
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 24.10.2013
Tidspunkt: 09:00 – 14:15
Saker: PS 37/13 – PS 51/13

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Trond H Bjerkmo Medlem NOAP
Kari Silvana Wara Medlem NOAP
Jeanette Veibakken Medlem NOAP
Halvar Wahlgren Medlem NOH
John R. Karlsen Medlem NOFRP
Rikke Gausdal Larsen Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Gerd H. Kristiansen Medlem NOKRF
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen LEDER NOAP
Ida O.B. Musum MEDL NOAP
Ole Morten Pedersen MEDL NOAP
Terje Olsen MEDL NOH
Geir H. Sagelv MEDL NOH
Bjørn Johannes Garden MEDL NOFRP
Olaug Petra Bergset MEDL NOSP
Leif Christian Johansen MEDL NOKRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Steinar Toresen Lidvart A Jakobsen NOAP
Wanja Elisabeth Bjerkmo Ida O.B. Musum NOAP
Morten Risto Ole Morten Pedersen NOAP
Ottar Magne Remmen Geir H. Sagelv NOH
Øystein Jensen Terje Olsen NOH
Ragnvald Myrvang Bjørn Johannes Garden NOFRP
Pål Halvor Bjerkli Olaug Petra Bergset NOSP
Even P. Olsen Leif Christian Johansen NOKRF

Fra ungdomsrådet:

Valg er ikke foretatt av representanter fra ungdomsrådet til kommunestyret.



Merknader

Orientering fra Hero Norge AS utgår.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Anne-Marie Gaino Rådmann
Christin Andersen Ass. rådmann
Ellinor Evensen Faglig leder 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.

______________________ _______________________
Halvar Wahlgren Jeanette Veibakken
Varaordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Pål Halvor Bjerkli
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 37/13 Referatsaker

RS 27/13 Oversendelse av klage - vedtak om avslag på søknad om 
låneopptak overfor 1942 Nordreisa kommune

2012/2441

RS 28/13 Presisering vedrørende Nordreisa kommunes klage på 
avslag om låneopptak til Halti II

2012/2441

RS 29/13 Halti ll - Svar på klage om vedtak 2012/2441

RS 30/13 Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på 
Statskog SFs grunn i Troms - Direktoratet for 
naturforvaltning

2009/3506

RS 31/13 Skogvern på statens grunn i Troms - felles uttalelse fra 
kommunene

2009/3506

RS 32/13 Oversendelse av brev om skogvern på statens grunn 2009/3506

RS 33/13 Generalforsamling for KomOpp avholdt i Tromsø 2012/263

RS 34/13 Kopi av Årsrapport til fylkestinget i Troms – Regional- og 
næringsrettet virkemiddelinnsats i 2012 - Resultater og 
effekter

2012/263

RS 35/13 Oppsummering årsregnskap 2012 2012/2185

RS 36/13 Orientering om utnyttelse av vedtaksplasser pr. 2.kvartal 
2013

2011/4544

RS 37/13 Orientering om NVEs vedtak - Søknader om bygging av 11 
småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

2012/3398

RS 38/13 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bredbåndsfylket 
Troms AS  20.06-13

2012/263

RS 39/13 Revisors beretning vedrørende kompensasjons oppgave for 
merverdiavgift 3. termin 2013

2012/2655

RS 40/13 Regnskap 2012 for Johannes Holmboe Giæver og hustru 
Ovidia Fredrikkes Lyngs legat

2009/4744

RS 41/13 Regnskap 2013 for P.B. Lunds Legat 2009/4744

RS 42/13 Rundskriv - Kommuneproposisjon 2014 og revidert 
nasjonalbudsjett 2013

2012/232

RS 43/13 Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven 
m.m. - egenkontroll mv.

