
       

 

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 26.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 15:05 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lidvart Jakobsen Leder AP 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Hilde Anita Nyvoll Medlem AP 

Trond Bjerkmo Medlem AP 

Ole Morten Pedersen Medlem AP 

Halvar M Wahlgren Nestleder H 

Terje Olsen Medlem H 

John R Karlsen Medlem FRP 

Ragnhild Hammari Medlem FRP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

Olaf Skogmo Medlem SP 

Karoline Olaussen Medlem UNG 

Øyvind Blixgård Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ida Bakkejord Musum MEDL AP 

Gerd H Kristiansen MEDL KRF 

Aina Karoline Hagen MEDL AP 

Kari Silvana Wara MEDL AP 

Geir H. Sagelv MEDL H 

Bjørn J. Garden MEDL FRP 

Rikke Gausdal Larsen MEDL FRP 

Leif C. Johansen MEDL KRF 

Olaug Bergset MEDL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Steinar Toresen Aina Karoline Hagen AP 

Brynjulf S. Blixgård Kari Silvana Wara AP 

Morten Risto Ida Bakkejord Musum AP 

Ottar Remmen Geir H. Sagelv H 

Birger Solbakken Bjørn J. Garden FRP 

Harald Willy Henriksen Rikke Gausdal Larsen FRP 

Frits Eivind Sakshaug Gerd H Kristiansen KRF 



 

Merknader 

Ingen vara kunne møte for Leif C. Johansen (Krf)  

Ingen vara kunne møte for Olaug Bergseth (Sp) 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino Rådmann 

Christin Andersen Assisterende 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  Birger Solbakken 

Ordfører  

 

 

______________________  _______________________ 

Ellinor Evensen    Sigrund Hestdal 

Utvalgssekretær  
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Møte med Avinor og kommuner om fremtidig flyplass struktur, v/ Varaordfører, Halvar 

Wahlgren (H) 

 

Møter med UNN vedrørende finansiering av sykestuesenger etter 1.1.2016 v/Halvar Wahlgren 

(H). 

 

Vedrørende arbeide i arbeidsgruppa for planlegging av heldøgns omsorgsboliger for eldre og 

planlegging av flere sykehjemsplasser v/helse og omsorgsleder Bodil Mikkelsen. 

 

Permisjoner 

Øyvind Blixgård, ungdomsrådet, 10:25 – 10:55 

John Karlsen (frp) fra kl 13:00, etter behandlingen i PS 2/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FO 1/15 Cellegiftbehandling ved Sonjatun helsesenter. Spørsmål til 

ordføreren i kommunestyremøtet 26.03.2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

 

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet, torsdag 26.3.2015. 

 

Cellegiftbehandling ved Sonjatun helsesenter. 

Kommunestyret har i tidligere møter vært opptatt av at cellegiftbehandling må gis ved Sonjatun 

helsesenter, slik at de som må ha denne viktige behandlingen slipper å reise den lange veien til 

Tromsø.  Etter å ha lest referatene fra formannskapet kan det oppfattes som uklart hva som skjer 

i denne saken.  

 

Spørsmålet til ordføreren: 

Hva gjøres i denne saken, og når tid kan vi forvente at tilbudet er på plass ved Sonjatun 

helsesenter? 

 

John Karlsen, Nordreisa FrP 

 

 

 

Svar på spørsmål i fra Kandidat John R. Karlsen: 

Som representanten sier har det vært fokus på å få på plass et tilbud til kreftpasienter i Nordreisa 

kommune. Det er opprettet stilling på kreftsykepleie for flere år siden. Det er blitt bevilget 

penger til ombygging på Sonjatun som tilrettelegger for blanding av cytostatika. Det er i tillegg 

blitt gitt gaver og samlet inn penger for tilrettelegging for denne pasientgruppen. 

