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PS 49/15 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Referatsaker tatt til orientering. 

Vedtak: 

Referatsaker tatt til orientering. 

 

PS 50/15 Revidering av skoleskyssordning i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

Punkt 1: Som rådmannens forslag 

Punkt 2: Det skal utredes hvilke konsekvenser det har for elever som bor i Kildalen å måtte 

busse omkring 45 minutter hver veg. 

 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Siste avsnitt i utvalget sitt forslag blir tatt med i foreslått vedtak fra representanten Siv Elin 

Hansen. 

 

Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 10 stemte for og 11 stemte imot. 

Forslaget falt dermed. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) satt opp mot innstillingen fra 

oppvekstutvalget. 11 stemte for forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og 10 stemte for innstillingen 

fra oppvekstutvalget. Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) dermed vedtatt. 

Vedtak: 

 Elever på 1.-4. trinn som bor langs fylkesveg 352 Kildalen, gis rett til fri skoleskyss til 

Moan skole. 

 

 Det skal utredes hvilke konsekvenser det har for elever som bor i Kildalen å måtte busse 

omkring 45 minutter hver veg. 

 

PS 51/15 Revidering av investeringsbudsjettet 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Investeringsbudsjettet for 2015 revideres i henhold til følgende oversikt: 



 
 

PS 52/15 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for Nordreisa 

kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Sigleif Pedersen (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken jf. Fvl § 6-10. 

Behandling: 

Terje Olsen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

Tillegg til punkt 4. 

Det beregnes ikke tillegg for arbeids- og kjøretid i forbindelse med påvisning. 

 

Det ble først stemt over forslaget fra Terje Olsen (H). Oversendelsesforslaget enstemmig 

vedtatt. 

 

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

Vedtak: 

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas i hht følgende vedlegg:  

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 og forskrift om gebyrregulativ for 

behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.  

2. For å øke bruken av efaktura innføres det en ordning med premiering av de som går over fra 

papirfaktura/avtalegiro til efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant 

de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

3. Videre innføres det egen gebyrsats for overføring av arbeidsbrakker, husseksjoner og 

container over Sørkjosen havn jfr tabell under. 

4. Det innføres et behandlingsgebyr for behandling av gravemeldinger på kr 250 pr 

gravemelding. 

 

Oversendelsesforslag: 

Det beregnes ikke tillegg for arbeids- og kjøretid i forbindelse med påvisning 

 

PS 53/15 Innløsing av Sagaområdet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det inngås avtale med grunneier om innløsning av arealet på gnr 42/1 basert på takstene 

godkjent av Miljøverndirektoratet, totalt kr 894.000,-  

 

Ansvar Prosjekt Finansiering

931 Bruk av tunnelmasser 536 265                        Ubrukte lånemidler

932 Uteområdet Storslett skole 496 922                        Ubrukte lånemidler

934 Ombygging Sykestue 110 000                        Ubrukte lånemidler

935 Ombygging Dialyse - Sonjatun 500 000                        Refusjon fra Universitetssykehuset i Nord-Norge

Investeringsbeløp



Kjøpet finansieres med tilskudd på kr. 400 000 kr fra Miljødirektoratet og kr 494 000 ved bruk 

av ubrukte lånemidler Rovdas. 

 

PS 54/15 Anmodning om lånegaranti for Nordreisa sokn 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune garanterer med selvskyldnergaranti for følgende lån Nordreisa sokn tar 

opp:  

Utbedring sakristiinnganger:  kr    250 000,- 

Innkjøp brukt varebil  kr    200 000,-  

 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 450 000 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 495 000. 

 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år for lån til 

sakristiinngang og etter 3 år for lån til kjøp av varebil.  Garantiperioden kan ikke strekke seg 

utover 2 år fra forfall for fordringen (lånets løpetid), jfr garantiforskriftenes § 3. 

 

PS 55/15 Forskuddsvedtak for 2016: formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Davida Olsen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Det lages en plan for nedtrapping av eiendomsskatten. 

 

Det ble først stemt over forslaget fra Davida Olsen (Krf). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

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

Vedtak: 

Ved ligning for 2016 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og 

formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven §15-3.  

 

Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2016 nyttes en generell sats på 70/00. Dette jfr 

eiendomsskatteloven §11 og §13. 

 

Det lages en plan for nedtrapping av eiendomsskatten. 

 



PS 56/15 Eiendomsskatt 2016 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 

eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 vedtas i forbindelse med 

forskuddsvedtaket. 

Taksvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 16.12.2015 skal gjelde for 

eiendomsskatteåret 2016, jmf esktl § 10.   

Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2016 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 eiendomsskattekontoret 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 57/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende felles verbalforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, 

Nordreisa Ap og Nordreisa MDG: 

Verbalforslag tillegg til budsjett: 

1. Som strakstiltak vedtas følgende:  

i) De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som 

er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 

9,13 mill kr. Dette fordeles slik: 4,1 % på sektor for administrasjon, 13,9% på sektor 

for Oppvekst, 58,1 % på sektor for helse og omsorg og 23,9 % på sektor Drift og 

utvikling  

2. Det søkes departementet om å fordele nedbetaling av akkumulert underskudd over to år 

med 4,785 mill kr pr år. 

3. Avdrag reduseres til minimumsavdrag i 2016, dette beregnes til 3 mill kr.  

4. Stillingen som byggesaksbehandler lyses ut snarest.  

5. Sektorene kan etter vedtak i utvalget gjøre endringer innenfor egne rammer fram til 

revidert budsjett dersom dette finansieres av andre konkrete innsparingstiltak. 

6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes 

behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye 

bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige 

vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig. 

7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.  

8. Ordførergodtgjørelsen justeres i hht ordinær lønnsvekst 

9. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige 

løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av 

Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av 

lokaler. 

10. Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes  

11. Drift av kultursalen organiseres slik at drift og inntektspotensialet utnyttes best mulig. 

12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende 

barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på 

Høgegga.  

13. Ruskonsulenten og ungdomskontakten videreføres som prosjekt ut over 

prosjektperioden. Videreføringen forutsetter prosjektmidler fra fylkesmannen. 

Kommunen forskutterer lønnskostnadene fram til tilsagn er klart og utbetalingene 

foreligger.  

14. Leonard Isaksensvei 10. 

a. Eiendommen deles i to  

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor 

det gis muligheter for brukergrupper og andre 

c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges på det 

åpne markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale 

behov.  

15. Skolestrukturen beholdes slik den er 

 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende oversendelses forslag til administrasjonen: 

Endringer i driftsbudsjettet for 2016-2019 

Tiltak Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 



Nye tiltak:     

Lillebo 5 plasser 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 

Tilbakeføre frukt, 

kaffe med mer til 

sykehjem 

70.000,- 70.000,- 70.000,- 70.000,- 

Dagtilbud 

funksjonshemmede 

1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 

Sum 4.470.000,- 4.470.000,- 4.470.000,- 4.470.000,- 

 

Kutt/Inntekter     

Red pol honorar 

utvalg fra 0,2 til 

0,1 % 

70.000,- 70.000,- 70.000,- 70.000,- 

Rotsundelv 5-7 til 

Storslett 

0,- 1.000.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 

Endringer i investeringsbudsjettet 2016-2019: 

Tiltak Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Ny 1-4 skole 

Skogeiendommen 

0,- 750.000,- 25.000.000,- 25.000.000,- 

Bygge ny 1-4 

Rotsundelv 

0,- 0,- 10.000.000,- 0,- 

Ombygging Moan 

skole til barnehage 

0,- 0,-  7.500.000,- 

Salg av 

barnehage/Sørkjosen 

skole 

0,- 0,- 2.500.000,- 5.000.000,- 

Finansieres slik: 

16 millioner omdisponeres fra Formannskapets forslag til skoleinvesteringer. 

15 millioner omdisponeres ved reduksjon i investering i sykehjem. (disse får 50% tilskudd) 

29 millioner tas opp i lån utover Formannskapets innstilling 

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 

Nytt punkt: 

Igangsetting av Lillebo med 5 plasser i 2016. Kostnadsramme 2.5 mill. 

Finansiering: kr 151 000 husleie dialyse, kr 719 000 rammeøkning og resterende innenfor helse- 

og omsorgs egen ramme. 

 

Ingvil Birkelund Andresen (Krf) fremmet følgende endringsforslag: 

Se nærmere på kostnader og organisering av drift av nødnettet. Saken legges frem til ny 

behandling i helse- og omsorgsutvalget. 

