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FO 13/14 Spørsmål fra Siv Elin Hansen (Sv) – om forholdene ved 
kulturskolen   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Spørsmål fra Siv Elin Hansen (Sv) – om forholdene ved kulturskolen

Det siste året har det vært mye uro i foreldregruppa omkring forholdene i kulturskolen. Foreldre 
melder om at de ikke får svar på søknader, at lærere ikke møter opp, lærerne er uforberedte og
det meldes om at elevene ikke opplever progresjon i øvinga. Resultatet har vært at både foreldre 
og elever er slitne og mister lysten til å fortsette i kulturskolen. Denne høsten har stillinger stått 
vakante og det oppleves at der er uklarheter om hvordan kulturskoleoppgavene skal ivaretas i 
den pågående omorganiseringen på kultursektoren. 

På hvilken måte sikrer kommunen at kulturskoleoppgavene og kulturskoletilbudet ivaretas på en 
god måte, og at barn og unge i kommunen sikres gode kulturskoletjenester?

Siv Elin Hansen
Nordreisa SV

Svar på spørsmålet fra Siv Elin Hansen (Sv) – om forholdene ved kulturskolen

Det har det siste halve året vært både permisjoner og vakanser i kulturskolen som har gjort at vi 
ikke har gitt ett fullgodt tilbud.

Ved starten av skoleåret sto stillingen som kulturskolerektor vakant og vi hadde lærere ute på 
permisjon. Stillingen som kulturskolerektor ble holdt vakant et par mnd i påvente av 
omorganiseringa innen oppvekst- og kultur. Kommunen prøvde i sommer å rekruttere inn vikar i 
den ene lærerstillingen, men vi fikk ikke kvalifisert vikar. Dette medførte at vi ikke kunne ta inn 
alle elevene slik vi ønsket.



Kommunen mottok i starten av skoleåret både klager og bekymringer fra foreldre. Disse 
henvendelsene gikk på at barna ikke har fått den undervisninga de burde ha og ønsker å ha.

Vi, rådmannen og jeg, kalte derfor inn til dette felles foreldremøte 16. oktober for å informerte 
om situasjonen. Der fikk vi orientert om situasjonen og hadde en god dialog med foreldre.

I midten/slutten av oktober begynte også personalstaben å komme tilbake i normal situasjon. 
Rektor i kulturskolen begynte i jobb og en av lærerne kom tilbake fra permisjon.

Utfordring nå er at vi ikke har noen vikar som gitarlærer. Vi jobber med å finne løsninger, men 
har ikke den på plass pr i dag.

Etter omorganiseringa i høst der kultur er flyttet til sektor oppvekst og kultur, vil kulturskolen 
bli sammen med de andre kulturarbeiderne i kommunen 2015. Dette sammen med innflytting i 
Halti, håper vi kan gi et løft for hele kultursatsingen i kommune.

Dag Funderud

FO 14/14 Om situasjonen for barnevernet i Nordreisa kommune   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Spørsmål fra Siv Elin Hansen (Sv)om situasjonen for barnevernet i Nordreisa kommune

Om situasjonen for barnevernet i Nordreisa kommune

En av de aller viktigste oppgavene i kommunen er ansvaret for å sikre at barn og unge gis trygge 
og gode oppvekstvilkår. Først og fremst skal vi gjøre det vi kan for at det skal skje i egne 
familier, men oppgaven er vel så viktig også når det er nødvendig å overta omsorgen dersom det 
er til det beste for barnet. Fylkesmannen har siden 2008 hatt flere kontroller av barnevernet i 
Nordreisa. Disse kontrollene har vist at Nordreisa kommune på flere områder ikke følger lovens 
krav. Til tross for at kommunen i etterkant av alle kontrollene har levert tilfredsstillende 
rapporter til fylkesmannen på tiltak som skal forbedre situasjonen, så avdekkes nye mangler 
igjen ved neste korsvei. 
Den siste kontrollrapporten er fra november i år der fylkesmannen har hatt kontroll på 
oppfølging av barn i barnevernsinstitusjon. Fylkesmannen viser her til 2 avvik med til sammen 
35 kulepunkter til anmerking. Punkter som strekker seg fra internkontroll, fosterhjemsbesøk, 
planer, avtaler, tilsynsrapporter, dokumentasjon og medvirkning. Rapporten er nedslående 
lesning med tanke på oppfølging av barn som er i en sårbar situasjon i nye hjem. Flere av 
punktene som er til anmerkning er også å finne i tidligere kontrollrapporter fra 2010 og 2008. 
(Herunder manglende tilsynsplan, manglende tilsynsfører, manglende antall tilsyn, manglende 
omsorgsplan(2010), manglende tiltaksplan, gjennomføring og oppfølging av planer(2008))
I de årlige møter med fylkesmannen de siste årene har fylkesmannen flere ganger ytret 
bekymring for kommunens barnevern, og i 2012 etterlyste fylkesmannen at barnevern skulle bli 
satt på den politiske dagsorden i kommunen. SV har tidligere bedt politisk ledelse komme med 
en sak til kommunestyret på barnevernet i kommunen men må nå i stedefor se på at der kommer 
nok en rapport som viser til kommunens manglende evne til å etterleve kravene i loven.  
Nordreisa Sv er på bakgrunn av de nevnte tilsynsrapportene bekymret for vedvarende mangler 
på rutiner og systemer i kommunens barnevern som fylkesmannen viser til i sin rapport, og lurer 
på hva kommunen tenker å gjøre for å sikre at barnas beste blir ivaretatt på riktig måte nå og i 