Nordreisa kommune har i dag en kreftsykepleier i 100% stilling. Stillingen er organisert under 

hjemmesykepleien i Nordreisa. Sykepleieren jobber opp mot pasienter i aktiv behandling og 

pasienter innen lindrende behandling. Hun har tidligere gitt både gitt cellegift både til pasienter i 

aktiv behandling og lindrende behandling. Kreftsykepleier har arbeidshelger i 

hjemmesykepleien hver 3. helg hvor hun er inne i ordinær turnusarbeid og oppgaver der. Dette 

spiser opp 43% av ressursen kreftsykepleier har. Det er derfor blitt bedt om at stillingen gjøres 

om til en dagarbeiderstilling, for at kreftsykepleier skal kunne jobbe mer aktivt med oppfølging 

og aktiv behandling. Da denne saken kom opp til behandling i formannskapet var vedtaket:  

Cellegiftbehandling er en del av spesialisthelsetjenesten og skal i så måte utføres av sykehuset 

gjennom Distriskmedisinsk senter Nordreisa. Nordreisa kommune inngår forhandlinger med 

UNN om finansiering av tjenesten. Bemanningsspørsmålet løses ved å kurse flere sykepleiere til 

å utføre cellegiftbehandling. 

 

Foreløpig er lokalitetene for cellegiftbehandling på plass i tillegg til dagens organisering på 

kreftsykepleier. Nordreisa kommune må organisere tilbudet med dagens ressurser.  

 

DMS Nord-Troms har vært i kontakt med UNN kreftavdelingen i forbindelse med vedtaket og 

startet en diskusjon om prinsippene i det formannskapet vedtok 12. mars. Det er pr i dag ingen 

avklaring på hvor skillet mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten vedr 

cellegiftbehandling, heller ikke på UNN. Jfr tjeneste avtale 5 er det sykehuslegen som avgjør når 

pasienter er utskrivningsklar og da er det opp til kommunene ta imot pasienter og gi den 

nødvendige helsehjelp de har behov for.  

Videre får man signaler om at kreftavdelingen på UNN har krav om å jobbe mere aktivt ut mot 

kommunene for å ha opplæring på cellegiftbehandling.  

 

Ordfører vil avslutningsvis nevne at regjeringen signaliserer om å styrke det kommunale helse- 

og omsorgstjeneste, bl.a. med et «pakkeforløp for kreft» Kortere liggetid og økt poliklinisk 

behandling gjør at kommunehelsetjenesten tar hånd om stadig flere og sykere kreftpasienter, 



også mange som trenger lindrende behandling. Ordfører mener at dagens finansiering av 

samhandlingsreformen ikke gir rom for nye oppgaver.   

 

 

Lidvart Jakobsen 

ordfører 

 

PS 1/15 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

PS 2/15 Revidering av budsjett 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

 

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret stemmer over rådmannens forslag i saksutredningen.  

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

1. Skolene skjermes for kutt i 2015. Fjorårets underskudd dekkes inn i 2016 ved nedgang i 

sykefraværet. 

2. Følgende kuttforslag tas derfor ut av formannskapets innstilling 

a. Moan skole 540 000,- (100% lærerstilling Moan) 

b. Storslett skole 450 000,- (innsparing lønn) 

c. Ikt investeringer skole reduseres til 600 000,- for 2015 og tas av utbytte fra YMBER 

dersom det blir utbytte i år. Finansieres ellers av ubrukte lånemidler eller opptak av 

lån. 

3. Kantinedrift på Halti tas ut. 

a. Det inviteres til møte med private aktører, representanter for kontorfellesskapet, 

ideelle organisasjoner og andre når det gjelder drift av kantine og eventuelt andre 

serviceoppgaver. Tanken er å se på om det kan være interesse og liv laga for 

alternative løsninger for drift av kantinefunksjonen ved Halti. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende oversendelses forslag til nedsatt arbeidsgruppe for 

økonomisk omstilling: 

1. Adm. Helse 800 000,- (konsulent) holdes vakant 

2. 6/12 av denne innsparingen (ca 500 000,-) omdisponeres til personalarbeid. Målet er 

varig nedgang i sykefraværet. 



a. Det tilsettes en HMS leder som samlokaliseres med personalkonsulenten og 

assisterende rådmann. 