 

Hilde Anita Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, 

Nordreisa Ap og Nordreisa MDG: 

Pkt. 16 

Økt rammetilskudd kr 719.000,- husleie dialysesenter kr 151.000,- og prosjektering av ny 

gravlund kr 128.000,-, sum totalt kr 998.000,- legges på disposisjonsfond. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, 

Nordreisa Ap og Nordreisa MDG: 

Investeringsbudsjettet 

 Automatisk utlån biblioteket tas ut 

 Investering Guleng III justeres 



Det ble først stemt over formannskapets innstilling punkt 1. Innstillingens punkt 1. enstemmig 

vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 2. Innstillingens punkt 2. 

enstemmig vedtatt. 

 

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

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Terje Olsen (H). 10 stemte for og 11 stemte imot. 

Forslaget falt dermed.  

 

Det ble deretter stemt over forslaget til Ingvil Birkelund Andersen (Krf). Forslaget enstemmig 

vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt punktvis over felles verbalforslag fra Siv Elin Hansen (Sv). 

Punkt 1 til punkt 13 enstemmig vedtatt. 

Punkt 14 enstemmig vedtatt. 

Punkt 15. 14 stemte for og 7 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Hilde Anita Nyvoll (Ap). 

17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over felles tilleggsforslag fra Siv Elin Hansen (Sv). Tilleggsforslaget 

enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 3. Innstillingens punkt 3 enstemmig 

vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 4. Innstillingens punkt 4 enstemmig 

vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt. 5 og punkt 6. Innstillingens punkt 

5. og 6. enstemmig vedtatt. 

 

Tilslutt ble det stemt samlet over formannskapets innstilling med alle vedtatte endringer. 

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1.  Økonomiplan 2016 – 2019 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2016. 

2. Driftsbudsjettet 2016 – 2019 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 

1 Sektor for administrasjon 29 326 907 29 482 314 29 267 895 29 456 263

2 Sektor for oppvekst og kultur 115 218 948 114 638 980 113 940 121 113 398 669

3 Sektor for helse og omsorg 112 886 486 111 223 463 110 754 038 109 398 817

5 Selvkost 137 214 137 214 137 214 137 214

6 Sektor for drift og utvikling 37 088 103 37 017 245 36 994 330 36 928 178

7 Skatter og rammetilskudd -14 416 800 -14 416 800 -14 416 800 -14 416 800

8 Renter, avdrag og avsetninger -15 670 600 -15 670 600 -15 670 600 -15 670 600

0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

264 600 258 262 441 816 261 036 198 259 261 741

Tall i hele kroner

Budsjett       

2016

Budsjett        

2017

Budsjett        

2018

Budsjett       

2019



1. Som strakstiltak vedtas følgende:  

ii) De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som 

er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 

9,13 mill kr. Dette fordeles slik: 4,1 % på sektor for administrasjon, 13,9% på sektor 

for Oppvekst, 58,1 % på sektor for helse og omsorg og 23,9 % på sektor Drift og 

utvikling  

2. Det søkes departementet om å fordele nedbetaling av akkumulert underskudd over to år 

med 4,785 mill kr pr år. 

3. Avdrag reduseres til minimumsavdrag i 2016, dette beregnes til 3 mill kr.  

4. Stillingen som byggesaksbehandler lyses ut snarest.  

5. Sektorene kan etter vedtak i utvalget gjøre endringer innenfor egne rammer fram til 

revidert budsjett dersom dette finansieres av andre konkrete innsparingstiltak. 

6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes 

behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye 

bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige 

vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig. 

7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.  

8. Ordførergodtgjørelsen justeres i hht ordinær lønnsvekst 

9. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige 

løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av 

Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av 

lokaler. 

10. Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes  

11. Drift av kultursalen organiseres slik at drift og inntektspotensialet utnyttes best mulig. 

12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende 

barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på 

Høgegga.  

13. Ruskonsulenten og ungdomskontakten videreføres som prosjekt ut over 

prosjektperioden. Videreføringen forutsetter prosjektmidler fra fylkesmannen. 

Kommunen forskutterer lønnskostnadene fram til tilsagn er klart og utbetalingene 

foreligger.  

14. Leonard Isaksensvei 10. 

a. Eiendommen deles i to  

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor 

det gis muligheter for brukergrupper og andre 

c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges på det 

åpne markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale 

behov.  

15. Skolestrukturen beholdes slik den er 

16. Økt rammetilskudd kr 719.000,- husleie dialysesenter kr 151.000,- og prosjektering av 

ny gravlund kr 128.000,-, sum totalt kr 998.000,- legges på disposisjonsfond. 

 

3. Investeringsbudsjettet med følgende ramme pr. sektor: 

 



 
 

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 18.490.000 i 2016. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser.  