framtiden, og vi lurer på hvorfor kommunen ikke har satt barnevern på dagsorden i Nordreisa 
kommune når fylkesmannen gjentatte ganger ytrer bekymringer ovenfor den kommunale 
tjenesten?

Siv Elin Hansen
Nordreisa SV

Svar på spørsmål fra Siv Elin Hansen (Sv)om situasjonen for barnevernet i Nordreisa 
kommune

Barneverntjenesten for Kvænangen og Nordreisa hadde høsten 2014 tilsyn av Fylkesmannen. To 
avvik ble avdekket:

 Nordreisa kommune sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet.

 Nordreisa kommune sikrer ikke barns rett til medvirkning ved oppfølging av barn i fosterhjem.

Det er utarbeidet en plan for lukking av avvik som er oversendt Rådmannen og Fylkesmannen. 
Fylkesmannen påpeker at mangel på internkontroll har vært en medvirkende årsak til lovbrudd 
på området. 
Høsten 2013 påbegynte barnevernleder revisjon av rutineundersøkelse. Et omfattende arbeid ble 
utført i mai – september 2014. I hovedsak er rutiner i forhold til lovkrav nå utarbeidet. Alle 
ansatte er forpliktet til å sette seg inn og ta i bruk rutinene. Barnevernleder utfører 
kontroll/kvalitetssikring med lovkrav etter utarbeidet prosedyre – for å fange opp og håndtere 
avvik. 
Opplæringsplan er også utarbeidet. Bl. a. skal det være systematisk opplæring i fagprogram for å 
unngå feilmeldinger i forhold til rapportering.
Barnevernets store utfordring er bemanning. Tidligere avvik har hatt sammenheng med at 
tjenesten har vært på etterskudd i mange år, samtidig som økning av alvorlige meldinger og 
plasseringer har tatt store ressurser. I disse kritiske periodene har manglende rutiner for 
systematisk opplæring og veiledning av nytilsatte har vært utilstrekkelig.  
Belastningen på de ansatte har vært stor, og tjenesten har for tiden 4,8 ansatte sykemeldt av 
totalt 9 ansatte. Det er satt inn vikar i 50 % stilling, samt at tjenesten benytter konsulent opp mot 
nærmere 100 % stilling.  Videre har tjenesten benyttet annen kompetanse fra staben på 
Familiesenteret ute i tiltak i familier – til veiledning og samtaler.  Tjenesten har hatt lyst ut 
stillinger med søknadsfrist 15.12.14 og det har meldt seg kvalifiserte søkere.  
Langtidsfraværet i tjenesten har ført til merbelastning for de øvrige ansatte, og konsekvensen er 
fristoverskridelser og manglende eller utilstrekkelig rapportering.
For å sikre barns beste i Nordreisa, må avvik lukkes og fremtidig overholdelse av lovkrav sikres 
gjennom implementering av rutiner og system for internkontroll. For at dette skal kunne 
gjennomføres, er det en forutsetning at tjenesten er fullt bemannet.
Ledelsen vil derfor gjennomgå organiseringa av arbeidsoppgaver, med sikte på å sikre at 
ressursene brukes optimalt.

Lidvart Jakobsen
ordfører



FO 15/14 Spørsmål fra Olaug Bergset (Sp) om skoleresultater vs ressursbruk   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Spørsmål fra Olaug Bergset (Sp) om skoleresultater vs ressursbruk

Hei!
Eg ønsker svar på følgende spørsmål i kommunestyremøtet 17.12:

I et oppslag i Nordlys knytter administrasjonen de dårlige skoleresultatene opp mot økonomiske ressurser 
til skole.
Så langt eg kjenner til er det ikke påvist klar sammenheng mellom ressursbruk, lærertetthet etc og 
skoleprestasjoner, (innenfor det variasjonene vi har i norsk grunnskole). Hvorfor mener administrasjonen 
det er slike årsaksforhold i Nordreisa kommune?
  
