
       

 

 

Møteprotokoll  
 

 
Utvalg: Nordreisa formannskap 

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 21.04.2016 

Tidspunkt: 10:20 – 13:40 

     PS 15/16 – 22/16 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Olaug Bergset Nestleder SP 

Sigleif Pedersen Medlem AP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Olsen MEDL H 

Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 

    Anna-Elisa Henriksen            MEDL       UNG 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Johanne M Olaussen Terje Olsen H 

Ingvil Birkelund Andersen Tor-Arne Isaksen KRF 

    Ingen for ungdomsrådet  tentamen 

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Marie Gaino rådmann 

Christin Andersen Ass. rådmann 

 

 

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 Leder  Sigleif Pedersen 

 

______________________  _______________________ 

Christin Andersen møtesekretær  Anne Kirstin Korsfur 



Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/16 Referatsaker 

Referatsaker følger ikke med i papirversjonen av 

innkallingen, men er tilgjengelig under møtet. 

  

RS 27/16 Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til 

tilpasning av bolig for 2016 

 2015/103 

RS 28/16 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 29.03.16  2016/220 

RS 29/16 Folketallsutvikling i Troms i 2015  2016/395 

RS 30/16 Forslag til revidert plan for inndekning av tidligere års 

underskudd 

 

 2015/1589 

PS 16/16 Statusrapport på lønnskostnadene per mars 2016  2016/325 

PS 17/16 Kommunale tjenesteboliger for prestene  2015/1893 

PS 18/16 Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029, 

regional høring 

 2016/306 

PS 19/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning 7. mai 2016 

 2015/2241 

PS 20/16 Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4  

 

2016/426 

Saker som er unntatt offentlighet: 

PS 21/16 Nord Troms Bioenergi -økonomisk situasjon X 2015/2577 

PS 22/16 Lunde -kjøp av grunn X 2015/4 

 
Når saker som er unntatt offentlighet skal behandles skal som hovedregel de som ikke møter som 

medlemmer av formannskapet forlate møterommet, men formannskapet kan vedta at andre personer 

gis anledning til å være til stede.  

 

Sakspapirer unntatt offentlighet er kun tilgjengelig i papirversjon til medlemmer som møter. 

Sakspapirer skal levers til utvalgssekretær etter at saken er behandlet for makulering. 

 

 

 

PS 15/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Referatsaker tatt til orientering.  

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referatsaker tatt til orientering. 

 



PS 16/16 Statusrapport på lønnskostnadene per mars 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommunes lønnsanalyse tas til etterretning. 

 

PS 17/16 kommunale tjenesteboliger for prestene 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Ingvil Birkelund Andersen (Krf) fremmet følgende utsettelsesforslag: Krf ønsker saken utsatt 

samt utredning / nærmere informasjon knyttet til følgende: 

- Hva koster vedlikehold / nødvendig oppgradering av presteboligene? 

- Kan eventuell overskudd av ordningen øremerkes til oppussing? 

 

Fire (4) stemte for utsettelsesforslaget og tre (3) stemte imot. Saken derved utsatt.  

Vedtak: 

Saken utsatt. 

PS 18/16 Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 , regional høring 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende endringsforslag:  

 

Nordreisa kommune viser til fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan og har følgende 

merknader: 

 

Nordreisa kommune er svært kritisk til at en så ensidig legger til grunn samfunnsøkonomisk 

netto nytte som kriterier for prioriteringene. Noen fagmiljøer stiller seg faktisk kritisk til om 

beregningsmodellene er gode nok. En mener det må gjøres en bredere analyse som også ivaretar 

samfunnssikkerhet og samfunnsutviklingsperspektivet. En legger også til grunn at stortinget 

velger å benytte høy ramme. 

 

Det finnes store utfordringer på riksveger i Nord-Troms. Det savnes en overordnet plan for hele 

strekningen. Nordreisa kommune krever derfor at det lages en konseptvalgs utredning (KVU) 

for strekningen Nordkjosbotn – Finnmark grense.  

 

1. Spesifikke tiltak som må prioriteres i 1.periode fra regionen er: 

 

1.1 E6 Kvænangsfjellet, tunell gjennom malingsfjellet i første periode. Det er imidlertid 

vesentlig at hele prosjektet realiseres fortløpende for å gi en trygg og forutsigbar 



trafikkavvikling. De 2 andre tunnelene vil kunne prioriteres med nasjonale skredsikringsmidler. 

Mettevollia bør da prioriteres før Rakkenesura, da det her er forsøkt gjort avbøtende tiltak 

 

1.2 E8 Øvre Skibotn er en strekning som er begynt utbedret, men ikke ferdigstilt. Dette er også 

en strekning som er en særdeles viktig ferdselsåre for eksport av fisk fra vår region. Finland har 

satt av store ressurser til utbedringer på den andre siden grensen. Denne strekningen bør derfor 

ferdigstilles. 

 

1.3 Det er viktig for regionen at de økonomiske overføringene til fylkeskommunene er av et 

slikt omfang at de settes i stand til å vedlikeholde fylkesveiene. Disse er viktige næringsveier og 

må ha en dertil tilfredsstillende standard.  