 

Nordreisa kommune vedtar i tillegg et låneopptak på kr 20.000.000 til Guleng III med 

bakgrunn i at gjeldene vedtak fra 2014 anses for å være foreldet til å søke om 

fylkesmannens godkjenning. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på kr 35 millioner.  

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 

6. Barne- og unges kommunestyre forslag om gatelys oversendes til Utvalg for miljø,- plan 

og utvikling.    

 

7. Se nærmere på kostnader og organisering av drift av nødnettet. Saken legges frem til ny 

behandling i helse- og omsorgsutvalget. 

 

 

8. Oversendelsesforslag til administrasjonen: 

Endringer i driftsbudsjettet for 2016-2019 

Tiltak Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Nye tiltak:     

Lillebo 5 plasser 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 

Tilbakeføre frukt, 

kaffe med mer til 

70.000,- 70.000,- 70.000,- 70.000,- 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000

Guleng III 20 000 000 20 000 000

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Avdrag videreformidlingslån 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000

Økte avdrag startlån 750 000 1 250 000 1 750 000 3 750 000

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

Nybygg Leonard Isaksensveg 2 810 000 2 810 000

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 2 810 000 2 810 000

Uteområdet Storslett skole 1 000 000 1 000 000

Grunnkjøp 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 500 000

Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000 1 000 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800000 800 000

Nordreisahallen - takkonstruksjon 150 000 150 000

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Planlegging og utbyggin Moan skole 500 000 10 000 000 5 000 000 15 500 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000

VAR investeringer 1 530 000 1 040 000 1 300 000 2 200 000 6 070 000

48 850 000 51 940 000 47 600 000 20 700 000 169 090 000

Opptak av lån -38 490 000 -43 790 000 -28 850 000 -13 700 000 -124 830 000

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekter Startlån -6 150 000 -6 650 000 -7 150 000 -5 400 000 -25 350 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-48 850 000 -51 940 000 -47 600 000 -20 700 000 -169 090 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2016

Budsjett        

2017

Budsjett        

2018

Budsjett       

2019
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2016

Budsjett        

2017

Budsjett        

2018

Budsjett       

2019



sykehjem 

Dagtilbud 

funksjonshemmede 

1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 

Sum 4.470.000,- 4.470.000,- 4.470.000,- 4.470.000,- 

 

Kutt/Inntekter     

Red pol honorar 

utvalg fra 0,2 til 

0,1 % 

70.000,- 70.000,- 70.000,- 70.000,- 

Rotsundelv 5-7 til 

Storslett 

0,- 1.000.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 

 

Endringer i investeringsbudsjettet 2016-2019: 

Tiltak Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Ny 1-4 skole 

Skogeiendommen 

0,- 750.000,- 25.000.000,- 25.000.000,- 

Bygge ny 1-4 

Rotsundelv 

0,- 0,- 10.000.000,- 0,- 

Ombygging Moan 

skole til barnehage 

0,- 0,-  7.500.000,- 

Salg av 

barnehage/Sørkjosen 

skole 

0,- 0,- 2.500.000,- 5.000.000,- 

Finansieres slik: 

16 millioner omdisponeres fra Formannskapets forslag til skoleinvesteringer. 

15 millioner omdisponeres ved reduksjon i investering i sykehjem. (disse får 50% tilskudd) 

29 millioner tas opp i lån utover Formannskapets innstilling 

PS 58/15 Statusbilde for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Arbeidsgruppa for kommunereformens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Statusbilde for Nordreisa kommune vedtas og er kommunens grunnlag for en felles 

utredning av Nord Troms 4 alternativet. 

 

Når utredningen er utarbeidet, skal det være høringsmøter og rådgivende folkeavstemming. 

Prosessen bør være lik i de involverte kommunene. 

 

Innstilling til ny kommunestruktur utarbeides etter at innbyggerhøringene er gjennomført. 

 

PS 59/15 Integreringstilskudd - barnehager 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

 



Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Barnehagetilskuddet som omfattes av integreringstilskuddsordningen overføres til budsjettet for 

sektor oppvekst og kultur. Dette for å bidra til å ivareta flyktningbarn ved oppstart i barnehager i 

Nordreisa kommune. 

 

PS 60/15 Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Per Sverre Moen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Utsettes og sendes til oppvekst- og kulturutvalget. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Utsettes og sendes til oppvekst- og kulturutvalget. 