Tall fra SSB (jfr under) tyder på at både lærertetthet og ressursbruk i skolen i Nordreisa er nokså lik vår 
Kostragruppe. Eg er forøvrig kjent med at Nordreisa hadde dårlige skoleresultat også på 90-tallet. Dette 
samsvarer ikke med oppslaget i Nordlys, hva er forklaringa på det?

Forskning viser at det er kvalitet i klasserommet som er viktigst for resultatene, og det bygger på kvalitet 
i skolen som organisasjonen. Videre er det vist at elever som sliter med å fullføre en utdanning, ofte har 
hatt utfordringer hele oppveksten. Er det vurdert om omfordeling mellom ulike skoler og alderstrinn 
(barnehage/barneskole/ungdomsskole/ordinærundervisning/spesiaundervisning), kan gi bedre 
skoleresultater i Nordreisa?

Mvh
Olaug Bergset
  

Svar på spørsmål fra Olaug Bergset (Sp) om skoleresultater vs ressursbruk

I avisoppslaget i Nordlys sier rådmannen at «Det tyder på at det er en sammenheng mellom 
ressursinnsats og resultater».  
Bakgrunnen for denne uttalelsen er en nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av ressursbruken 
og kvaliteten i grunnskolen i Nordreisa kommune.
I forvaltningsrevisjonsrapporten fremgår det helt klart at Nordreisa bruker langt mindre ressurser i 
grunnskolen enn sammenlignbare kommuner.

Det fremgår blant annet at nettoutgiften til skolene sank med 12,1% fra 2011 til 2013. 
Sammenlignet med kostragruppe 3 og landsgjennomsnittet var netto driftsutgifter i perioden 
lavere enn både kostragruppe 3 og landet u/Oslo.
Også driftsutgifter pr elev sank betydelig fra 2012 til 2013. 
På den største skolen sank også årsverk pr elev, mens Moan skole er på omtrent samme nivå 
som i 2011.
Rapporten konkluderer også med at Nordreisa kommune:

 til dels oppfyller Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene

 ikke har et fullt ut forsvarlig system for kompetanseutvikling i grunnskolen

På spørsmålet om at det ikke er samsvar med lærertetthet og ressursbruk i skolen i Nordreisa i 
forhold til SSB, så er forklaringa at lærertettheten ikke sammenlignes med Kostragruppe 3 eller 



med landet i  forvaltningsrevisjonsrapporten. Rapporten sammenligner endringen i 
lærertettheten internt i kommunen i perioden 2011 - 2013.

Til spørsmålet om det vurdert en omfordeling mellom ulike skoler og alderstrinn, så er svaret ja.  Det er 
allerede i budsjettforslaget foreslått å flytte en stillingsressurs fra Storslett skole til Moan skole, samt 
styrke Moan skole med ytterligere en stillingsressurs;  nettopp for å styrke tilbudet fra 1. – 4. trinn. Ved å 
dreie ressurser til 1.-4. trinn, har vi tro på at skoleresultatene vil bedres og at det vil bli mindre behov for 
spesialundervisning på mellom- og ungdomstrinnet.  Disse ressursene vil kunne brukes til 
kompetanseheving av lærerne, slik at vi oppfyller kravet om en forsvarlig kompetanseutvikling i 
grunnskolen.

Lidvart Jakobsen
Ordfører 

PS 51/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Referatsakene tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 52/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 53/14 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Timepris for leie av idrettshallen til trening for barn og unge under 18 år halveres.

Det ble først stemt over forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf). 2 stemte for og 18 stemte imot, 
Forslaget falt dermed.



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

Vedtak:

Avgiftene er svært høye i Nordreisa kommune. Av den grunn bør disse ikke økes mer enn høgst 
nødvendig, og ikke over 3 % som er pris- og lønnsvekst i kommunal sektor. Dette gjelder også 
for feie- og avløpsavgiften. Kommunen må innrette seg etter det, og eventuelt utsette prosjekt 
som haster minst. Avløpsgebyret økes med 3 % og feieravgift økes med 3%. 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i hht følgende vedlegg:

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker

PS 54/14 Revidering av investeringsbudsjettet 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Formannskapets innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Investeringsbudsjettet for 2014 revideres i henhold følgende oversikt:

Ansvar Konto Prosjekt Budsjett  

913 02000 Inventar og utstyr skolekantine                100 000 

934 02350 Ombygging sykestue             230 000 

989 09100 Bruk av ubrukte lånemidler           -330 000 

Investeringsbudsjett 0 

PS 55/14 Fastsetting av ordførers godtgjørelse for 2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Formannskapets innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordførers godtgjøring fastsettes til kr 660 000 fra 01.01.2015.

