
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 12.06.2014
Tidspunkt: 09:00 – 16:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Trond H Bjerkmo Medlem NOAP
Ole Morten Pedersen Medlem NOAP
Jeanette Veibakken Medlem NOAP
Halvar Wahlgren Medlem NOH
John R. Karlsen Medlem NOFRP
Rikke Gausdal Larsen Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Geir H. Sagelv MEDL NOH
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF
Ida O.B. Musum MEDL NOAP
Kari Silvana Wara MEDL NOAP
Leif Christian Johansen MEDL NOKRF
Olaug Petra Bergset MEDL NOSP
Terje Olsen MEDL NOH
Bjørn Johannes Garden MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Even P. Olsen Leif Christian Johansen NOKRF
Brynjulf S. Blixgård Kari Silvana Wara NOAP
Steinar Toresen Ida O.B. Musum NOAP
Pål Halvor Bjerkli Olaug Petra Bergset NOSP
Ottar Magne Remmen Geir H. Sagelv NOH
Øystein Jensen Terje Olsen NOH
Ragnvald Myrvang Bjørn Johannes Garden NOFRP

Fra ungdomsrådet møtte:

Ole Henning Vangen og Inga Karoline Jenssen



Merknader

Ingen varamedlem kunne møte for Gerd H. Kristiansen (Krf).

Fra administrasjonen møtte:

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

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

______________________ _______________________
Lidvart Jakobsen Jeanette Veibakken
Ordfører 

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Øystein Jensen
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 15/14 Referatsaker

RS 24/14 Alkoholsalg til mindreårige 2012/232

RS 25/14 Protokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 14.5.14 2012/263

RS 26/14 Anbefaling av finansieringsmodell OSO-overordna 
samarbeidsorgan UNN og kommunene

2014/1207

RS 27/14 Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 2012/1658

RS 28/14 Innkalling til møte 18.juni angående prosessen med 
kommunestrukturreformen

2012/263

RS 29/14 Klage - Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune 
(kopi av brev)

2012/661

RS 30/14 Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk 2012/661

RS 31/14 Konsesjon til Maurneset vindpark - fra NVE 2012/661

RS 32/14 Kontoutskrift 2013 fra KLP 2011/2248

RS 33/14 Modellkommuneforsøket  - stimuleringsmidler 2014 2009/5972

RS 34/14 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev Nord IKS 
24. april 2014

2012/263

RS 35/14 Møteprotokoll kontrollutvalget fra møtedato 19.05.14 2012/263

RS 36/14 Protokoll fra generalforsamling Avfallsservice AS 
05.05.2014

2012/263

RS 37/14 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 38/14 Referat fra årsmøte i IKAT 08.05.2014 2011/1189

RS 39/14 Referater til kommunestyret 2012/263

RS 40/14 Særutskrift - Søknad om å delta i forsøk med stemmerett for 
ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved 
kommunestyrevalget 2015 – vedtak KL. § 13

2009/3877

RS 41/14 Søknad om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom 
som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 
2015

2009/3877

RS 42/14 Særutskrift - Årsmelding 2011 Næringsutvalget 2012/330

RS 43/14 Særutskrift - Årsmelding 2012 - kommunens næringsarbeid 2012/330

RS 44/14 Særutskrift - Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid 2012/330

RS 45/14 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler 
(RDA) 551.61 til prosjektet fiberutbygging i utkanter

2010/3938

RS 46/14 Utbetalingsbrev - boligtilskudd til tilpasning 2014/1539

RS 47/14 Rådsforsamling Nord-Troms Regionråd 21.05.14 2012/263

RS 48/14 Utskrift av møte i representantskapet Nord-Troms 
Regionråd DA 21.05.2014

2012/263

RS 49/14 Utskrift fra styremøte 25.03.2014 fra Nord-Troms 
Regionråd DA

2012/263

RS 50/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 2012/232

RS 51/14 Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd 2012/232



PS 16/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

PS 17/14 Revidert årsregnskap 2013 - Nordreisa kommune 2014/369

PS 18/14 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 2013/1635

PS 19/14 Revidering av budsjett 2014 2013/1635

PS 20/14 Foreløpig budsjettramme for 2015 2014/1891

PS 21/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 2012/267

PS 22/14 Utbygging av fiber Hamneidet, Stornes-
Storberget, Flatvoll-Tangen

2010/3938

PS 23/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 24/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune 
2014-2024