 

 

2. Tiltak som ønskes prioritert inn i andre halvdel av NTP perioden er: 

 

2.1 E6 Olderdalen – Langslett er en meget utfordrende strekning. Her finnes alle 

problemstillinger, smal veibane av særlig dårlig beskaffenhet, knappe kurver, smale bruer, bratte 

stigninger og lange sammenhengende strekninger med redusert hastighet. Dette fordi en har 

bebyggelsen meget tett inntil veien. Trafikksikkerhetsmessig er denne strekningen særdeles 

utfordrende og bør prioriteres. Vegen er en meget viktig næringsvei for eksport fra regionen 

 

2.2 Nordreisa kommune ønsker en utvikling av Sørkjosen lufthavn. En ser spesielt for seg en ny 

avgang fra Tromsø på ettermiddagstid. Det må også gjøres tiltak for å bedre regularitet på 

flyplassen. Alt for ofte opplever en at det blir satt opp buss for fly. Dette går ut over 

troverdigheten til flyplassen og passasjerene velger da bort flyet. Utvikling av flyplassens 

fasiliteter er også nødvendig. 

 

2.3 Nordreisa kommune og den omliggende regionen savner en dypvannskai med et tilliggende 

større industriområde. Det er i arealplanen til Nordreisa satt av et slik område på Hjellnes. Det 

vil kunne bli aktuelt å realisere denne i planperioden, og en ønsker derfor dette løftet inn som et 

tiltak. 

  

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tillegg til pkt 1.3: Nordreisa kommune støtter også 

fagetatenes vurdering av at Rv866 Langslett - Skjervøy tilbakeføres som riksvei. 

 

Det ble stemt over endringsforslagene under ett. Forslagene enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan og har følgende 

merknader: 

 

Nordreisa kommune er svært kritisk til at en så ensidig legger til grunn samfunnsøkonomisk 

netto nytte som kriterier for prioriteringene. Noen fagmiljøer stiller seg faktisk kritisk til om 

beregningsmodellene er gode nok. En mener det må gjøres en bredere analyse som også ivaretar 

samfunnssikkerhet og samfunnsutviklingsperspektivet. En legger også til grunn at stortinget 

velger å benytte høy ramme. 

 

Det finnes store utfordringer på riksveger i Nord-Troms. Det savnes en overordnet plan for hele 

strekningen. Nordreisa kommune krever derfor at det lages en konseptvalgs utredning (KVU) 

for strekningen Nordkjosbotn – Finnmark grense.  

 



Spesifikke tiltak som må prioriteres i 1.periode fra regionen er: 

 

1.1 E6 Kvænangsfjellet, tunell gjennom malingsfjellet i første periode. Det er imidlertid 

vesentlig at hele prosjektet realiseres fortløpende for å gi en trygg og forutsigbar 

trafikkavvikling. De 2 andre tunnelene vil kunne prioriteres med nasjonale skredsikringsmidler. 

Mettevollia bør da prioriteres før Rakkenesura, da det her er forsøkt gjort avbøtende tiltak 

 

1.2 E8 Øvre Skibotn er en strekning som er begynt utbedret, men ikke ferdigstilt. Dette er også 

en strekning som er en særdeles viktig ferdselsåre for eksport av fisk fra vår region. Finland har 

satt av store ressurser til utbedringer på den andre siden grensen. Denne strekningen bør derfor 

ferdigstilles. 

 

1.3 Det er viktig for regionen at de økonomiske overføringene til fylkeskommunene er av et 

slikt omfang at de settes i stand til å vedlikeholde fylkesveiene. Disse er viktige næringsveier og 

må ha en dertil tilfredsstillende standard. Nordreisa kommune støtter også fagetatenes vurdering 

av at Rv866 Langslett - Skjervøy tilbakeføres som riksvei. 

 

Tiltak som ønskes prioritert inn i andre halvdel av NTP perioden er: 

 

2.1 E6 Olderdalen – Langslett er en meget utfordrende strekning. Her finnes alle 

problemstillinger, smal veibane av særlig dårlig beskaffenhet, knappe kurver, smale bruer, bratte 

stigninger og lange sammenhengende strekninger med redusert hastighet. Dette fordi en har 

bebyggelsen meget tett inntil veien. Trafikksikkerhetsmessig er denne strekningen særdeles 

utfordrende og bør prioriteres. Vegen er en meget viktig næringsvei for eksport fra regionen 

 

2.2 Nordreisa kommune ønsker en utvikling av Sørkjosen lufthavn. En ser spesielt for seg en ny 

avgang fra Tromsø på ettermiddagstid. Det må også gjøres tiltak for å bedre regularitet på 

flyplassen. Alt for ofte opplever en at det blir satt opp buss for fly. Dette går ut over 

troverdigheten til flyplassen og passasjerene velger da bort flyet. Utvikling av flyplassens 

fasiliteter er også nødvendig. 

 

2.3 Nordreisa kommune og den omliggende regionen savner en dypvannskai med et tilliggende 

større industriområde. Det er i arealplanen til Nordreisa satt av et slik område på Hjellnes. Det 

vil kunne bli aktuelt å realisere denne i planperioden, og en ønsker derfor dette løftet inn som et 

tiltak. 

PS 19/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 7. mai 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Det ble stemt over innstillingen. Fem (5) stemte for innstillingen og en (1) stemte imot. 

Innstillingen vedtatt.   

Vedtak: 

 Naked North ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 

2 i anledning konsertkveld 7. mai 2016. 

Skjenkested er Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett.  

 Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen.  

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00.  

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.  



 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340,-. 

PS 20/16 Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4 

1 Festekontrakt 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune gjennomfører fradeling og oppmåling av feste tomt for oppretting av egen 

matrikkelenhet. 

Nordreisa kommune tilbyr fester av 47/1/4 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i festeloven 

kr 66.936, pluss oppmålingsgebyr og tinglysing.   

 

PS 21/16 Nord Troms Bioenergi -økonomisk situasjon 

PS 22/16 Lunde -kjøp av grunn 

 