 

PS 61/15 Samarbeid om barnevern i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune inngår i et samarbeid med de øvrige kommunene i Nord Troms om å utrede 

et fast organisert samarbeid om barneverntjeneste. 
 

Utredningsprosjektet skal føre frem til forslag om samarbeidsavtale. Avtalene skal legges frem 

for politisk godkjenning senest innen utgangen av april 2016. 

 

PS 62/15 Lokal feieforskrift 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Miljø-, plan og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med kommunene 

Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord.  

Fritidsboliger og ubebodde hus skal ikke omfattes av feieforskriften  

 



PS 63/15 Revidering av reglement for politisk forhandlingsutvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Revidert reglement for politisk forhandlingsutvalg vedtas. 

 

PS 64/15 Valg av politisk forhandlingsutvalg 2015-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Politisk forhandlingsutvalg 2015-2019 

Faste medlemmer  personlig varamedlem 

Øyvind Evanger (Ap)  Olaug Bergset (Sp) 

Siv Elin Hansen (Sv)  Tor Arne Isaksen (Krf) 

Terje Olsen (H)  Sigrund Hestdal (Ap) 

 

Leder: Ordfører  

 

PS 65/15 Valg av representant og vararepresentant til generalforsamling - 

Ymber 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Representanter til generalforsamlingen i Ymber AS 2015-2019: 

Representant    Vararepresentant: 

Ordfører Øyvind Evanger (Ap) Varaordfører Olaug Bergset (Sp 

 

PS 66/15 Valg av representanter og vararepresentanter til 

kommunesektorens organisasjon (KS) 2015-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Representant og vararepresentant til KS 2015-2019 

Medlem     Varamedlem 

Ordfører Øyvind Evanger (Ap)  Olaug Bergset (Sp) 

 

PS 67/15 Valg av representanter til representantskapet i IKAT 2015-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Representant til representantskapet i Interkommunalt arkiv Troms IKS 2015-2019: 

Representant:       Vararepresentant: 

Olaf Skogmo (Sp)     Margit Hansen-Krone (H) 

 

PS 68/15 Valg av representanter til representantskapet KomRev Nord IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Representantskapet i KomRev Nord IKS for perioden 2015-2019: 

Representant     Vara representant: 

John Karlsen (Frp)    1. Tore Yttregaard (H) 

      2. Arne Martin Kristiansen (Sp) 

 

PS 69/15 Møteplan 2016 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul

i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 

28  31  ..  16   8 
temada

g 

13  16 
(fre) 

Formannskapet 

Administrasjons-utvalget 
Leder: Ordfører 

21 18 + 

adm 

17 21 + 

adm 

19 2   1 + 

adm 

6 3 1+ad

m 

Næringsutvalget  

Leder: Ordfører 

 11   24    7  11  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  

Leder: Hilde Nyvoll 

14  3 14 26 23  26 29  24  

Oppvekst- og 

kulturutvalget  
Leder: Siv Elin Hansen 

11  1  23   29  3 23  



Helse- og omsorgsutvalget  

Leder: Olaug Bergset 

12 29   25   30  4 21  

Eldrerådet      24      28  

Rådet for 

funksjonshemmede  

    24      28  

BUK – 2 møter i året     18      14  

N-T Regionråd 5 
25 

26 

23 30 
29 

5 
26 

31 20 
21 

 18 5 
6 

26.-30 

Forskin
gsdage

ne 

 7 
8 

 

Fylkestinget   15   14    18  13 

Skolerute  22.-

26 
vinte

rferie 

21.-

28. 
påsk

eferi

e 

 6 

frida
g 

17 

siste 
skole

dag 

 22.sk

olest
art 

 6.-7. 

høstf
erie 

21.-

22. 
planl

eggi

ngsd
ag 

21. 

siste 
skole

dag 

før 
jul 

 

PS 70/15 Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa 

kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og oversendes helse- og omsorgsutvalget for behandling. 

Vi ønsker spesielt at det vurderes: 

 Lengde på bevillingsperioden (§1 pkt B) 

 Aldersgrense på arrangement hvor det serveres alkohol 

 Bedre kontroll av bevillingene 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 18 stemte for og 3 stemte imot.  Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes og oversendes helse- og omsorgsutvalget for behandling. 

Vi ønsker spesielt at det vurderes: 

 Lengde på bevillingsperioden (§1 pkt B) 

 Aldersgrense på arrangement hvor det serveres alkohol 

 Bedre kontroll av bevillingene 

 

PS 71/15 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop 

Extra Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Coop Nord SA ved daglig leder Kjell Olav Pettersen gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale Coop Extra Storslett, Sentrum 22, 9151 

Storslett. 