Arbeidsoppgavene og stillingsinstruksene til dette teamet endres og skal utgjøre 

Nordreisa kommunes personalavdeling. 

b. Personalavdelingens hovedoppgavene skal være å arbeide for utviklingen av 

kommuneorganisasjonen med målsetning om å gjøre kommunen til en av regionens 

beste kommuner på personalarbeid. Herunder ligger bl.a. oppfølging av ansatte, hms 

arbeid, kompetansebygging og utviklings-støtte til lederne. Fokuset skal være 

arbeidsmiljø, økt personalkompetanse i ledelsen samt frisklivssatsing med trening og 

trivsel. 

c. Nordreisa kommune skal ha et sykefravær i organisasjonen som ligger på 

gjennomsnittet for Troms innen utgangen av 2016 og for landsgjennomsnittet innen 

utgangen av 2017. 

 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Nordreisa kommune starter en prosess med å samle all grunnskoleundervisning ved Moan og 

Storslett skole fra og med høsten 2015. 

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:  

Lillebo alderspensjonat igangsettes som planlagt. Finansieringen ses i sammenheng med 

innsparinger barnehage struktur og andre strukturelle drifts tiltak. Kommunestyret kommer 

tilbake til endelig finansiering i kommunestyret i juni 2015. 

 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag:  

Investeringsbudsjett: 

1. Grunnkjøp 3,5 mill tilføyes i budsjettreg. Juni 

2. Vedlikehold Tak og gulv idrettshall 450 000,- søkes dekket inn i revisjon i juni. 

 

Eiendommen Leonard Isaksens vei 10-12 vurderes frem mot kommunestyremøtet i juni. 

 

3. Inndekning av tidligere års merforbruk på 10,3 mill søkes slik 

5,5 mill i 2016 

4,8 mill i 2017 

 

 

 

Det ble først stemt over John Karlsen (Frp) forslag for kommunestyrets avstemming av saken. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 

4 stemte for forslaget og 15 stemte imot. Forslaget falt dermed.  

 

Det ble så stemt over punkt 1 og 2 i forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 

1 stemte for og 18 stemte imot. Forslaget falt dermed. 

 

Det ble deretter stemt over oversendelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) 

Forslaget enstemmig vedtatt. Forslaget oversendes til arbeidsgruppa for økonomisk omstilling. 

 

Det ble deretter stemt over punkt 3 i forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Terje Olsen (H). 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 



 

Det ble deretter stemt over hele forslaget til rådmannen.   

14 stemte for og 5 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over punkt 1 og punkt 2 i forslaget fra Øyvind Evanger (Ap) 

Punkt 1 og punkt 2 enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over forslagets vedrørende eiendommen Leonard Isaksensveig i forslaget 

fra Øyvind Evanger (Ap). 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Det ble til slutt stemt over punkt 3 i forslaget fra Øyvind Evanger (Ap) 

Punkt 3 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i konsekvensvurderinger foreslår rådmannen følgende budsjettregulering: 

Ansvar  Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

     
880  Dekning av tidligere års 

merforbruk  

1 200 000   Inndekning tidligere års 

merforbruk 

305  Fellesutgifter helse   3 000 000  Reduksjon ressurskrevende 

tjenester 

350  DMS   1 300 000  Reduksjon tilskudd UNN 

400  Oppbemanning helse og 

omsorg  

2 100 000    

750  Integreringstilskudd    1 800 000    

Samlet utfordringer i 2015 3 300 000  6 100 000  9 500 000  

     
Stillinger     

Ansvar  Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

212  Moan skole  -540 000   100 % stilling lærerstilling  

213  Storslett skole  -450 000   Innsparing lønn 

277  Kulturskolen  -162 000   65 % stilling kulturskolen 

(30 % brukt frem til juni) 

279  Kulturhus  -233 000   80 % stilling koordinator 

Halti (50  % kommunal) 

305  Adm helse  -480 000   100 % vakant konsulent 

(hele året) 

305  Adm helse  -320 000   100 % vakant konsulent 

(8/12 deler) 