2012/263

RS 44/13 Sjumilssteget - Fylkesrapport basert på kommuneanalysene 
i Troms fylke i 2012

2009/1244

RS 45/13 Sørkjosen lufthavn - avgiftsparkering for biler 2013/2660

RS 46/13 Utskrift fra styremøte 26.-27. august 2013 - Nord-Troms 
Regionråd DA

2012/263

RS 47/13 Økt driftsmidler til Nord-Troms Museum 2013/1086

RS 48/13 Valgprotokoll for valgstyret - Sametingsvalg 2013 2012/1678

RS 49/13 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 2012/1678

RS 50/13 Referater til kommunestyret den 24. oktober 2013 2012/263



PS 38/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa 
kommune 2012

2011/530

PS 39/13 Henstilling til kommunestyret om å be NVE om 
ny konsesjonsbehandling av Stuora Mollisjavri

2013/1588

PS 40/13 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 2012/2441

PS 41/13 Etablering av asylmottak i Nordreisa kommune 2013/3150

PS 42/13 Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra 
spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

2012/92

PS 43/13 Delegasjon til barnevernleder 2013/3490

PS 44/13 Kjøp av moduler for midlertidig skolefløy Moan 
skole

2013/2814

PS 45/13 Endring av §§ 1 og 5 i Selskapsavtalen for 
Interkommunalt arkiv Troms IKS

2011/1189

PS 46/13 Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa 
kommune 2012-2016

2013/3491

PS 47/13 Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 
2012-2016

2012/5059

PS 48/13 Suppleringsvalg - Nordreisa klagenemnd for 
eiendomsskatt

2011/3816

PS 49/13 Suppleringsvalg frem til 31.08.2014 2011/3816

Tilleggssaker:

PS 50/13 Uttalelse angående avgangs og ankomstlokalitetene ved Sørkjosen lufthavn

PS 51/13 Oversendelsesforslag vedrørende tilstandsrapport for grunnskolene i Nordreisa 
kommune 2012 til oppvekstutvalget

Orienteringer
Halvar Wahlgren (H) orienterte om finansiering av sykestuesengeplasser i Nord-Troms.

Permisjoner
John Karlsen (Frp) innvilget permisjon fra kl 13:05-kl 13:25, deltok dermed ikke i sakene PS 
42/13, PS 43/13, PS 44/13 og PS 45/13.



FO 3/13 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet torsdag 24.10.2013

For en tid tilbake var en ansatt i Nordreisa kommune ute i media og uttalte seg om hvordan 
boligutbygging i vår kommune kunne skje. Dette var helt sikkert i beste mening, og behovet for 
flere boliger er sikkert riktig.  Men er dette forankret i politiske vedtak, det tror vi er viktig å 
avklare.                                         
I vår kommuneplan som nettopp er vedtatt står det følgende: ”Nordreisa kommune skal i 
samarbeide med Nybo drive aktiv sosial boligpolitikk”.

Våre spørsmål til ordføreren blir derfor:
Er dette behandlet politisk utover det som står i kommuneplan?
Er Nybo kontaktet av Nordreisa kommune, for eventuelt å planlegge nye bolig prosjekter?

Nordreisa FrP v/ John Karlsen



Svar på spørsmål fra Nordreisa FrP v/ John Karlsen

Kommuneplanens samfunnsdel «Mot et åpent kunnskapssamfunn» beskriver hovedmålene
som omfatter bosettings- og boligforhold fram mot 2025. 
Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livs-
kvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne 
etablere seg og ha egen bolig.

1. Nordreisa kommune skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et 
livsløpsperspektiv og åpne for mangfold i boligbyggingen. 

2. Nordreisa kommune skal bidra til tilrettelegging for private boliger som kan være med 
på å inkludere personer som har utfordringer på boligmarkedet, herunder individuell 
rådgivning og oppfølging for at hver enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig. 

3. Nordreisa kommune skal legge til rette for bosetting i alle deler av kommunen. Det skal 
legges vekt på langsiktighet mht. det kommunale tjenestetilbudet. 

4. Nordreisa kommune skal etablere omsorgsboliger og nødboliger sentralt, og i nærhet til 
de private og offentlige tjenestene. 