PS 56/14 Eiendomsskatt 2015 -  Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:

- For eiendomsskattåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.

- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.

- Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
17.12.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jmf esktl § 10. 

- Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster framsatt 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 eiendomssattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.   

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

et fylke eller staten, jmf esktl § 5.
- Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl § 7b: 

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

- Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, jmf esktl § 5. Fritak 
gjelder bare jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for 
å drive gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges. 

- I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt: 
- Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
- Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
- Eiendommer eiet av Nordtro AS.
- Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 
- Eiendommer eiet av grendelag. 
- Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd.
- Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus. 
- Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
- Gnr 15, bnr 3, bolighus «Krone», 1 bygning.
- Gnr 43, bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.
- Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning. 
- Gnr 80, bnr 1, «Butikken» på Havnnes, 1 bygning

PS 57/14 Forskuddsvedtak for 2014: formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
For boliger og forretningseiendommer benyttes en sats på 6 0/00.

Det ble først stemt over forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf).
2 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt dermed.



Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Ved ligning for 2015 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 2015 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jmf 
eiendomsskatteloven § 11 og § 13. 

PS 58/14 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rammen på investeringen Storslett skole byggetrinn 3 økes kr. 4 049 000.  Økningen finansieres 
med omdisponering av ubrukte lånemidler til fiberutbygging på kr. 1 370 000 og nytt 
låneopptak på kr. 2 679 000.

Lånet opptas som et serielån med 15 års avdragstid og opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de 
gunstigste lånevilkår.

Inndekning av tiltaket skjer ved revidering av budsjettet for 2015, når sluttkostnaden er kjent. 
Inndekning for 2014 skjer ved bruk av rentebuffer. 

PS 59/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til driftsutvalgets innstilling:
Punkt 2
Fase 2 gjennomføres etter alternativ 2
Prioriteringstiltak som gir høy grad av energibesparelser. Det vil koste 2.300.000,-.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til driftsutvalgets innstilling:
Det må tas en nærmere vurdering i driftsutvalget om plan skal omfatte alle bygg som er oppført, 
eller om evt. noen bygg skal tas ut, fordi det er usikkerhet hva som vil skje med disse i 
fremtiden.

Det ble først stemt over Siv Elin Hansen (Sv) sitt forslag. 3 stemte for og 17 stemte imot. 
Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over driftsutvalgets innstilling. 17 stemte for og 3 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt.



Til slutt ble det stemt over tilleggsforslag fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsutvalget viser til gjennomføring av fase 1 som viser at kommunen kan redusere 
strømforbruket i 10 kommunale bygg med 20% i alternativ 1, og 15% i alternativ 2.
Nordreisa kommune ønsker å gjennomføre fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 har to alternativer: 
Driftsutvalget anbefaler at kommunen gjennomfører alternativ 1 med lang nedbetalingstid –
netto investering på 6.1 mill. Investeringssummen er netto etter forventet tilskudd fra Enova. 
Kostnader ved investeringen legges inn i budsjettet for 2015.

Vedtaket begrunnes med at ved gjennomføring av alternativ 1, vil en større del av 
bygningsmassen bli oppgradert. I et langsiktig perspektiv mener vi dette er den beste måten å 
forvalte bygningsmassen på.

Det må tas en nærmere vurdering i driftsutvalget om plan skal omfatte alle bygg som er oppført, 
eller om evt. noen bygg skal tas ut, fordi det er usikkerhet hva som vil skje med disse i 
fremtiden.

PS 60/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Videreføring av 3+3 turnus på Høgegga boliger.
Inndekning i økte rammeoverføring fra staten og mindre renteutgifter på kommunale lån, i 
tillegg utbytte fra Ymber.

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommunes utgift til drift av interkommunale PP-tjeneste koster årlig kr 2,66 mill.
Avtalen har ett års oppsigelsesfrist.
Nordreisa kommune starter umiddelbart reforhandling av avtalen, sammen med de andre eierne, 
styret, tillitsvalgte og leder, med mål om å redusere kostnadene for kommunene og samtidig 
forsvarlig faglig drift. Hvis ikke partene er kommet til enighet innen første halvår 2015, så sies 
avtalen opp.