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019. 



I henhold til kommunal forskrift kan Coop Extra Storslett selge alkoholholdig drikk 

gruppe 1 til følgende tider: 

            Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00 

            Dager før sønd/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 

 Som styrer godkjennes Helge Johansen og som stedfortreder godkjennes Tatiana 

Samuelsen. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 

PS 72/15 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 

Giævers landhandel v/Johs. H. Giæver AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: 

Kulepunkt 2, første setning endres til: 

Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019. 

Kulepunkt 3, ny setning: 

Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen.  Giævers landhandel v/Johs. H. Giæver AS 

gis fritak fra kravet om stedfortreder. 

 

Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Giævers landhandel ved daglig leder Hege Bergfald Jakobsen gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale Giævers landhandel, Mor Lyngs plass 1, 

9159 Havnnes 

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019. 

I henhold til kommunal forskrift kan Giævers landhandel v/Johs. H. Giæver AS selge 

alkoholholdig drikk gruppe 1 til følgende tider: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00. 

Dager før sønd/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelsfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 

 Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen.  Giævers landhandel v/Johs. H. 

Giæver AS gis fritak fra kravet om stedfortreder. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 

PS 73/15 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 

Havna handel AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

 Havna handel AS ved daglig leder Einar Iversen gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk gruppe 1 fra butikklokale Havna handel, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen. 

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2016  til 31.12.2019. 

I henhold til kommunal forskrift kan Havna handel AS selge alkoholholdig drikk gruppe 

1 til følgende tider: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00. 

Dager før sønd/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelsfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 

 Som styrer godkjennes Einar Iversen og som stedfortreder godkjennes Stine Iversen. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 

PS 74/15 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 

REMA 1000 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Elin Bakkehaug AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 

butikklokale REMA 1000, Hovedveien 14, 9151 Storslett. 

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2016  til 31.12.2019. 

I henhold til kommunal forskrift kan Elin Bakkehaug AS selge alkoholholdig drikk 

gruppe 1 til følgende tider: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00. 

Dager før sønd/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelsfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 

 Som styrer godkjennes Elin Bakkehaug og som stedfortreder godkjennes Kenneth Berg 

Johansen. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 

PS 75/15 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 

Storslett mathus AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Storslett mathus AS ved Lill Adriansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

gruppe 1 fra butikklokale Storslett mathus, Fosseng 2, 9151 Storslett. 

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2016  til 31.12.2019. 



I henhold til kommunal forskrift kan Storslett mathus selge alkoholholdig drikk gruppe 1 

til følgende tider: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 

Dager før sønd/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 

 Som styrer godkjennes Lill Adriansen og som stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 

PS 76/15 Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Galleriet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 BIOS AS - Galleriet ved daglig leder Dag-Arne Johansen gis skjenkebevilling for gruppe 

1, 2 og 3 fra serveringsstedet Galleriet, Sentrum 5, 9151 Storslett, i lokalene som 

beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 

31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Galleriet har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 

kl. 13.00 til kl. 02.00.   

 Dag-Arne Johansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Jane O. 

Johansen. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.    

 

PS 77/15 Søknad om skjenkebevilling - Grillstua mat og vinhus AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Grillstua mat og vinhus AS ved daglig leder Gudleif Hansen gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Grillstua mat og vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett, 

i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 

01.01.2016  til 31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Grillstua mat og vinhus har et 

fullverdig mat/menytilbud. 

 Grillstua mat og vinhus AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 

beskrevet i vedlagte tegning.  Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 



meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for skjenking av 

gruppe 3 utendørs. 

 I henhold til søknad gis Grillstua mat og vinhus bevilling for skjenking til følgende 

klokkeslett: 

Gruppe 1 og 2 mandag – torsdag fra kl. 11.00 – kl. 23.30 – inne- og utendørs. 

Gruppe 1 og 2 fredag – lørdag fra kl. 11.00 – kl. 01.00 – inne- og utendørs. 

Gruppe 1 og 2 søndag/helligdag fra kl. 12.00 – kl. 23.30 – inne- og utendørs. 

Gruppe 3 mandag – torsdag fra kl. 13.00 – kl. 23.30 – innendørs. 

Gruppe 3 fredag – lørdag fra kl. 13.00 – kl. 01.00 – innendørs. 

