
       

 

 

Møteprotokoll  
 

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 28.01.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 13:55 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Tore Elvestad Medlem AP 

Trond Bjerkmo Medlem AP 

Olaug Bergset Medlem SP 

Olaf Skogmo Medlem SP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 

Terje Olsen Medlem H 

Herborg Ringstad Medlem H 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

Arthur J Tørfoss Medlem FRP 

Davida Olsen Medlem KRF 

Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

Ingvil Birkelund Andersen Medlem KRF 

Anna-Elisa Henriksen Medlem UNG 

Mathias Kaspersen Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hilde Anita Nyvoll MEDL AP 

John R Karlsen MEDL FRP 

Helga Jæger Wigdel MEDL SV 

Sigleif Pedersen MEDL AP 

Per Sverre Moen MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ragnhild Hammari John R Karlsen FRP 

Ole Morten Pedersen Hilde Anita Nyvoll AP 

Beate Severinsen Sigleif Pedersen AP 

Marius Johansen Per Sverre Moen H 

Geir Tomasjord Helga Jæger Wigdel SV 



Følgende medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Johanne Olaussen MEDL H 

 

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino Rådmann 

Christin Andersen Ass. rådmann 

Ellinor Evensen Faglig leder 

 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

______________________  _______________________ 

Øyvind Evanger  Ragnhild Hammari 

Ordfører 

 

 

______________________  _______________________ 

Ellinor Evensen  Per Sverre Moen 

Utvalgssekretær 
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Permisjoner: 

Herborg Ringstad (H) permisjon fra kl 10:15 – 12:00. Deltok ikke på behandling av PS 4/16 til 

PS 9/16. 
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Olaf Skogmo (Sp) permisjon fra kl 13:00. Deltok ikke på behandling av PS 10/16 til PS 22/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PS 1/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Behandling: 

Referatsaker tatt til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Referatsaker tatt til orientering. 

 

 

PS 2/16 Presisering av budsjettvedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Første etasje skal bygges til samme formål som tidligere. Administrasjonen bes vurdere 

hensiktsmessig bruk av 2. etasje. Saken legges fram til politisk behandling i helse- og 

omsorgsutvalget. 

 

Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 

Vi foreslår at huset skal tilrettelegges for et helhetlig tilbud innenfor Rus og Psykiatritjenesten 

med Kommunepsykolog, der det er mulighet for tverrfaglig samarbeid og samarbeid med 

interesseorganisasjoner, slik at tilbudet omfavner flest mulig. 

1.etg. Tilrettelegging av tilbud for innbyggere som har behov for det. Eks. CafeX 

2.etg. Kontor m.m 

 

Forslagene ble satt opp mot hverandre. 14 stemte for forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap), og 6 

stemte for forslaget til Anne Kirstin Korsfur (Frp). Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) dermed 

vedtatt.   

Vedtak: 

Første etasje skal bygges til samme formål som tidligere. Administrasjonen bes vurdere 

hensiktsmessig bruk av 2. etasje. Saken legges fram til politisk behandling i helse- og 

omsorgsutvalget. 

 

PS 3/16 Uttalelser tariffoppgjør 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag: 

 Verbalforslag: Pkt. 4. Siste setning strykes. 



 Skriftlig forslag: Pkt. 5. Ønsker ikke endringer i regelverket nå. 

 Pkt. 6. Tilleggene for å jobbe helg kan økes for å stimulere flere til å jobbe mer helg. Ut 

over dette ligger virkemidlene allerede i hovedtariffavtalen. Det må skapes kultur og 

forståelse for å bruke disse. 

 

Det ble først stemt over punkt 1 til punkt 3 i innstillingen. Punkt 1 til 3 enstemmig vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over punkt 4 i innstillingen satt opp mot endringsforslaget fra Siv Elin 

Hansen (Sv). Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) fikk 11 stemmer og innstillingen fikk 9 

stemmer. Endringsforslaget dermed vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over punkt 5 i innstillingen satt opp mot endringsforslaget fra Siv Elin 

Hansen (Sv). Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) fikk 11 stemmer og innstillingen fikk 9 

stemmer. Endringsforslaget dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over punkt 6 i innstillingen satt opp mot endringsforslaget fra Siv Elin 

Hansen (Sv).  Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) fikk 15 stemmer, og innstillingen til 

rådmannen fikk 5 stemmer. Endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) dermed vedtatt. 