5. Nordreisa kommune skal i samarbeid med NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.

Nordreisa kommune deltar i et boligprosjekt i regi av husbanken og Fylkesmannen i Troms. 
I prosjektet har 
Nordreisa kommune mottatt 250 000 kr fra husbanken og 50 000 kr fra Fylkesmannen som 
skal finansiere en 
20 % stilling i 1 ½ år ut 2013, i tillegg til kompetanseoppbygning på boligsosiale 
problemstillinger bredt i organisasjonen.
Formålet med prosjektet er å utarbeide strategier for boligsosial kompetanseheving og 
samhandling.
Det er i denne forbindelse nedsatt en arbeidsgruppe i prosjektet bestående av representanter 
fra helse, 
dagligleder i stiftelsen Nybo, representant fra tekniskavdeling og NAV.
Det skal utarbeides en kommunedelplan for boligpolitiske strategier som planlegges 
behandlet i politiske organer med sluttbehandling i Kommunestyret 19.12. 2013. Hamarøy 
modellen er et av flere tiltak i planen.

Svar på spørsmål fra Nordreisa FrP ved John Karlsen.
1. Er dette behandlet politisk utover det som står i kommuneplanen?

Boligbyggingen i kommunen er ikke behandlet politisk utover det som står i 
kommuneplanen, og det som er nevnt innledningen.

2. Er Nybo kontaktet av Nordreisa kommune, for eventuelt å planlegge nye 
boligprosjekter?

Nybo er ikke kontaktet vedrørende andre forhold en det som er beskrevet i 
kommuneplanen og det som nevnes i innledningen.

Fungerende ordfører, Halvar M. Wahlgren



PS 37/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Referatsakene tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

PS 38/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune 2012

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa tas til orientering.
2. Lokale mål for nasjonale prøver: Målet er at andelen på laveste nivå reduseres og 

andelen på høyeste nivå heves.
3. Lokale mål som nevnes innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan for 2014-

2017.

PS 39/13 Henstilling til kommunestyret om å be NVE om ny 
konsesjonsbehandling av Stuora Mollisjavri

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning endres med at man føyer til Reisa elva som skadelidende.
«… forbedre miljøtilstanden i Mollesjohka og Reisaelva, som har vært skadelidende osv…»

Trond Bjerkmo (Ap) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag:
Saken oversendes driftsutvalget for utarbeidelse av dokumentasjon av den miljømessige 
bakgrunnen for kravet. Kravet om revisjon av Mollisvannet bør vurderes/omformuleres for å få 
aksept for å få aksept fra NVE. Saken sluttbehandles i kommunestyret.

Det ble stemt over fellesforslaget fra Ap og Frp.
Forslaget enstemmig vedtatt.



Det ble ikke stemt over forslaget fra Olaf Skogmo (Sp) og rådmannens innstilling.

Vedtak:

Saken oversendes driftsutvalget for utarbeidelse av dokumentasjon av den miljømessige 
bakgrunnen for kravet. Kravet om revisjon av Mollisvannet bør vurderes/omformuleres for å få 
aksept for å få aksept fra NVE. Saken sluttbehandles i kommunestyret.

PS 40/13 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 41/13 Etablering av asylmottak i Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Det utredes hvilke økonomiske tilskuddsordninger som vil være aktuelle for 
kommunen i forhold til brevet fra Hero og Norlandia og i henhold til vedlegget ifra UDI, hva er 
det mulig å få støtte til? Sum beløp av faktiske kostnader som en etablering av henholdsvis 240 
og 100 plasser til generere, og at vi får en oversiktlig oppstilling av dette som kan legges frem 
på neste kommunestyremøte.

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 1 stemte for og 20 stemte imot.
Utsettelsesforslaget falt dermed. 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
 Kommunen stiller seg positiv til etablering av et mottak med 70 faste og 30 

beredskapsplasser slik at kommunen totalt åpner for inntil 100 plasser.
 Ett mottak med flere enn 100 plasser vil gjøre det svært vanskelig for kommunen å 

håndtere med tanke på vertskommunens ansvarsområde, og vi fraråder UDI å gå inn på 
dette.

Even P. Olsen (Krf) fremmet følgene forslag:
Nordreisa kommune stiller seg i denne omgang negativ til en etablering av et asylmottak i denne 
størrelsesorden i vår kommune.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra Frp, Ap, og H:
Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes 
asylmottak.



Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flykninger hvert år. I tillegg kommer 
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 flyktninger. Antallet er høyt i 
forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store utfordringer 
på mange områder.

Nordreisa kommune vil fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.

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

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (SV).
Forslaget fikk 1 stemme og 20 stemte imot. Forslaget falt derved.

Tilslutt ble fellesforslaget fra Frp, AP, og H satt opp mot forslaget fra Even P. Olsen (Krf).
Fellesforslaget fikk 16 stemmer og forslaget fra Even P. Olsen (Krf) fikk 5 stemmer. 
Fellesforslaget derved vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes 
asylmottak.

Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flykninger hvert år. I tillegg kommer 
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 flyktninger. Antallet er høyt i 
forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store utfordringer 
på mange områder.

Nordreisa kommune vil fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.

PS 42/13 Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra 
spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre slutter seg til tjenesteavtale mellom Nordreisa kommune og UNN HF 
om avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i 
sykehus (Ledsageravtalen) av 06.06.13.

PS 43/13 Delegasjon til barnevernleder

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 



Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Tittelen faglig leder for barneverntjenesten endres til barnevernleder.
 Nordreisa kommunes avgjørelsesmyndighet og ansvar etter barnevernsloven legges i sin 

helhet til barnevernadministrasjonen ved barnevernleder, og ved dennes fravær til 
barnevernleders stedfortreder jfr barnevernloven § 2-1.

 Rådmannen gis myndighet til å utpeke stedfortreder for barnevernleder.
 Lederen av Familiesenteret defineres som en del av barneverntjenesten.

PS 44/13 Kjøp av moduler for midlertidig skolefløy Moan skole

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune kjøper de 4 innleide modulene ved Moan skole i hht. tilbud. 
Kjøpet finansieres ved salg av tomter.

PS 45/13 Endring av §§ 1 og 5 i Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv 
Troms IKS

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner at Bjarkøy kommune gikk ut som deltaker i selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS fra januar 2013.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.

PS 46/13 Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune 2012-2016

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kommunestyret viser til overordnet plan for analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 
Nordreisa kommune 2012-2016. 

Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:

Prioritering: Prosjekt:
1 Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene – med spesiell fokus på tilpasset 

opplæring og spesialundervisning
2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barnevernstjenesten
3 Rus og psykiatri
4 Økonomistyring og økonomisk internkontroll
5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
6 Inneklima og fysisk (arbeids-)miljø i barnehagene

PS 47/13 Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2012-2016

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

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

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Nordreisa kommune 2013-2016

PS 48/13 Suppleringsvalg - Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

2. vararepresentant til Frp i Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden
Else Marie Myrheim (Frp).

PS 49/13 Suppleringsvalg frem til 31.08.2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

I Aina K. Kristiansen (Ap) permisjonsperiode 1.7.13-31.08.14 foretas suppleringsvalg:

Kommunestyret:
Jeanette Veibakken (Ap) fast medlem 
Vararepresentantlisten blir slik:

1. Lill Harriet Bakke
2. Sissel Gulbrandsen
3. Steinar Toresen
4. Wanja Bjerkmo
5. Marit Fredriksen Aarsand
6. Bjarne G. Jensen
7. Mary Ann Andersen
8. Brynjulf Blixgård
9. Morten Risto
10. Trond Ove Holmgren
11. Rodner Nilsen

Formannskapet:
Vararepresentant nr 4 Ole Morten Pedersen (Ap) 
Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)

Valgstyret:
Vararepresentant nr 4 Ole Morten Pedersen (Ap)
Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)

Administrasjonsutvalget:
Vararepresentant nr 4 Ole Morten Pedersen (Ap)
Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)

Oppvekstutvalget:
Marit Fredriksen Aarsand (Ap) fast medlem
Vararepresentantlisten bli slik:
1. Brynjulf Blixgård
2. Mary Ann Andersen
3. Øyvind Evanger
4. Wanja E. Bjerkmo
5. Lill Harriet Bakke

Heimevernsnemnd:
Ole Morten Pedersen (Ap) fast medlem

Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole:
Fast representant Marit F. Aarsand (Ap)

Samarbeidsutvalget ved Rotsundelv skole
Øyvind Evanger (Ap) personlig vara 



PS 50/13 Uttalelse angående avgangs og ankomstlokalitetene ved Sørkjosen 
lufthavn

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Nordreisa Høyre fremmet følgende forslag:
Forslag til uttalelse angående avgangs og ankomstlokalitetene ved Sørkjosen lufthavn

Sørkjosen lufthavn trenger oppgradering av avgangs- og ankomstlokalitetene.