317  Lillebo alderspensjonat  -1 809 825   Ingen igangsettelse 

321  Rus og psykisk helse  -500 000   80% psyk sykepleier  

324  Høgegga omsorgsboliger  -943 000   3+3 turnus 

341  Fysioterapeutavdelingen  -200 000   40 % stilling ergoterapeut 

350  DMS  -450 000   100 % stilling 

virksomhetsleder DMS 

(9/12 del) 

601  Renhold  -400 000    100 % stilling renholder 

  -6 441 825    

 

 

    



Øvrige utgifter    

Ansvar  Navn  Utgifter Inntekter Kommentarer 

145 Fellestiltak personal -100 000   Ny avtale med BHT 

170 Politiske utvalg -100 000   

190 Disposisjonsfond -586 000   Bruk av disposisjonsfond 

210  Fellestiltak grunnskole  -100 000   Kompetanseutvikling 

213  Storslett skole  -117 630   Frukt og grønt 

214  Rotsundelv skole  -190 000   Innsparing vikarutgifter 

2*  Tiltak kultur  -60 000    

4**  Prosjekt ungdomsmiljø  -50 000   Gml prosjekt som ligger 

inne i budsjettet 

6**  Teknisk avdeling  -70 000   Div kutt 

600  Teknisk avdeling -400 000   Div besparelse iflg forslag 

fra teknisk sjef 

650  Bygg - Sonjatun 

helsesenter  

-70 000   Utgifter til et nytt kontor 

800  Fra investering  -1 122 377    Reduserte investeringer 

  -2 966 007    

     
 Kontrollsum -7 832   Avsetning til 

disposisjonsfond 

 

 

2. Følgende investeringer foreslås gjennomført: 

 

    908 Videreføre Guleng 3 kr. 13 000 000  13 000 000 

        Renter og avdrag  91 170 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    911 Halti II  24 800 000 

        Renter og avdrag  608 268 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    940 Egenkapitalinnskudd KLP, kr 1.300.000  1 300 000 

        Renter og avdrag  0 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    993 Avdrag videreformidlingslån, kr 5.400.000  5 400 000 

    993 Økte avdrag startlån, kr 250.000  250 000 

    994 Startlån, kr 10.000.000  10 000 000 

        Renter og avdrag  431 500 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX EPC Energisparekontrakter alternativ 1  6 900 000 

        Renter og avdrag  313 675 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX IKT investeringer oppvekst, kr 827 000  827 000 

        Renter og avdrag  97 255 

        Andre driftskonsekvenser  -270 000 

    9XX Sikring Sørkjosen havn kr 320.000  320 000 



        Renter og avdrag  13 808 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX VAR Hovedplan avløp gjennomføring, kr 1.860.000  1 860 000 

        Renter og avdrag  95 645 

        Andre driftskonsekvenser  0 

    9XX VAR Vannverk, kr 800 000  800 000 

        Renter og avdrag  34 520 

        Andre driftskonsekvenser  0 

 

 

Følgende to punkter oversendes til nedsatt arbeidsgruppe for økonomisk omstilling: 

 

1. Adm. Helse 800 000,- (konsulent) holdes vakant 

2. 6/12 av denne innsparingen (ca 500 000,-) omdisponeres til personalarbeid. Målet er 

varig nedgang i sykefraværet. 

a. Det tilsettes en HMS leder som samlokaliseres med personalkonsulenten og 

assisterende rådmann. 

Arbeidsoppgavene og stillingsinstruksene til dette teamet endres og skal utgjøre 

Nordreisa kommunes personalavdeling. 

b. Personalavdelingens hovedoppgavene skal være å arbeide for utviklingen av 

kommuneorganisasjonen med målsetning om å gjøre kommunen til en av regionens 

beste kommuner på personalarbeid. Herunder ligger bl.a. oppfølging av ansatte, hms 

arbeid, kompetansebygging og utviklings-støtte til lederne. Fokuset skal være 

arbeidsmiljø, økt personalkompetanse i ledelsen samt frisklivssatsing med trening og 

trivsel. 

c. Nordreisa kommune skal ha et sykefravær i organisasjonen som ligger på 

gjennomsnittet for Troms innen utgangen av 2016 og for landsgjennomsnittet innen 

utgangen av 2017. 