 

Til slutt ble det stemt over punkt 7 og 8 i innstillingen. Punkt 7 og 8 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat foran 

årets hovedtariffoppgjør og kommer med følgende innspill: 

 

Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunen om å komme med innspill til 

hovedtariffoppgjøret 2016. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2016 å vise 

moderasjon som følge av høy lønnsvekst siste 12 år, økning i kommunenes pensjonskostnader, 

samt kommunenes stramme økonomiske ramme.  

 

 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 

Svar: Nordreisa kommune mener at sentrale tillegg skal prioriteres.  

 

2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg? 

Svar: Den største utfordringen for kommunene i dag og i nær fremtid er kampen om arbeids-  

kraft, spesielt med tanke på økende antall eldre som vil ha behov for kommunale tjenester i nær 

fremtid. Det er ønskelig at sentrale tillegg vil stimulere til at flere tar utdanning som sykepleiere, 

vernepleiere og helsefagarbeidere. På sikt vil det også være behov for undervisningspersonell og 

Nordreisa kommune forutsetter at en statlig kompetanseheving av pedagogisk personale 

fullfinansieres.  

 

3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye 

lønnssystemet?  

Svar: Nordreisa kommune mener at det er behov for å bruke deler av disponibel ramme til å  

utjevne utilsiktede lønnsskjevheter som det nye lønnssystemet har skapt.   

 

4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? 

Svar: Nordreisa kommunen mener at formuleringene i Hovedtariffavtalen ivaretar partenes 

forpliktelser i forhold til heltidsproblematikken.  

 

5. Er det behov for endringer i hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en 

enklere praktisering av regelverket?  



Svar: Nordreisa kommune ønsker ikke endringer i regelverket nå. 

 

6. Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I såfall 

hvilke? 

Svar: Tilleggene for å jobbe helg kan økes for å stimulere flere til å jobbe mer helg. Ut over 

dette ligger virkemidlene allerede i hovedtariffavtalen. Det må skapes kultur og forståelse for å 

bruke disse. 

 

7. Er KS gjennomgang av offentlig tjenestepensjon i samsvar med kommunens synspunkt?  

Svar: Nordreisa kommune støtter KS prinsipper for gjennomgang av offentlig tjenestepensjon 

og mener at målsettingene er i samsvar med kommunens synspunkt.  Nordreisa kommune mener 

at offentlig sektor skulle kun hatt én pensjonsordning. 

 

 

8. Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2016? I såfall 

– hvilke endringer? 

Svar: Nordreisa kommune ønsker ingen endringer i særavtalen for barnehager og foreslår å 

videreføre samme praksis som i dagens særavtale. 

 

PS 4/16 Anmodning om endring av lånegaranti - Nordreisa sokn 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Herborg Ringstad (H) permisjon. 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune endrer garantistillelsen fra simpel garanti til selvskyldnergaranti for 

Nordreisa sokns lån i Kommunalbanken for følgende lån:  

- Lånnummer 20050367 (kirkeorgel) med restgjeld på kr 660 070,-  

- Lånnummer 20090153 (traktor og minigraver), restgjeld på kr 315 000,-  

 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 975 070 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 1 072 577.  

 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører når begge lån er innfridd; 

henholdsvis 15.03.2019 og 15.06.2020, med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.  

Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen (lånets løpetid), jfr 

garantiforskriftenes § 3. 
 

4. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av endret garantiforpliktelse.  

 

PS 5/16 Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Herborg Ringstad (H) permisjon. 



Behandling: 

Arthur Tørfoss (Frp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i oppvekst- og kulturutvalgets 

innstilling: 

Vi opprettholder forslag på 15 stk. flyktninger i 2016 og 2017 inkludert enslige mindreårige. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: 

Organisering av tjenesten utbedres og legges frem for behandling i oppvekst- og kulturutvalget 

til møtet i mars. Ungdomsrådets ønske om å bidra i arbeide må sikres i prosessen. 

 

Ordfører fremmet følgende verbaltilføyelse til punkt 3: ordet inntil legges inn. 

 

Det ble først stemt over punkt 1 i oppvekst- og kulturutvalgets innstilling satt opp mot forslaget 

fra Arthur Tørfoss (Frp). 16 stemte for innstillingen og 3 stemte for forslaget. Innstillingens 

punkt 1 dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over punkt 2 i innstillingen. Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over punkt 3 i innstillingen med ordførers tilføyelse. 16 stemte for og 3 

stemte imot. Innstillingen med tilføyelse dermed vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 

vedtatt. 