Det har i det siste vært svært positiv utvikling av passasjertallene på Sørkjosen Lufthavn, stadig 
flere bruker flytilbudet. Passasjertallet hittil i år viser en økning på opptil 18 prosent.

Ny aktivitet i Nord-Troms de kommende år, så som flere store vegprosjekt og Statnetts 
utbygging av hovedkraftlinjen i Troms og Finnmark vil skape stor reise- og transportvirksom i 
området. Dette vil også medføre større trafikk over Sørkjosen Lufthavn.

Avgangs- og ankomstlokaliteten på Sørkjosen lufthavn er svært kummerlige. Innsjekking, 
ankomst og mottak av bagasje skjer i samme lokale, og i tillegg skal det være plass til folk som 
kommer for å ta imot reisende. Dette skaper i mange tilfeller dårlige plass og gjør forholdene 
svært uoversiktlige. 
Avgangslokalene er også svært trange og kummerlige. Når det er mange reisende hender det at 
folk må stå og det er knapt nok plass til å bevege seg. Ved forsinkelser og lang venting blir 
forholdene for de reisende uholdbare.

Nordreisa kommunestyre krever at Avinor umiddelbart iverksetter tiltak for å forbedre 
forholdene for de reisende over Sørkjosen lufthavn.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Uttalelse angående avgangs og ankomstlokalitetene ved Sørkjosen lufthavn

Sørkjosen lufthavn trenger oppgradering av avgangs- og ankomstlokalitetene.

Det har i det siste vært svært positiv utvikling av passasjertallene på Sørkjosen Lufthavn, stadig 
flere bruker flytilbudet. Passasjertallet hittil i år viser en økning på opptil 18 prosent.

Ny aktivitet i Nord-Troms de kommende år, så som flere store vegprosjekt og Statnetts 
utbygging av hovedkraftlinjen i Troms og Finnmark vil skape stor reise- og transportvirksom i 
området. Dette vil også medføre større trafikk over Sørkjosen Lufthavn.

Avgangs- og ankomstlokaliteten på Sørkjosen lufthavn er svært kummerlige. Innsjekking, 
ankomst og mottak av bagasje skjer i samme lokale, og i tillegg skal det være plass til folk som 
kommer for å ta imot reisende. Dette skaper i mange tilfeller dårlige plass og gjør forholdene 
svært uoversiktlige. 
Avgangslokalene er også svært trange og kummerlige. Når det er mange reisende hender det at 
folk må stå og det er knapt nok plass til å bevege seg. Ved forsinkelser og lang venting blir 
forholdene for de reisende uholdbare.



Nordreisa kommunestyre krever at Avinor umiddelbart iverksetter tiltak for å forbedre 
forholdene for de reisende over Sørkjosen lufthavn.

PS 51/13 Oversendelsesforslag vedrørende tilstandsrapporten for 
grunnskolene i Nordreisa kommune 2012 til oppvekstutvalget

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013 

Behandling:

Even P. Olsen (Krf) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ser av tilstandsrapporten for grunnskolen at man har utfordringer med å gi et 
godt nok tilbud til de svakeste og de sterkeste elevene. Dette kan tyde på at man ikke i 
tilfredsstillende grad klarer å gi en tilpasset opplæring. Vi ber derfor oppvekstutvalget ta opp 
dette forholdet som en sak og om tiltak bør vurderes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ser av tilstandsrapporten for grunnskolen at man har utfordringer med å gi et 
godt nok tilbud til de svakeste og de sterkeste elevene. Dette kan tyde på at man ikke i 
tilfredsstillende grad klarer å gi en tilpasset opplæring. Vi ber derfor oppvekstutvalget ta opp 
dette forholdet som en sak og om tiltak bør vurderes.