 

Kantinedrift på Halti tas ut. 

 

Det inviteres til møte med private aktører, representanter for kontorfellesskapet, ideelle 

organisasjoner og andre når det gjelder drift av kantine og eventuelt andre serviceoppgaver. 

Tanken er å se på om det kan være interesse og liv laga for alternative løsninger for drift av 

kantinefunksjonen ved Halti. 

 

Lillebo alderspensjonat igangsettes som planlagt. Finansieringen ses i sammenheng med 

innsparinger barnehage struktur og andre strukturelle drifts tiltak. Kommunestyret kommer 

tilbake til endelig finansiering i kommunestyret i juni 2015. 

 

Investeringsbudsjett: 

1. Grunnkjøp 3,5 mill tilføyes i budsjettreg. Juni 

2. Vedlikehold Tak og gulv idrettshall 450 000,- søkes dekket inn i revisjon i juni. 

 

Eiendommen Leonard Isaksens vei 10-12 vurderes frem mot kommunestyremøtet i juni. 

 

Etter kommunelovens 48 nr 4 søker Nordreisa kommunestyre departementet om inndekning av 

tidligere års merforbruk; kr 10 300 000 slik:  

Kr. 5 500 000 i 2016 

Kr. 4 800 000 i 2017 

 



 

PS 3/15 Områderegulering Lunde -sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 
 

 

PS 4/15 Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse 

av grunnareal av gnr 52 brn 1 og 3 i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av offentlige formål 

og samferdselsformål i Reguleringsplan Lunde, for å sikre utbygging av området i samsvar med 

planen. 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 

 

Internveien, SV 6, 7 og 8, tas ut av ekspropriasjonsgrunnlaget 

 

PS 5/15 Sluttbehandling: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og 

parkering - Plan ID: 19422014_005 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

 
_005 med plankart samt planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

 

 

 

 

 



 PS 6/15 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune ønsker ikke å overta forvaltning av verneområder i 

kommunen, fordi det ikke medfølger økonomiske ressurser, samt at vi mener det blir 

uoversiktlig hvis Nordreisas fem verneområder skal forvaltes av tre forskjellige 

forvaltningsorgan.  

 

Nordreisa kommune anbefaler staten å overføre forvaltningsansvaret for 

de tre resterende verneområder i Nordreisa til verneområdestyret 

for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarhaldi landskapsvernområde.  

 

Nordreisa kommune ber om at staten oppretter en ny stilling som naturforvalter for de tre siste 

verneområdene i kommunen, og at denne stillingen lokaliseres sammen med dagens 

nasjonalparkforvalter i Forvaltningsknutepunktet i Halti. 
 

 

PS 7/15 Nordreisa kommune som Friluftslivets År kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen.  

 

Kommunen vil: 

• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.  

• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

• Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.  

• Arrangere ”På tur med ordføreren” – en åpen tur med ordføreren som turleder.  

• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene. 

Følge opp arbeidet i Nord-Troms Friluftsråd. 

 

 

 

 

 



PS 8/15 Høring og offentlig ettersyn- Fylkesplanens handlingsprogram 2015-

2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Pkt 11. Industrihavner: 

Nord-Troms savner en dypvannshavn med tilstrekkelig næringsareal på land. Det er avsatt et 

slikt område i nylig vedtatt arealplan i Nordreisa som en ønsker realisert. 

 

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

I kommentar til pkt 10. 

Legges til i siste linje på side 410: 

..., spesielt Kvænangsfjellet, Kåfjordbergan, Djupvik og Storslett bru. 

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olaf Skogmo (Sp). 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap). 

16 stemte for og 2 stemte imot. Tilleggforslaget dermed vedtatt.  

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune fremmer følgende høringsinnspill til Fylkesplanens handlingsprogram 

2015-2018: 

 

NORDOMRÅDENE 

 

Prioriterte strategier: 

2. Utvikling av kapasitet og kompetanse om arktiske forhold, klima, miljø, bærekraftig utnytting 

av naturressurser og forvaltningen av disse. 