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
               KrF Endringer i fht Formannskapets versjon

- - 2015 2016 2017 2018

Over-/underskudd konsekvensj. Budsjett 16 393 102 16 393 102 16 393 102 16 393 102

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 15 871 376 708 572 806 216 182

Valgte driftstiltak 0 0 0 0

Over-/underskudd budsjettversjon 16 408 973 16 769 810 16 965 908 16 609 284

Valgte tiltak



Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 15 871 376 708 572 806 216 182

    KrF investering endringer i fht Formannskapet 15 871 376 708 572 806 216 182

1 Sektor for administrasjon 1 067 858 2 831 787 3 135 689 4 492 313

    Justering disposisjonsfond 7 858 1 771 787 2 075 689 3 432 313

        Rådmannskontoret (100) 7 858 1 771 787 2 075 689 3 432 313

    Tilbakeført sykefravær 1 560 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000

        Rådmannskontoret (100) 1 560 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000

    Utbytte Ymber -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

        Rådmannskontoret (100) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

2 Sektor for oppvekst og kultur -983 729 -108 495 -108 495 -108 495

    Beholde et interkommunalt PPT 0 682 934 682 934 682 934

        PPT komunens andel (221) 0 682 934 682 934 682 934

    Frukt og grønt -117 630 -117 630 -117 630 -117 630

        Storslett barne- og ungd.skole (213) -117 630 -117 630 -117 630 -117 630

    Halti kantine -38 500 -57 700 -57 700 -57 700

        Halti kantine (422) -38 500 -57 700 -57 700 -57 700

    Kutt servicevert -111 500 -240 000 -240 000 -240 000

        Halti servicepunkt (423) -111 500 -240 000 -240 000 -240 000

    Kutt åpningsarrangement -140 000 0 0 0

        Kulturhus (488) -140 000 0 0 0

    Prosjekt eksisterer ikke -46 099 -46 099 -46 099 -46 099

        Prosj. Positivt ungdomsmiljø (207) -46 099 -46 099 -46 099 -46 099

    Redusert skoleskysskostnad -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

        Fellestiltak grunnskoler (210) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

    Stillingsreduksjon barnehagekonsulent -125 000 -300 000 -300 000 -300 000

        Fellestiltak barnehager (240) -125 000 -300 000 -300 000 -300 000

    Økning kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 125 000 500 000 500 000 500 000

        Idretts- og friluftsaktivitet (483) 125 000 500 000 500 000 500 000

    Økt inntekt SFO -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

        Fellestiltak grunnskoler (210) -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

3 Sektor for helse og omsorg 2 700 000 -300 000 -800 000 -1 800 000

    Konsulentkjøp analyse av tjenesten 300 000 0 0 0

        Helse og sosialadministrasjon (300) 300 000 0 0 0

    Redusert behov som følge av Lillebo -600 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

        Hjemmesykepleie (320) -600 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

    Styrking omsorgssektoren 3 000 000 1 500 000 1 000 000 0

        Fellesutgifter h/s (305) 3 000 000 1 500 000 1 000 000 0

6 Bygg, eiendom og anlegg -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

    Kutt FDV -70 000 -28 000 -28 000 -28 000



        Adm. bygg og eiendomsavd. (600) -70 000 -28 000 -28 000 -28 000

    Redusert driftskostnad Sørkjosen skole -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

        Sørkjosen skole (634) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

    Styrking vedlikehold 70 000 28 000 28 000 28 000

        Kommunale bygg (605) 70 000 28 000 28 000 28 000

-

7 Skatter og rammetilskudd -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

    Justert skatteinngang 610 000 610 000 610 000 610 000

        Eiendomsskatt (710) 610 000 610 000 610 000 610 000

    Økt ramme etter budsjettforlik -760 000 -760 000 -760 000 -760 000

        Statlige rammetilskudd (740) -760 000 -760 000 -760 000 -760 000

8 Renter, avdrag og avsetninger -2 484 129 -2 123 292 -1 927 194 -2 283 818

    Inndekning justert fra investeringsbudsjett 15 871 376 708 572 806 216 182

        Renter (800) 15 871 376 708 572 806 216 182

    Justert rentebane -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000

        Renter (800) -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

    AP – Investeringsbudsjett 0 0 0 0

    FRP – Investeringsbudsjett 0 0 0 0

    Formannskapets investeringsbudsjett 1 865 042 4 594 620 7 285 718 9 202 381

    Høyre – Investeringsbudsjett 0 0 0 0

    KRF Investering 1 880 913 4 971 328 7 858 524 9 418 563

    Rådmannens investeringsbudsjett 2 078 905 4 944 951 7 630 632 9 541 879

    SP – Investeringsbudsjett 0 0 0 0

    SV – Investeringsbudsjett 1 667 443 4 606 978 7 500 426 9 066 720

1 Sektor for administrasjon

    110 Personalavd. Lisenser 

kvalitetssystemet/internkontroll kr. 49.000

49 000 49 000 49 000 49 000

        Personalavdelinga (110) 49 000 49 000 49 000 49 000

    120 Boligkontor økning av stilling 300 000 300 000 300 000 300 000

        Servicekontoret (120) 300 000 300 000 300 000 300 000

    120 Reduksjon sykelønn tilbakeføres og økes kr 

2.000.000

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

        Servicekontoret (120) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

        Økonomi- og lønnsavdelinga (130) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Fellestiltak grunnskoler (210) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