Gruppe 3 søndag/hellig fra kl. 13.00 – kl. 23.30 – innendørs. 

 Gudleif Hansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Geir Åge 

Hansen. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune.    

 

PS 78/15 Søknad om skjenkebevilling - Hansabakken Invest AS - Minibar1 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Hansabakken Invest AS ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 

fra serveringsstedet Minibar1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i 

søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Minibar1 har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

 Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 

beskrevet i vedlagte tegning.  Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 

meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for skjenking av 

gruppe 3 utendørs. 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 

kl. 13.00 til kl. 02.00.   

 Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Lisbeth 

Albrigtsen. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.    

 

PS 79/15 Søknad om skjenkebevilling - På Taket kafe AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

 På Taket Kafè AS ved daglig leder Stine Iversen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 

3 fra serveringsstedet På Taket Kafè, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen i lokalene som 

beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 

31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at På Taket Kafè har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

 På Taket Kafè AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 

vedlagte tegning.  Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  

Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 

3 utendørs. 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 

kl. 13.00 til kl. 02.00.   

 Stine Iversen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Evald Andre 

Jakobsen. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune.    

 

PS 80/15 Søknad om skjenkebevilling - Reisa friluftsenter AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Reisa friluftsenter AS ved daglig leder Karina Nordberg gis skjenkebevilling for gruppe 

1, 2 og 3 fra Reisa friluftsenter, Reisadalen 2912, 9151 Storslett, i lokalene som 

beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 

31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 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 utendørs, på området 

som beskrevet i søknad med vedlegg.   Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  Det gis 

ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs. 

 I henhold til søknad gis Reisa friluftsenter AS bevilling for skjenking til følgende 

klokkeslett: 

Gruppe 1 og 2 mandag – torsdag fra kl. 11.00 – kl. 23.00 – innen- og utendørs med 

unntak av de dager stedet drives som leirskole. 

Gruppe 1 og 2 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 02.00 – innen- og 

utendørs med unntak av de dager stedet drives som leirskole. 

Gruppe 3 mandag – torsdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs med unntak av de dager  

stedet drives som leirskole. 

Gruppe 3 fredag/lørdag/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 – innendørs med 

unntak av de dager stedet drives som leirskole. 

 Terje Nordberg godkjennes som styrer. Reisa friluftsenter AS gis fritak fra kravet om 

stedfortreder. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 



 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.    

 

PS 81/15 Søknad om skjenkebevilling - Reisafjord hotell AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Reisafjord hotell AS ved daglig leder Conny Gustavson gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra Reisafjord hotell, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen i lokalene som 

beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 

31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 

mat/menytilbud. 

 Reisafjord hotell AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 

beskrevet i vedlagte tegning.  Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 

2 meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for 

skjenking av gruppe 3 utendørs. 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 

fra kl. 13.00 til kl. 02.00.   

 Conny Gustavson godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Torgrim 

Jenssen. 

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

foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.    
 

 

PS 82/15 Søknad om skjenkebevilling BIOS AS - Kafè, restaurant, platå, 

hems 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Bios AS kafè, restaurant, platå, hems ved daglig leder Jane O. Johansen gis 

skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Bios kafè,restaurant, platå, 

hems, Sentrum 5, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. 

Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Bios kafè, restaurant, platå/hems har 

et fullverdig mat/menytilbud. 

 Bios AS kafè, restaurant, platå, hems gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 

utendørs som beskrevet i vedlagte tegning.  Området skal ikke være nærmere gang og 



sykkelsti enn 2 meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling 

for skjenking av gruppe 3 utendørs. 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 

kl. 13.00 til kl. 02.00.   

 Jane O. Johansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Dag-Arne 

Johansen. 

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

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.    

 

PS 83/15 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 26.12.2015 - 

Kjelderen samfunnshus 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Kjelderen samfunnshus ved Dagfinn Kristiansen gis skjenkebevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 og 2 til julebord 26. desember 2015.  

Skjenkested er Kjelderen samfunnshus, Reisadalen,  9151 Storslett.  

 Skjenkeansvarlig er Dagfinn Kristiansen. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.  

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-.  

 

PS 84/15 Deltakelse i forsøk om statlig finansering av helse og 

omsorgstjenester 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Helga Jæger Wigdel (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, 

Nordreisa Ap og Nordreisa MDG: 

Med begrunnelse i den innkomne informasjonen omkring forsøksordningens praktiske 

konsekvenser for helse- og omsorgssektoren trekker Nordreisa kommune søknaden om 

deltakelse i forsøk om statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester. 