 

Kommentar: 

Når det er snakk om forvaltning av naturressurser er det viktig at kulturaspektet ivaretas. 

Nordreisa kommune er vertskommune for reindrift, og dette aspektet påvirker forvaltningen av 

naturressursene. Fylkeskommunen bør integrere dette i strategien, og bidra til at det utvikles mer 

kunnskap om kulturelle forhold som har betydning for utvikling av kapasitet, men også kan øke 

samhandling og forståelse for reindriften. 

 

10. Landsdelens mellomriksveger, E8 i Troms og E10 i Nordland/Troms, må prioriteres for å 

styrke samarbeid og samhandel i Barentsregionen. 

 

Kommentar: 

Det foregår stor næringsaktivitet i Nord-Troms, spesielt innen havbruk. Transportåre for fisk fra 

Finnmark og Nord-Troms ligger langs E6. Det er et stort behov for bedre kommunikasjoner 

langs E6, spesielt Kvænangsfjellet, Kåfjordbergan, Djupvik og Storslett bru. Det må nevnes at 

viktige årer for samhandel er fylkesveier og omtales som flaskehalser for økning av kapasitet; 

RV 866 (Langbakken i Skjervøy) og forbindelse til Arnøy.  

 

11. Industrihavner: 

Nord-Troms savner en dypvannshavn med tilstrekkelig næringsareal på land. Det er avsatt et 

slikt område i nylig vedtatt arealplan i Nordreisa som en ønsker realisert. 

 



12. Kapasitet og fasiliteter på Tromsø lufthavn Langnes må bygges ut i tråd med sterkt forventet 

passasjervekst og gjøres klar til å kunne forbli det sentrale passasjerknutepunktet på 

flytransportsiden for Nord-Norge og Barentsregionen. 

 

Kommentar: 

Nordreisa kommune støtter satsingen. Som regionsenter i Nord-Troms ønsker vi å presisere 

viktigheten av Sørkjosen lufthavn for innbyggere, næring og offentlig sektor. Ivaretakelse av 

flyplassen for framtiden, og utvikling av flyplassens betydelse for fylket og nordområdene er 

sentralt for oss. Nordreisa kommune foreslår at mulighetene som ligger i Sørkjosen lufthavn, 

som støttefunksjon eller base for enkelttjenester, videreformidles arbeidet med Tromsø lufthavn 

Langnes. 

 

 

Ikke prioriterte tiltak: 

16. Bidra til å utvikle kvensk språk og kultur 

 

Kommentar: 

Halti Kvenkultursenter IKS har vært en sentral del av planene for Halti helt fra de første planene 

om bygget. I de tidligere år var bygget betraktet som et «Kvenkultursenter», med stor kvensk 

utstilling, kontorer, arkivrom og annet. Halti kvenkultursenter er en av få institusjoner for den 

kvenske nasjonalminoriteten, og skal være et «kvensk fyrtårn». 

 

Halti kvenkultursenter har arbeidet hardt i mange år med å revitalisere kvensk, og nå kan det se 

ut som at pendelen for kvenene som folkegruppe er i ferd med å snu. Kvenene har gått sammen 

om å få språket løftet opp på nivå 3 på Det europeiske språkcharteret. Vi har grunn til å tro at 

dette snart vil bli en realitet. Om dette går igjennom vil det innebære økonomiske forpliktelser 

for opplæring, kunnskapsspredning, historieformidling, media m.m.  

 

Den dagen ønsker vi at Kvenkultursenteret er et tydelig og synlig senter, som er klare til å påta 

seg mange av de nasjonale oppgavene. Den dagen kan komme i løpet av de neste tre år. Med 

dette kan Halti på mange måter fremstå som et nasjonalt og internasjonalt senter, i tillegg til 

regionalt som er målsettingen i dag.  