2012/4573

PS 25/14 Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen 2011/530

PS 26/14 Forslag - Revidering av vedtekter for de 
kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

2013/430

PS 27/14 3-3 turnus Høgegga: Evaluering og eventuell 
videreføring

2014/1537

PS 28/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 
mellom Nordreisa kommune og UNN HF

2012/92

PS 29/14 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken 
butikkdrift AS

2014/1574

PS 30/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms 2014/1878

PS 31/14 Suppleringsvalg - vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget etter innvilgelse av fritak

2012/4021

PS 32/14 Søknad om kommunal garanti for låneopptak
Nordreisa menighetsråd    2014/1723

Tilleggssak
PS 33/14 Svar - Høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale 

låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen    2014/1981

Tilleggssaker lagt frem under møtet:
PS 34/14 Regjeringens kompensasjonsordning for sektorunntak i den

differensierte arbeidsgiveravgiften
PS 35/14 Avslag fra fylkesmannen på bruk av tunellmasser

Orientering
 Unge og rus prosjekt – 8. klasse v/Storslett skole
 Uteområdet Storslett skole v/Rektor Stein Johnsen og Ottar Remmen

Permisjoner
Trond Bjerkmo (Ap) permisjon fra kl. 12:30 – 14:08, PS 19/14-20/-21/-22/-23/-og 24/14
Siv Elin Hansen (Sv) permisjon fra kl. 13:45 fra PS 24/14-35/14
Ole Henning Vangen, ungdomsrådet, fra kl 11:30, fra PS 19/14-35/14
Inga Karoline Jenssen, ungdomsrådet, fra kl 13:45, fra PS 24/14-34/14



FO 5/14 Spørsmål til kommunestyremøte 12.06.14 fra  John Karlsen, 
Nordreisa fremskrittsparti

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Spørsmål i Nordreisa kommunestyremøte, torsdag 12.6.2014, fra John Karlsen (Frp)
Som kjent ble kommuneproposisjon lagt fram nettopp. Der kom det fram at regjeringen ønsker 
at kommunene tar et standpunkt til spørsmålet om sammenslåing. Det er også lovet betydelige 
beløp for de kommunene som er positive til sammenslåing, og som vil være med og endre 
dagens kommunestruktur. Men regjeringen gir korte frister, og det haster med å komme i gang 
med prosessen. 

Spørsmål til ordføreren: 
Hva vil ordføreren gjøre/foreslå konkret, både i forhold til våre nabokommuner, og innad i vår 
egen kommune? 

Svar på spørsmål til kommunestyremøte 12.06.14
Spørsmålet om sammenslåing av kommuner har bare så vidt vært luftet i Regionrådet i Nord-
Troms. I vår kommune er det ikke fremkommet noe ønske om debatt før nå. Den 18. juni skal vi 
ta opp saken i møte med Fylkesmannen, og i regiorådet dagen etter. Ordføreren mener at dette er 
en for viktig sak til at han personlig skal gi utrykk for sin mening uten at de øvrige 
parti/politikkere får komme med sine synspunkter. 

Ellers så er jeg enig med representanten Karlsen i at vi må komme i gang med debatt om hva vi 
ønsker. Og ikke gjøre noe er ikke noen løsning.
                                                                                                                                                          
Med hilsen
Lidvart Jakobsen

Spørsmål og svar tatt til orientering.

Vedtak:

Spørsmål og svar tatt til orientering.

PS 15/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014

Behandling:

Referatsakene tas til orientering

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering



PS 16/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding for 2013 vedtas.

PS 17/14 Revidert årsregnskap 2013 - Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa Kommunestyre vedtar avlagt driftsregnskap 2013 og avlagt investeringsregnskap 
2013.

PS 18/14 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

Formannskapet i Nordreisa er bekymret over oppvekstmiljøet for barn og unge i vår kommune. 
Formannskapet vil sette dette på dagsorden i samarbeid med foreldre og fagmiljøene i 
kommunen, og ber administrasjonen arrangere en fagdag i løpet av høsten 2014.