 

Det ble stemt over fellesforslaget fra Helga Jæger Wigdel (Sp). 11 stemte for og 10 stemte imot. 

Forslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 

Med begrunnelse i den innkomne informasjonen omkring forsøksordningens praktiske 

konsekvenser for helse- og omsorgssektoren trekker Nordreisa kommune søknaden om 

deltakelse i forsøk om statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester. 

 



PS 85/15 Høringsuttalelse - Melding til Stortinget nr 10 (2015-2016) En 

konkurransekraftig sjømatindustri 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag til Nord-Troms Regionråd med sikte 

på å utarbeide en felles høringsuttalelse i tråd med denne: 

 

Høringsuttalelse Melding til Stortinget nr 10 (2015-2016) En konkurransekraftig sjømatindustri: 

 

I Stortingsmeldingen foreslås blant annet å fjerne de tre pliktene leveringsplikt, 

bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Leveringsplikten betyr at de store torsketrålerne har vært 

forpliktet til å levere fangsten i utpekte lokalsamfunn i landsdelen. 

 

Heretter skal de bare ha plikt til å levere i et bestemt fylke, ikke til bestemte fiskevær. Dessuten 

skal mottakene ikke ha plikt til å bearbeide fisken som blir levert. 

 

Dette vil være en katastrofe for mange lokalsamfunn på kysten som vil miste arbeidsplasser og 

næringsgrunnlag. Det vil også kunne utradere grunnlaget for den sjøsamiske kulturen. 

 

Når aktivitetsplikten fjernes vil vi få samlet fiskeriene på få hender, og ha få bærekraftige 

småsamfunn igjen på kysten. Regjeringa ser bort fra at grunnen til at trålrederiene fikk et unntak 

fra loven som sa at kvotene skulle tilhøre aktive fiskere var en byttehandel, til gjengjeld skulle 

de levere fisken i kystsamfunn som hadde historiske rettigheter. Vi mener derfor at dersom 

leveringsplikten fjernes, må også fisken falle tilbake til kystsamfunnene. Hvis kystflåten tar 

råstoffet på land, så det kan bearbeides her. Det er det ferske råstoffet det er lønnsomhet og som 

kan gi stor økt verdiskaping for nordnorske lokalsamfunn i framtida. 

 

Vi reagerer også sterkt på at regjeringa ikke lover varig kompensasjon til lokalsamfunn som blir 

fratatt fiskerettighetene. 

 

Det ble stemt over oversendelsesforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 14 stemt for og 7 stemt imot. 

Oversendelsesforslaget dermed vedtatt. 

Vedtak: 

Høringsuttalelse Melding til Stortinget nr 10 (2015-2016) En konkurransekraftig sjømatindustri: 

 

I Stortingsmeldingen foreslås blant annet å fjerne de tre pliktene leveringsplikt, 

bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Leveringsplikten betyr at de store torsketrålerne har vært 

forpliktet til å levere fangsten i utpekte lokalsamfunn i landsdelen. 

 

Heretter skal de bare ha plikt til å levere i et bestemt fylke, ikke til bestemte fiskevær. Dessuten 

skal mottakene ikke ha plikt til å bearbeide fisken som blir levert. 

 

Dette vil være en katastrofe for mange lokalsamfunn på kysten som vil miste arbeidsplasser og 

næringsgrunnlag. Det vil også kunne utradere grunnlaget for den sjøsamiske kulturen. 

 

Når aktivitetsplikten fjernes vil vi få samlet fiskeriene på få hender, og ha få bærekraftige 

småsamfunn igjen på kysten. Regjeringa ser bort fra at grunnen til at trålrederiene fikk et unntak 

fra loven som sa at kvotene skulle tilhøre aktive fiskere var en byttehandel, til gjengjeld skulle 

de levere fisken i kystsamfunn som hadde historiske rettigheter. Vi mener derfor at dersom 

leveringsplikten fjernes, må også fisken falle tilbake til kystsamfunnene. Hvis kystflåten tar 



råstoffet på land, så det kan bearbeides her. Det er det ferske råstoffet det er lønnsomhet og som 

kan gi stor økt verdiskaping for nordnorske lokalsamfunn i framtida. 

 

Vi reagerer også sterkt på at regjeringa ikke lover varig kompensasjon til lokalsamfunn som blir 

fratatt fiskerettighetene. 

 