        Moan skole (212) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

        Storslett barne- og ungd.skole (213) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000



        Oksfjord oppvekstsenter (215) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Sfo moan skole (232) -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

        Fellestiltak barnehager (240) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

        Storslett barnehage (242) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

        Sørkjosen barnehage (243) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

        Oksfjord barnehage (244) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

        Leirbukt barnehage (248) -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

        Barneverntjenesten (250) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

        Helse og sosialadministrasjon (300) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Sonjatun sykehjem (310) -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

        Sonjatun omsorgssenter (311) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Sonjatun bo- og kultursenter (312) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

        Hjemmesykepleie (320) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
 Rådmannen bes om å iverksette tiltak for å bringe musikkskolens tilbud mer i samsvar 

med etterspørselen.
 Kommunestyret ber om at tilfredshet med barnehagenes kvalitative tilbud tas inn som 

måleindikator. 
 Kommunestyret anbefaler brukerundersøkelser også for områdene barnevern, kino, 

ungdomskontakt, bygg og eiendom samt byggsak

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
 Det gjøres en helhetlig saksbehandling av tiltaket heldøgnsbemannet omsorgsbolig der 

man ser på flere mulige finansieringsordninger; herunder samarbeidsmuligheter med 
ideelle organisasjoner samt muligheten av å bygge om eksisterende boligmasser til 
formålet. Det må også utredes om heldøgnsbemannede omsorgsboliger vil kunne frigjøre 
sykehjemsplasser og om dette skal få konsekvenser for den planlagte utvidelsen av 
sykehjemsplasser. Tiltaket søkes innarbeidet i budsjettprosessen for 2016.

 Arbeidet med å få på plass et dagtilbud startes med tanke på å få tiltaket i drift til 2017.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:

Endringsforslag Nordreisa Sv

Investeringer
Konsekvenser 
drift

Tas ut: sum 2015 2016 2017 2018

Hjelnes kai        1 000 000            51 422            87 077              85 610              84 144 

småbåthavn        5 000 000          257 110          435 387            428 055            420 721 

sum konsekv          308 532 522 468 513 665 504 865

Drift

reduksjon åpning halti         70 000

kantine halti            38 000            57 700              57 700              57 700 

sommeråpen barnehage        -100 000        -100 000 



adm ressurs bhg        -463 000        -926 000          -926 000          -926 000 

ppt interkomm samarb        -450 000          -450 000          -450 000 

reduksjon til disposisjonsfond 358 000 360  000 366 450

utearealer storslett skole        -500 000 

lærling           -40 000        -160 000          -253 000          -253 000 

ekstra fra budsjettforlik          700 000          700 000            700 000            700 000 

rest til disp fond            13 532 - 336            2 365 0

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Sette av midler til IKT lærling som innarbeides i budsjett 2015.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
A) Driftsbudsjett 2015

 Rammeoverføringer fra staten økes med 790 000 som følge av 
budsjettforhandlinger og settes på disposisjonsfond.

 250.000 til kompetanseheving for lærere tas inn i budsjett, tas fra 
disposisjonsfond

B) Investeringsbudsjett
 På bakgrunn av forprosjekt for Guleng 3 heves låneopptak 2015 til 13 mill. 
 Gulvdekke idrettshall må skiftes, beløp heves til 400.000
 EPC kontrakt Alt 1. økes til 6.900.000.

Det ble først stemt over forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf). 
2 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 
1 stemte for og 19 stemte imot. Forslaget falt dermed. 

Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Øyvind Evanger (Ap):
Punkt a) enstemmig vedtatt. 
Punkt b) enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Halvar Wahlgren (H). 
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 
11 stemte for og 9 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). 
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over Siv Elin Hansen (Sv) verbal forslag: 
Punkt 1. Enstemmig vedtatt. 
Punkt 2. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over Gerd H. Kristiansen (Krf) verbal forslag:
Punkt 1. Enstemmig vedtatt. 
Punkt 2. Enstemmig vedtatt.



Punkt 3. 2 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt dermed.

Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer. 
19 stemte for og 1 stemte imot. 