PS 19/14 Revidering av budsjett 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende endringer av rammene for 2014:

Utgifter Inntekter 

1 Sektor for administrasjon 49 520 9 386 500

2 Sektor for levekår 1 708 049 -162 703

3 Sektor for helse og sosial 3 584 134 -5 300 000

4 Utviklingsavdelingen 85 000 -85 000

5 Selvkost 0 0

6 Bygg, eiendom og anleggsdrift 0 0

7 Skatt og rammetilskudd 0 -8 415 500

8 Renter og avdrag 0 -850 000

5 426 703 -5 426 703

Lønn lærlinger reduseres ikke. 
Kjøp av Spesialundervisning reduseres. 
Opphold leirskole gjennomføres innenfor egen budsjettramme. 

PS 20/14 Foreløpig budsjettramme for 2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreløpig budsjettramme for 2015 tas til orientering

PS 21/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.



PS 22/14 Utbygging av fiber Hamneidet, Stornes-Storberget, Flatvoll-Tangen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune vedtar fiberutbygging til Hamneidet, Flatvoll-Tangen, Steinsvik-
Skogberget med en kostnadsramme på kr 5 180 780.

2. Tilskudd på kr. 2 809 605 innarbeides i driftsbudsjettet for 2014 med tilsvarende utgift.
3. Restfinansiering/egenandel; kr 1 873 071 innarbeides i driftsbudsjettet for 2015.

PS 23/14 Boligpolitisk strategi  Nordreisa kommune 2014-2024

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
4.3.2 … i samarbeid med private utbyggere og ideelle organisasjoner …

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
4.3.2
Nordreisa kommune kan i samarbeid med private utbyggere legge til rette for at midlertidige 
boliger til førstegangsetablerere, unge voksne, barnefamilier og enslige, samt midlertidige 
boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Formannskapets innstilling med endringsforslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

4.3.2 endres til:
Nordreisa kommune kan i samarbeid med private utbyggere og ideelle organisasjoner legge til 
rette for at midlertidige boliger til førstegangsetablerere, unge voksne, barnefamilier og enslige, 
samt midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte.

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

PS 24/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune 2014-2024

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Nærings- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Nordreisa Nærings og -kulturutvalg vedtar forslag til strategisk næringsplan for Nordreisa 
kommune 2014-2018.

PS 25/14 Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oppfølging av tilstandsrapporten for grunnskolen tas til orientering.

Oppvekstutvalget viser til tidligere vedtak om bestilt skolepolitisk plan for Nordreisa kommune. 
Utvalget ber om at dette følges opp.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å forberede til et felles møte for Nordreisaskolen 
høsten 2014.  Målgruppen er skoleledere, lærere, foreldre/foresatte, politikere, PPT og 
familiesenteret. Målet med møtet er å få signaler til hvordan Nordreisaskolen skal utvikles for å 
oppnå bedre resultater for elevene.

PS 26/14 Forslag - Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i 
Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Det ble stemt punktvis over innstillingen fra Oppvekstutvalget.
Første kulepunkt punkt 4, enstemmig vedtatt.
Første kulepunkt punkt 5.3.c, 2 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt dermed.
Siste kulepunkt enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til endringer i vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.

 Flg punkter strykes:
Punkt 4. Opptak: Ved forrige revidering ble det fjernet et punkt om at der plasser blir 
stående ubenyttet, kan det vurderes om denne skal sies opp.

 Administrasjonen bes om å utrede kostnadene med to barnehageopptak i året.



PS 27/14 3-3 turnus Høgegga: Evaluering og eventuell videreføring

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune vedtar å implementere 3-3 turnus som arbeidstidsordning på Høgegga 
omsorgsboliger når prosjektet avsluttes 30.09.14. 
Implementering av 3-3 turnus som arbeidstidsordning innebærer en årlig merkostnad til faste 
stillinger tilsvarende 1.461.000.- kr.

PS 28/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger mellom Nordreisa 
kommune og UNN HF

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger med 
UNN HF. Avtalen gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.

PS 29/14 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken butikkdrift AS

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Det ble stemt over rådmannens innstilling.
17 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen dermed vedtatt.

Vedtak:

 Kronebutikken butikkdrift AS v/Kirsti Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra Kronebutikken butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 
Sørkjosen, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg.

 Kronebutikken butikkdrift AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) 
utendørs, på område beskrevet i søknad med vedlegg.