 

Tilslutt ble det stemt over punkt 4 til 6 i innstillingen. Innstillingens punkt 4 til 6 enstemmig 

vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Nordreisa kommune bosetter 30 flyktninger i 2016 og 35 flyktninger i 2017. Fra og med 

2018 bosettes 25 flyktninger pr. år. Vedtaket inkluderer også enslige mindreårige 

flyktninger. 

 

2. Minimum 50% skal være overføringsflyktninger eller flyktninger Norge har avtale om 

gjennom FNs høykommissær for flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.  

 

3. Nordreisa kommune oppretter og drifter selv et bofellesskap for inntil 10 enslige 

mindreårige flyktninger.  Dette finansieres med 80% refusjon fra Bufetat og 20% 

kommunal egenandel (tilskudd fra IMDI).  

Organisering av tjenesten utbedres og legges frem for behandling i oppvekst- og 

kulturutvalget til møtet i mars. Ungdomsrådets ønske om å bidra i arbeide må sikres i 

prosessen. 

 

4. Budsjettet for 2016 reguleres med utgifter til introduksjonsstønad/bidrag til livsopphold, 

etableringsutgifter, øvrige utgifter og etablering av botilbud til enslige mindreårige 

flyktninger.   

 

5. Det utredes behov for økt bemanning innen barnevern, flyktningetjeneste, 

skoler/voksenopplæring når det er gjort avtale med Bufetat om antallet enslige 

mindreårige flyktninger som skal bosettes i Nordreisa kommune.  

 

6. Nordreisa kommune iverksetter arbeidet med en helhetlig plan for integrering og 

bosetting av flyktninger og innvandrere.  



 

PS 6/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Herborg Ringstad (H) permisjon. 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Det gjøres en gjennomgang av rutiner og retningslinjer vedrørende mobbing på skolen. 

Saken legges frem til behandling i oppvekst- og kulturutvalget. 

 

Det ble først stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. Innstillingen enstemmig 

vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2015 tas til orientering. 

 

Utfordringer som er beskrevet i rapporten må følges opp i Oppvekst- og kulturutvalget, i 

rektormøter sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i personalmøter 

på den enkelte skole. 

 Det lages en plan for hvordan man kan dreies spes.ped. over fra ungdomsskolen til tidlig 

innsats (tidsramme og økonomi). 

 Målsetningene i tilstandsrapporten skal reflektere målsetninger nedfelt i 

samfunnsplanens handlingsdel. 

 Det gjøres en gjennomgang av rutiner og retningslinjer vedrørende mobbing på skolen. 

 

Saken legges frem til behandling i oppvekst- og kulturutvalget. 

 

PS 7/16 Revidering av kommunale vedtekter for de kommunale barnehagene 

i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Herborg Ringstad (H) permisjon. 

Behandling: 

Tor Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Vedtaket forutsetter at det løses innenfor eksisterende budsjettrammer. 

 

Det ble stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget med forslaget fra Tor Arne 

Isaksen (Krf). Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

Vedtaket forutsetter at det løses innenfor eksisterende budsjettrammer. 

 



PS 8/16 Reforhandling av samarbeidsavtale - Pedagogisk psykologisk tjeneste 

for Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Herborg Ringstad (H) permisjon. 

Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner ny samarbeidsavtale for Nord-Troms PPT med følgende 

endringer: 

 Punkt 1 Sentrale føringer: Tilleggssetning som lyder: Ansatte ved PPT skal ha relevant 

faglig og pedagogisk kompetanse.  

 Punkt 2 Styret: foreslår at hele punktet strykes og erstattes med: 

PPT ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn/administrasjonssjef 

eller den vedkommende utpeker i de respektive kommuner og fylkeskommunen, samt 1 

ansatte-representant.  Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Ved stemmelikhet er 

styreleders stemme avgjørende. 

 Punkt 3 Avtalens varighet: Avtalen gjøres gjeldene fra 01.01.2016. Samarbeidsavtalen 

rulleres hvert 4. år. 

 Punkt 4 Økonomi: Tilleggssetning: Vertskommune forskutterer driften av kontoret i sin 

helhet. Samarbeidspartene betaler a-konto etterskuddsvis hvert kvartal ut i fra vedtatt 

budsjett. Endelig refusjonsoppgjør foretas når regnskapet er avlagt. 

 Punkt 8 Arbeidsgiveransvar: foreslår at hele punktet strykes og erstattes med: 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte i PPT. På vegne av vertskommunen 

utøver styret arbeidsgiveransvaret, mens leder for PPT utøver det daglige ansvaret. 

Arbeidsgiveransvaret ivaretas igjennom å følge gjeldende lovverk innen offentlig 

forvaltning. 