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

2. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner

Budsjett      
2015

Budsjett      
2016

Budsjett      
2017

Budsjett      
2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908
2 Sektor for oppvekst og kultur 108 389 851 107 877 157 107 877 157 106 895 847
3 Helse og omsorg 109 356 746 110 762 407 115 872 407 115 872 407
4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620
5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296
6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 305 753 29 269 042 29 269 042
7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500
8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 258 742 529 255 967 081 231 398 007 230 178 793

3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:
Investeringsbudsjett 2015

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 1 6 900 000 6 900 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 400 000 400 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000



Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000

VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 82 109 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 212 929 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -56 613 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -152 983 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -800 000 -800 000

Sum finansiering -82 109 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -212 929 000

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 56.613.000 i 2015. Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

6. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Politisk arbeidsgruppe settes sammen av de av formannskapets medlemmer som frivillig 
ønsker å være med i denne, pkt 7 i rådmannens innstilling.  

7. Formannskapet ber om å få framlagt en vurdering av kommunens samlede 
bygningsmasse med sikte på å ta stilling til framtidig eierskap og bruk. Denne må 
fremmes til behandling før kommunestyret kan ta stilling til sak om EPC-kontrakter.

8.       A) Driftsbudsjett 2015
 Rammeoverføringer fra staten økes med 790 000 som følge av 

budsjettforhandlinger og settes på disposisjonsfond.



 250.000 til kompetanseheving for lærere tas inn i budsjett, tas fra 
disposisjonsfond

B) Investeringsbudsjett
 På bakgrunn av forprosjekt for Guleng 3 heves låneopptak 2015 til 13 mill. 
 Gulvdekke idrettshall må skiftes, beløp heves til 400.000
 EPC kontrakt Alt 1. økes til 6.900.000.

9. Sette av midler til IKT lærling som innarbeides i budsjett 2015.

10. Videreføring av 3+3 turnus på Høgegga boliger.
Inndekning i økte rammeoverføring fra staten og mindre renteutgifter på kommunale lån, 
i tillegg utbytte fra Ymber

11. Nordreisa kommunes utgift til drift av interkommunale PP-tjeneste koster årlig kr 2,66 
mill. 
Avtalen har ett års oppsigelsesfrist.
Nordreisa kommune starter umiddelbart reforhandling av avtalen, sammen med de andre 
eierne, styret, tillitsvalgte og leder, med mål om å redusere kostnadene for kommunene 
og samtidig forsvarlig faglig drift. Hvis ikke partene er kommet til enighet innen første 
halvår 2015, så sies avtalen opp.

12. Det gjøres en helhetlig saksbehandling av tiltaket heldøgnsbemannet omsorgsbolig der 
man ser på flere mulige finansieringsordninger; herunder samarbeidsmuligheter med 
ideelle organisasjoner samt muligheten av å bygge om eksisterende boligmasser til 
formålet. Det må også utredes om heldøgnsbemannede omsorgsboliger vil kunne frigjøre 
sykehjemsplasser og om dette skal få konsekvenser for den planlagte utvidelsen av 
sykehjemsplasser. Tiltaket søkes innarbeidet i budsjettprosessen for 2016.

13. Arbeidet med å få på plass et dagtilbud startes med tanke på å få tiltaket i drift til 2017.

14. Rådmannen bes om å iverksette tiltak for å bringe musikkskolens tilbud mer i samsvar 
med etterspørselen.

15. Kommunestyret ber om at tilfredshet med barnehagenes kvalitative tilbud tas inn som 
måleindikator. 

PS 61/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms 
videregående skole

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår partnerskapsavtale og samarbeidsavtale med Nord-Troms 
videregående skole med formål 



 om å legge til rette for et godt samarbeid for å gi elever et større innsikt i arbeids- og 
næringsliv

 legge til rette for praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og 
handlinger i praksis. 

 bidra til å gi et realistisk grunnlag for valg av yrke og utdanning.

 om å sikre utdanning og rekruttering av dyktige fagfolk.  

PS 62/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa pr. september 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2013 tas til orientering.

Utfordringer som er beskrevet i rapporten må følges opp i Oppvekstutvalget, i rektormøter 
sammen med Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i personalmøter på den 
enkelte skole. 

PS 63/14 Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy-
sluttbehandling

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Ragnvald Myrvang (Frp) og Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende fellesforslag:
Henstilling til Skjervøy kommune
Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –vest tas ut da de to områdene er for nært 
trekkruta til vill-laksen, og skade for fiskeriene.

Det ble først stemt over fellesforslaget fra Ragnvald Myrvang (Frp) og Olaf Skogmo (Sp). 
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over driftsutvalgets innstilling. 19 stemte for og 1 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Nordreisa kommune 2014-2026.



Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas 
rettsvirkning og tas videre til mekling. 

Henstilling til Skjervøy kommune
Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –vest tas ut da de to områdene er for nært 
trekkruta til vill-laksen, og skade for fiskeriene.