 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

jf. Alkoholloven § 1-7c.

 I sommersesongen fra 1.juni til 20. august gis det bevilling for skjenking av gruppe 1 og 

2 (øl og vin) på følgende dager/tidspunkt:  

Mandag – fredag fra kl. 11.00 – kl. 21.00.  Lørdag fra kl. 11.00 – kl. 17.00.



Ved arrangement kan det skjenkes fra kl. 11.00 til kl. 02.00.

Søndag kan det skjenkes fra kl. 12.00 – 17.00.

 Utenom sommersesongen fra 21. august til 31. mai gis det bevilling for skjenking av 

gruppe 1 og 2 (øl og vin) på følgende dager/tidspunkt:

Mandag – fredag fra kl. 11.00 – kl. 17.00.  Lørdag fra kl. 11.00 – kl. 17.00

Ved arrangement kan det skjenkes fra kl. 11.00 til kl. 02.00.

 Skjenkebevillingen vil gjelde fra kommunestyrets vedtak og til og med 31. desember 

2015.

 For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, 
vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa 
kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 30/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

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

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

PS 31/14 Suppleringsvalg - vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget etter 
innvilgelse av fritak

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Herborg Ringstad (H) erstatter Anja Cesilie Birkelund (H) som 3. vara i Helse- og 
omsorgsutvalget.

Innstilling med forslag fra Halvar Wahlgren (H) enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Herborg Ringstad (H) erstatter Anja Cesilie Birkelund (H) som 3. vara i Helse- og 
omsorgsutvalget.

PS 32/14 Søknad om kommunal garanti for låneopptak - Nordreisa 
menighetsråd

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig forslag:

Vedtak:

1. Nordreisa kommune stiller kommunal garanti på inntil kr. 500 000 for låneopptak til 
Nordreisa menighetsråd.

2. Garantien gis som simpel garanti.
3. Garantien gis til låneopptak knyttet til nødvendig reparasjon av yttertak på dåpssakristi, 

sakristitrapper, sakristidører, samt klargjøring av nye gravfelt på Storslett kirkegård.
4. Garantien har en varighet på 10 år fra låneopptak.
5. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av lånegarantien.

PS 33/14 Svar - Høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale 
låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune viser til brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
14.05.2014 om Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i 
forkant av kommunereformen.

Nordreisa kommune reagerer på den korte høringsfristen, og at lovendringa ble iverksatt 
allerede fra og med dagen høringsnotatet ble sent ut. Dette tolker vi til at departementet ikke har 
tenkt å ta høringsuttalelsene til følge.

Mange kommuner har vedtatt investeringer i økonomperioden. Lovforslaget vil i praksis bety at 
viktige investeringer for kommunens innbyggere allerede fra dags dato blir satt på vent. Dette 
vil få store konsekvenser for den kommunale tjenesteytinga.

Når regjeringa gjennom denne lovendringa vil øke den statlige kontrollen i kommunene, vil 
dette innebære et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret. Dette står i sterk kontrast til 
Regjeringas offisielle politikk om at kommunereformen skal være basert på lokal forankring, 
lokale prosesser og lokale beslutninger.

Nordreisa kommune går imot foreslåtte endringer i kommunelovens §60 nr. 6.



John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune stiller seg positiv til statlig godkjenning om opptak av kommunale lån.

Forslagene ble satt opp mot hverandre.
Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) fikk 11 stemmer og forslaget fra John Karlsen (Frp) fikk 8 
stemmer. 
Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) derved vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
14.05.2014 om Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i 
forkant av kommunereformen.

Nordreisa kommune reagerer på den korte høringsfristen, og at lovendringa ble iverksatt 
allerede fra og med dagen høringsnotatet ble sent ut. Dette tolker vi til at departementet ikke har 
tenkt å ta høringsuttalelsene til følge.

Mange kommuner har vedtatt investeringer i økonomperioden. Lovforslaget vil i praksis bety at 
viktige investeringer for kommunens innbyggere allerede fra dags dato blir satt på vent. Dette 
vil få store konsekvenser for den kommunale tjenesteytinga.

Når regjeringa gjennom denne lovendringa vil øke den statlige kontrollen i kommunene, vil 
dette innebære et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret. Dette står i sterk kontrast til 
Regjeringas offisielle politikk om at kommunereformen skal være basert på lokal forankring, 
lokale prosesser og lokale beslutninger.