Leder for PPT er underlagt styreleder og rapporterer til styret. 

Styreleder, Leder PPT og rådmann i vertskommunen er forhandlingsutvalg ved lokale 

forhandlinger.  Styreleder og rådmann i vertskommunen forhandler lønn til Leder PPT. 

Dersom styreleder er rådmann i vertskommunen, tiltrer nestleder forhandlingsutvalget. 

 

Vedtektene ajourføres og legges frem for kommunestyrene/fylkestinget innen utgangen av 2016.  

 

 

PS 9/16 Valg av samarbeidsutvalg for barnehager og skoler 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Herborg Ringstad (H) permisjon. 



Behandling: 

Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Samarbeidsutvalget ved Oksfjord oppvekstsenter 2016-2019 (Skole og barnehage) 

Vara representant Torbjørn Johansen (H). 

 

Valgnemndas innstilling med forslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre oppnevner en kommunerepresentant med vara til: 

 

Samarbeidsutvalget ved Storslett skole 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Per Sverre Moen (H)   Helga J Wigdel (Sv) 

 

Samarbeidsutvalget ved Moan skole 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Tore Elvestad (Ap)   Davida Olsen (Krf)   

  

Samarbeidsutvalget ved Rotsund skole 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Tor Arne Isaksen (Krf)  Marit F. Aarsand (Ap) 

 

Samarbeidsutvalget ved Oksfjord oppvekstsenter 2016-2019 (Skole og barnehage) 

Fast representant    Vara representant 

Øystein Jensen (H)   Torbjørn Johansen (H) 

 

Styret ved Straumfjordnes skole 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Brynjulf Blixgård (Ap)  Hilde Nyvoll (Ap) 

 

Styret ved Reisa Montessori skole 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Birgit Nielsen (Sv)   Peter Vang (Krf) 

 

 

 

Høgegga barnehage 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Karl Gunnar Skjønsfjell (H)  Guro Nordgaard Siri (H) 

 

Storslett barnehage 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Ingvil B Andresen (Krf)  Mattis Nyheim (Mdg) 

 

Sonjatun barnehage 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Svein Erik Falk (Sv)   Ann Kristin Thorheim (Frp) 

 

Leirbukt barnehage 2016-2019 

Fast representant    Vara representant 

Marius Johansen (H)   Tanja Birkeland (Sp) 

 

Sørkjosen barnehage 2016-2019 



Fast representant    Vara representant 

Trond Ove Holmgren (Ap)  Glenn Pedersen (Mdg) 

 

De private barnehagene velger selv om de vil benytte seg av utpekt kommunerepresentant for 

perioden 2016-2019: 

Fast representant      Vara representant 

Leder av oppvekst- og kulturutvalget  Nestleder i oppvekst- og kulturutvalget 

Siv Elin Hansen (Sv)     Tore Elvestad (Ap). 

 

 

PS 10/16 Forslag : Reglement for byggekomité 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 

Endring §1 Valg og sammensetning: Minst 50% skal være medlem eller varamedlem i 

kommunestyret. 

Endring i §5 Byggekomiteens møter: Pkt 2 Byggekomiteens leder har møterett på alle bygge 

møter mellom Nordreisa kommune og entreprenør(ene). 

 

Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 

§2 Arbeidsområde, siste setning avsnitt tre endres til: Byggekomiteen deltar i utarbeiding av 

konkurransegrunnlaget, og legger til rette for lokal deltakelse i enterprise konkurransen. 

 

Det ble først stemt over første del av endringsforslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) satt opp mot 

innstillingen. Endringsforslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf) satt opp mot 

innstillingen. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over siste del av forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) satt opp mot 

innstillingen. Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) enstemmig vedtatt. 

 

Til slutt ble det det stemt over innstillingen med alle vedtatte endring. Retningslinjer for 

byggekomitè med endringer enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Retningslinjer for byggekomité i Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 

 

Endring §1 Valg og sammensetning: 

Minst 50% skal være medlem eller varamedlem i kommunestyret. 

 

§2 Arbeidsområde, siste setning avsnitt tre endres til: 

Byggekomiteen deltar i utarbeiding av konkurransegrunnlaget, og legger til rette for lokal 

deltakelse i enterprise konkurransen. 

 

Endring i §5 Byggekomiteens møter 



Pkt 2 Byggekomiteens leder har møterett på alle byggemøter mellom Nordreisa kommune og 

entreprenør(ene). 

