karlsen (Frp). 15 stemte for og 5 imot. Forslaget 
dermed vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune vil sannsynligvis ha behov for flere barnehager i framtiden. Derfor er 
planene for ny barnehage meget bra. Men søknaden er først innlevert en uke før fristen. Av den 
grunn har Nordreisa kommune ikke fått forberedt saken tilstrekkelig, og det meste mangler i 
saksutredningen. Av den grunn er det direkte uforsvarlig å realitets behandle saken i dette møte,
og saken må utsettes til mars 2013 hvor også kommuneplanens samfunnsdel skal behandles.

PS 79/12 Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor

Rådmannens innstilling



Nordreisa kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra 1. 
januar 2013.

Nordreisa kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader 
for de øvrige kommunene i samarbeidet.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra 1. 
januar 2013.

Nordreisa kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader 
for de øvrige kommunene i samarbeidet.

PS 80/12 Forlengelse av valgperioden for overformynder og kontrollerende 
overformynder 01.01.-30.9.13

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Valgperioden for overformynder med personlig vara og kontrollerende overformynder med 
personlig vara forlenges fra 01.01.13 til 30.9.13. Etter denne dato overtar fylkesmannen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgperioden for overformynder med personlig vara og kontrollerende overformynder med 
personlig vara forlenges fra 01.01.13 til 30.9.13. Etter denne dato overtar fylkesmannen.

PS 81/12 Søknad om endring av kommunal bankgaranti for refinansiering av 
lån - Stiftelsen Nybo

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre stiller seg positiv til refinansiering for to lån à kr 40 mill og à kr 20 
mill. 

Nordreisa kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning for omgjøring av garanti for 
to lån på til sammen 60 mill kr, fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Det etableres pant 
for eiendomsmasse med verdi knyttet til kommunegarantien. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2012 

Gerd Kristiansen (Krf) inhabil jf. Fvl § 6-10. 



Sigrund Hestdal (Ap) erklærte seg inhabil jf Forvaltningslovens regler om inhabilitet i 
forvaltningslovens § 6-10. 
Enstemmig kommunestyre erklærte Sigrund Hestdal (Ap) habil i denne saken.

Behandling:

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende endrings forslag:
1 linje, siste halvdel, endres til:
«… to lån på henholdsvis kr 40 mill. og 20 mill. til sammen kr 60 mill.»

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ordfører gis fullmakt til å utarbeide avtale mellom Nybo og Nordreisa kommune ihht 
forhandlingsresultat.

Det ble stemt over innstillingen med innkomne endrings- og tilleggsforslag.
Innstillingen med endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre stiller seg positiv til refinansiering for to lån på henholdsvis kr 40 mill. 
og 20 mill. til sammen kr 60 mill.

Ordfører gis fullmakt til å utarbeide avtale mellom Nybo og Nordreisa kommune ihht 
forhandlingsresultat.

Nordreisa kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning for omgjøring av garanti for 
to lån på til sammen 60 mill kr, fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Det etableres pant 
for eiendomsmasse med verdi knyttet til kommunegarantien. 