Nordreisa kommune går imot foreslåtte endringer i kommunelovens §60 nr. 6.

PS 34/14 Regjeringens kompensasjonsordning for sektorunntak i den 
differensierte arbeidsgiveravgiften

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:

Regjeringens kompensasjonsordning for sektorunntak i den differensierte 
arbeidsgiveravgiften.

Nordreisa Høyre viser til regjeringens tiltak for å kompensere for EU sine sektorunntak i den 
differensierte arbeidsgiveravgiften som omfatter:

• Friløpsordning for et gitt fribeløp for unntak av å betale arbeidsgiveravgift med en
avgiftslettelse for 150 millioner i 2014, og 450 millioner årlig.

• Infrastrukturinvesteringer i Nord Norge som omfatter kompensasjon i form av 
infrastrukturtiltak og økt kjøp av persontransporttjenester på l,6 milliarder fram til
midtveisgjennomgangen i 2018.



• Kjøp av transporttjenester hvor fylkeskommunene får 44 millioner i 2014 for økte
kostnader til kjøp av transporttjenester.

• Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen som innebærer økning av tilskuddet til
sysselsetting av sjøfolk med 25 millioner kroner i 2014.

I forbindelse med infrastrukturinvesteringer i Nord Norge ønsker Nordreisa Høyre at
Nordreisa kommune søker regjeringen om tiltaksmidler til investeringer når det gjelder:

• Utbygging av areal og fasiliteter for passasjerer i tilknytning til Sørkjosen lufthavn.
• Fremtidig utbygging av flyplassen.
• Oppgradering og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veier.
• Bygging av vei, vanntilførsel, kloakk og strøm knyttet til dypvannkai.
• Bygging av dypvannskai.
• Bygging av fiber til gjenstående områder i kommunen.

Dette er konkrete tiltak som vil ha stor infrastruktur betydning og forbedring i forbindelse 
med utvikling av kommunen.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
Nordreisa kommune søker regjeringen om tiltaksmidler til investeringer til:

• Utbygging E 6  – Kvænangsfjellet
• Utbygging av Sørkjosen lufthavn..
• Bygging av Hjellnes dypvannskai.

Forslaget fra Halvar Wahlgren (H) med endringsforslag fra John Karlsen (Frp) enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Regjeringens kompensasjonsordning for sektorunntak i den differensierte 
arbeidsgiveravgiften.

Nordreisa Høyre viser til regjeringens tiltak for å kompensere for EU sine sektorunntak i den 
differensierte arbeidsgiveravgiften som omfatter:

• Friløpsordning for et gitt fribeløp for unntak av å betale arbeidsgiveravgift med en
avgiftslettelse for 150 millioner i 2014, og 450 millioner årlig.

• Infrastrukturinvesteringer i Nord Norge som omfatter kompensasjon i form av 
infrastrukturtiltak og økt kjøp av persontransporttjenester på l,6 milliarder fram til
midtveisgjennomgangen i 2018.

• Kjøp av transporttjenester hvor fylkeskommunene får 44 millioner i 2014 for økte
kostnader til kjøp av transporttjenester.

• Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen som innebærer økning av tilskuddet til
sysselsetting av sjøfolk med 25 millioner kroner i 2014.

I forbindelse med infrastrukturinvesteringer i Nord Norge ønsker Nordreisa Høyre at
Nordreisa kommune søker regjeringen om tiltaksmidler til investeringer til:

• Utbygging E 6  – Kvænangsfjellet
• Utbygging av Sørkjosen lufthavn.
• Bygging av Hjellnes dypvannskai.



PS 35/14 Avslag fra fylkesmannen på bruk av tunellmasser

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret aksepterer ikke fylkesmannens avslag på å benytte tunellmasser til å starte 
utvidelse av Sørkjosen lufthavn ihht. Arealplanen. Rådmannen får i oppdrag å ta dette videre til 
mekling evt. helt opp på departements nivå.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret aksepterer ikke fylkesmannens avslag på å benytte tunellmasser til å starte 
utvidelse av Sørkjosen lufthavn ihht. Arealplanen. Rådmannen får i oppdrag å ta dette videre til 
mekling evt. helt opp på departements nivå.