 

Med et nytt Halti, som åpner for publikum denne våren, er det meget viktig at Fylkeskommunen 

løfter kvensk til en prioritert strategi, slik at tiltak og språkaktiviteter vil bli ivaretatt. Innsatsen 

bør være både politisk og gjennom søkbare midler, for at vi skal være i stand til å løfte nye Halti 

til et internasjonalt og nasjonalt nivå, med utviklingen av språk og revitalisering av kultur i 

fokus. 

 

 

NÆRINGSSTRATEGIER, FOU OG KOMPETANSE 

 

Kommentar: 

Nordreisa kommune ser at fylkeskommunen i forslaget til handlingsprogram legger til rette for 

at innovasjon og utvikling kan skje også i distriktene. Å bevare å utvikle de desentraliserte 

kompetansestrukturene og legge til rette for god logistikk og transportsystem er avgjørende for 

bosetting og næringsutvikling i distriktene. I strategiene er dette ikke stadfestet. Vi foreslår at 

man tilføyer i punkt 6, at dette samarbeidet også skal utvides til å omfatte kommunene og 

næringshagene, for å ivareta koplingen mellom forskningsinstitusjonene og distriktene. 

 

 

 

SENTERSTRATEGI 

 



Kommentar: 

Når der gjelder bredbåndsutbygging vil kommunen formidle til fylkesrådet at det fortsatt er et 

behov i kommunen for tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene. 8 områder har fortsatt ikke 

tilstrekkelig internett. Noen av disse stedene har heller ikke TV mottakelse. Vi ber om at 

Fylkeskommunen opprettholder midler til slike tiltak, inntil behovet er dekt i distriktene. 

 

Vi er skeptiske til formuleringen strategi 13. Hvis dette følges, så kan det skje en massiv 

nedbygging av skoletilbudet i distriktene. Nord-Troms videregående består av en mengde 

kompetanse som også kommer andre grener i samfunnet til gode. Det er viktig at kompetansen 

ivaretas og bygges på. Bysentrene i fylket får slik kompetanse til seg, det vil være vanskelig for 

distriktene og i vareta samfunnsoppgaver hvis man i så stor grad mister kompetanse. Det er 

viktigere at fylket legger til rette for at ungdommene har et bredt undervisningstilbud i 

dagpendleravstand fra hjemmet i størst mulig del av fylket. 

 

AREALPOLITIKK OG FORVALTNING 

 

FOLKEHELSE 

 

URFOLKSDIMENSJONEN 

 

Kommentar: 

Nord-Troms er del av Sametingets virkemiddelområde for næring. For å styrke næringsutvikling 

i samiske områder bør det, på grunn av avstander og kommunikasjoner, være en stedlig ressurs 

for dette næringsarbeidet i regionen. Halti vil være et naturlig kontorsted, med tanke på nærhet 

til næringshagen. Å ha en stedlig ressurs kan også bidra til at kommunene i større grad kan 

samhandle og jobbe for utviklingen av samiske tilbud i kommunen. 

 

TANNHELSE 

 

Kommentar: 

Jfr. Senterstrukturen er det viktig for Nord-Troms å få tilbake tjenester for kjeveortopedi. 

 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

 

 

Kommentar: 

Strategi 1 og 5, og prioriteringen av disse viser at fylkeskommunen har i stor grad hørt på 

innspill fra distriktene. 

 

Strategier for å øke gjennomføringsgraden bør også innbefatte bomiljø til elevene og 

fylkeskommunens ansvar og rolle ovenfor oppfølging av den enkelte skoleelev på skolestedet. 

Her kan også vertskommunene involveres. 
 

 
 

 
 

 

 

 



PS 9/15 Prosjekt Boligutvikling i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende forslag: 

1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms 

kommunene. 

2. Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms 

region. 

3. Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen. 

4. For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms 

fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne 

midler. 

5. Nordreisa kommune bidrar med lønnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av egne 

faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av 

egenfinansiering i prosjektet.  

 

Forslaget fra Halvar Wahlgren (H) ble satt opp mot formannskapets innstilling.5 stemte for og 

12 stemte imot forlaget. Formannskapets innstilling dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune deltar ikke i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» 

 

 

PS 10/15 Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 

2015-2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 2015 – 2018 godkjennes.  
 