PS 64/14 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021- høring

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen, nytt punkt 4:
Siden Mollisjohka ikke har en minstevannføring, eller kraftutbygging, er også vannføringa i 
Reisaelva blitt lavere, noe som er uheldig for ei lakseelv.
Forslag til tiltak:
Sikring av minstelavvannføring i Mollisjohka – er en sideelv til Reisaelva.

Innstillingen med tilleggsforslaget fra Olaf Skogmo (Sp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av 
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til 
at målene i vannforskriften nås. 

2. Nordreisa kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig 
hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen 
av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 

3. Til innholdet i selve høringsdokumentene vises det til vedlegg 1 og 2, Høringssvar fra 
Nordreisa kommune til Regional forvaltningsplan. 

4. Siden Mollisjohka ikke har en minstevannføring, eller kraftutbygging, er også 
vannføringa i Reisaelva blitt lavere, noe som er uheldig for ei lakseelv.
Forslag til tiltak:
Sikring av minstelavvannføring i Mollisjohka – er en sideelv til Reisaelva.

PS 65/14 Samorganisering av rådet for nasjonalparkkommuner (Rfn) og 
Norges Nasjonalparklandsbyer (NPL).

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune deltar i stifting og innmelding i ny organisasjon med virkning fra
   1.1.2015, ved en samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges 
nasjonalparklandsbyer.  Forutsetningen er at mer enn 10 kommuner beslutter det samme.

2. Ordfører får delegert myndighet til å utpeke den personen som skal undertegne for 



Nordreisa kommune på stiftelsesdokument for ny organisasjon.

3. Nordreisa kommune betaler ikke kontingent til Rådet for nasjonalparkkommuner i 2015, men 
denne betales til den nye organisasjonen.  Det gjøres kapitalinnskudd i ny organisasjon 
tilsvarende egenkapitalen kommunen får utbetalt ved oppløsning av Rådet for 
nasjonalparkkommuner. 

PS 66/14 Trespråklig skilting i Halti

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar trespråklig skilting; norsk, samisk og kvensk, utenfor og inne i 
Halti. 
Kostnader til skilting fordeles forholdsmessig på de forskjellige leietakerne i bygget. 

PS 67/14 Revidering av investeringsbudsjettet for 2014, Selvkost

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune tar opp kr 700.000 i lån for å finansiere innkjøp av bil for avløp/overvann, 
selvkost. Finansieringen erstatter vedtatt finansiering i kommunestyrevedtak 10/14. Renter og 
avdrag knyttet til lånet finansieres av avløpsfondet. 

PS 68/14 Kommunens regler ved salg av eiendom

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

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

Vedtak:

Saken utsettes.



PS 69/14 Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og ressursbruk i grunnskolen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

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

Vedtak:

Saken utsettes.

PS 70/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-20126, 
resultater etter mekling

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Ragnhild Hammari (Frp) inhabil jf. Fvl § 6-10.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og kommunestyrets vedtak 2/14 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014 – 2026 og vedtar følgende nye arealer 
og bestemmelser som er tatt inn etter mekling:

Josvannet – BFT 09
 Arealet tas inn i plankartet og i planbestemmelsenes punkt 2.6.1, med krav om 

reguleringsplan.

Svartfosslia – BFR 03
 Øvre tak på 55 fritidsboliger stadfestes i planbeskrivelsens kapittel 11.2 og som ny 

bokstav e) i planbestemmelsens punkt 2.3.4 i hht plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 
5. 

 Markeringer om at BFR 03 ikke er rettskraftig tas ut av planbeskrivelsens kapittel 10.1.2. 
og 11.2.

 Siste avsnitt i retningslinjene til planbestemmelsenes punkt 2.3.3. «Om BFR 03» tas ut.

Lyngstad – BFR 05
 Arealet til BFR 05 slås sammen med BFR 06 som dermed utvides med ca. 3 daa. Nytt 

areal er ca. 6,9 daa
 BFR 06 Marjastilla får nytt areal i plankartet. Planbeskrivelsens kapittel 10.1.2 og 11.2 

justeres med nytt areal og antall tomter økes til 6.
 BFR 05 og tilhørende bestemmelser tas ut av plankart, planbeskrivelsens kapittel 10.1.2 

og 11.2 og planbestemmelsenes punkt 2.3.3.

Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene BRU 1 – Biedjovagge til følge. Arealene 
unntas rettsvirkning og tas videre til Kommunal og Moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse.



Begrunnelse:
Vedtaket begrunnes med et ønske om å legge til rette for næringsutvikling gjennom
gruvedrift i denne delen av kommunen. Arealet som er foreslått som BRU 1 er hentet fra Arctic
Golds forslag til planprogram for området. Arealet er en delvis overlappende forlengelse av 
areal avsatt til tilsvarende formål i kommuneplanens arealdel for Kautokeino kommune