 

 

PS 11/16 Valg av byggekomitè 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Byggekomite 2016-2019: 

Fast medlemmer   Varamedlemmer  

Tore Elvestad (Ap)   1.Mattis Nyheim (Mdg) 

Ole Morten Pedersen (Ap)  2.Sigrund Hestdal (Ap) 

Birgit Nielsen (Sv)   3.Johanne Olaussen (H) 

Leder:   Ole Morten Pedersen (Ap) 

Nestleder:  Tore Elvestad (Ap) 

 

Det ble stemt over valgnemndas innstilling satt opp mot forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). 

10 stemte for forslaget og 9 stemte for innstillingen. Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) dermed 

vedtatt. 

 

Vedtak: 

Byggekomite 2016-2019: 

Fast medlemmer  Varamedlemmer  

Tore Elvestad (Ap)  1.Mattis Nyheim (Mdg) 

Ole Morten Pedersen (Ap) 2.Sigrund Hestdal (Ap) 

Birgit Nielsen (Sv)  3.Johanne Olaussen (H) 

Leder:   Ole Morten Pedersen (Ap) 

Nestleder:  Tore Elvestad (Ap) 

 

PS 12/16 Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene for 

perioden 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Krf trekker sitt medlem som varamedlem Per Håvard Steinsvik (Krf). 

 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene for perioden 2016-2019 

Fast medlem:   varamedlem:  

Sigrund Hestdal (AP)  Ola Dyrstad (Sp) 

Siv Elin Hansen (Sv)  Mattis Nyheim (Mdg)  



 

Det ble stemt over innstillingen satt opp mot forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). 

10 stemte for forslaget og 9 stemte for innstillingen. Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) dermed 

vedtatt. 

 

Vedtak: 

Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene for perioden 2016-2019 

Fast medlem:   varamedlem:  

Sigrund Hestdal (AP)  Ola Dyrstad (Sp) 

Siv Elin Hansen (Sv)  Mattis Nyheim (Mdg)  

 

 

PS 13/16 Valg av representanter til representantskapet Nord-Troms 

Regionråd DA 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende verbal utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

PS 14/16 Valg av Heimevernsnemd 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende verbal utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 



PS 15/16 Valg av eldreråd i Nordreisa kommune 2015-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber 

valgnemnda legge frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. 

Utsettelsesforslaget dermed vedtatt. 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda 

bes legge frem nye innstillinger til det møtet. 

 

 

PS 16/16 Valg av rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune for 

perioden 2015-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

PS 17/16 17. mai komitè 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 



Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

PS 18/16 Valg av tilflyttingsnemd 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 

PS 19/16 Valg av representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter 

2015-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Vi utsetter sak PS 15/16 til PS 19/16 til neste kommunestyremøte. Vi ber valgnemnda legge 

frem nye innstillinger til det møtet. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 13 stemte for og 6 stemte imot. Utsettelsesforslaget 

dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sak PS 15/16 til PS 19/16 utsettes til neste kommunestyremøte. Valgnemnda bes legge frem nye 

innstillinger til det møtet. 

 



PS 20/16 Søknad om skjenkebevilling - Henriksen gjestestue AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

 

Anne Kirstin Korsfur (Frp) fratrådte møtet under behandling av saken jf. Fvl § 6-10. 

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Henriksen gjestestue AS ved daglig leder Johnny Kai Henriksen gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Henriksen gjestestue, Meieriveien 5, 9152 Sørkjosen, i 

lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 28.01.2016 til 
31.12.2019.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Henriksen gjestestue har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Henriksen gjestestue 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.  

 Johnny Kai Henriksen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Anne Kirstin 
Korsfur. 

 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 21/16 Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra Gammen 

varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett. 

Bevillingsperioden gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019. 

Det vises til alkohollovens § 3-4 om tidsinnskrenkinger for salg fra AS Vinmonopolet. 

Åpningstidene for AS Vinmonopolet kan ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen 

alkoholholdig drikk i kommunen. 

 



PS 22/16 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken butikkdrift AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.01.2016  

Olaf Skogmo (Sp) permisjon. 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder Kirsti Johansen gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Kronebutikken butikkdrift, Hovedveien 36 A, 9152 

Sørkjosen, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 
28.01.2016 til 31.12.2019.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Kronebutikken butikkdrift har et 

fullverdig mat/menytilbud.  

 Kronebutikken butikkdrift gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 

beskrevet i vedlagte tegninger (i 2 lavvoer og ved inngangsparti).  Området skal være minst 
2 meter fra gang og sykkelsti. 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.  

 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Kronebutikken butikkdrift 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.  

 