 

PS 11/15 Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og ressursbruk i grunnskolen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til rapporten Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. 

Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som 

framkommer i rapporten og som oppsummeres som følger: 

 



 Kommunen bør sikre seg at læreplanverkets krav til hvor mange årstimer som skal gis 

per fag på de ulike hoved trinnene oppfylles. 

 

 Kommunen bør videreutvikle og styre sitt system for kompetanseutvikling blant 

undervisningspersonale i grunnskolen. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak 

kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) for å følge opp punktene i vedtaket.  

 

Frist for tilbakemelding fastsettes til 01.05.2015. 

 

 

PS 12/15 Permisjoner, fritak og supplering - Offentlige verv 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Fritakssøknadene fra Elise Marie Myrheim (Frp), Rikke Gausdal Larsen (Frp), Wanja Bjerkmo 

(Ap), og Aina K. Hagen (Ap) avslås da det ikke foreligger fritaksgrunn.  

 

Suppleringsvalg kontrollutvalget:  

Laila Bjerke (Ap) går inn som fast medlem i Kontrollutvalget. Harald Nyvoll (Ap) rykker opp 

som 1. vara og Knut Morten Pedersen (Ap) settes inn som 3. vara. 

Kontrollutvalget    Varamedlemmer 

Laila Bjerke (Ap)    1. Harald Nyvoll (Ap) 

Tone C. Henriksen (H)   2. Terje Å. Nilsen (Krf) 

      3. Knut Morten Pedersen (Ap) 

      4. Asveig Hasselberg (H) 

Suppleringsvalg kommunestyret: 

Nyvalg av Sylvi Johansen (Ap) ny 12. vararepresentant i kommunestyret 

Vararepresentantlisten blir slik: 

1. Jeanette Veibakken 

2. Lill Harriet Bakke 

3. Sissel Gulbrandsen 

4. Steinar Toresen 

5. Wanja Bjerkmo 

6. Marit Fredriksen Aarsand 

7. Mary Ann Andersen 

8. Brynjulf Blixgård 

9. Morten Risto 

10. Trond Ove Holmgren 

11. Rodner Nilsen 

12. Johansen, Sylvi 
 

 

 



PS 13/15 Søknad om skjenkebevilling - Reisa friluftsenter AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Reisa friluftsenter AS v/Terje Nordberg gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 

og 3 i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. 

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Reisa friluftsenter AS har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

 Reisa friluftsenter AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs, 

på området beskrevet i søknad med vedlegg.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  

Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31. desember 2015. Det gis 

skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 11.00 til kl. 02.00 alle 

ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole.  Det gis 

skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 til kl. 02.00 alle 

ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole. 

 Terje Nordberg, Lilandveien 78, 9151 godkjennes som styrer.  Reisa friluftsenter AS gis 

fritak fra bestemmelsen om stedfortreder. 

 For øvrig vises det til bestemmelsene i Alkoholloven og 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 14/15 Økonomireglement Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

3.2.1.2 

Det tilføyes; politisk hovedutvalg, i tidsplan samtidig med adm. Behandling i 

sektorene/virksomhetene. 

 

Innstillingen med tillegsforslaget fra Øyvind Evanger enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Økonomireglement for Nordreisa kommune vedtas slik den foreligger med tilføyelse i 3.2.1.2 

politisk hovedutvalg, i tidsplan samtidig med adm. behandling i sektorene/virksomhetene. 

 

 



PS 15/15 Kystsoneplan for Nordreisa-sluttbehandling etter mekling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Det ble stemt over innstillingen. 

17 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 innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene tas ut av 

planen.  

 

PS 16/15 Søknad om låneopptak - Nordreisa menighetsråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune innvilger selvskyldnergaranti for lån inntil kr 1 000 000 som Nordreisa 

menighetsråd tar opp til prosjekt tekking av tak – Nordreisa kirke. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 1 000 000 kroner med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1 100 000. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med 

tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 

4. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av garantiforpliktelsen. 

 

 


