
       

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 16.06.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 17:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Hilde Anita Nyvoll Medlem AP 

Tore Elvestad Medlem AP 

Trond Bjerkmo Medlem AP 

Olaug Bergset Medlem SP 

Olaf Skogmo Medlem SP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

Helga Jæger Wigdel Medlem SV 

Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 

Terje Olsen Medlem H 

Herborg Ringstad Medlem H 

Per Sverre Moen 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 

Mathias Kaspersen Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

John R Karlsen MEDL FRP 

Sigrund Hestdal MEDL AP 

Johanne M Olaussen MEDL H 

Sigleif Pedersen MEDL AP 

Anna-Elisa Henriksen Medlem UNG 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ragnhild Hammari John R Karlsen FRP 

Øystein Jensen Johanne M Olaussen H 

Knut M. Pedersen Sigrund Hestdal AP 

Christine Holmgren Sigleif Pedersen AP 

Ingen vara kunne møte Anna-Elise Henriksen Ung 

 

Merknader 

Marius Johansen (H) møtte for Terje Olsen (H) fra kl.10:00 – kl. 12:10, fra PS 46/16 til PS 

48/16. Terje Olsen (H) tiltrer møtet kl 12:10 fra PS 49/16. 

 

 

 



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  Davida Olsen 

Leder  

 

______________________  _______________________ 

Ellinor Evensen              Knut M. Pedersen 

Utvalgssekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 46/16 Referatsak 

RS 26/16 Oppfølging av tilsyn med og styrking av barneverntjenesten 

i Kvænangen og Nordreisa 

 2015/84 

RS 27/16 Erfaringer med forvaltningsloven  2016/684 

RS 28/16 Protokoll møte i representantskapet - Nord - Troms 

Regionråd DA 

 2015/369 

RS 29/16 Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning 20. august 2016 

 2016/491 

RS 30/16 Varsel om arkeologiske undersøkelser på eiendommen i 

forbindelse med planlegging av E6 Kvænangsfjellet, 

tunellalternativ 

 2016/165 

RS 31/16 Nordreisa kommune - utvidet inndekningstid  2015/1589 

RS 32/16 Forslag til revidert plan for inndekning av tidligere års 

underskudd 

 2015/1589 

RS 33/16 Fylkeskommunene og kommunens innsats for å styrke de 

ansattes ytringsfrihet 

 2016/465 

RS 34/16 Avvisning av anmodning om omgjøring av vedtak. NVEs 

referanse: 201501323-14 

 2015/1186 

RS 35/16 Vedtak - Åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkår. NVEs 

referanse: 201501323-12 (kopi av brev) 

 2015/1186 

RS 36/16 Utfylt skjema - kommunenes forvaltning av alkoholloven 

2015 

 2015/1041 

RS 37/16 Åpent brev til representanter i kommunestyret i Nordreisa – 

kvalitetsforbedring i grunnskolen i Nordreisa 

 2015/718 

RS 38/16 Oppsummering av folkemøtet 25. mai - henstilling til 

kommunestyret 

 2015/1589 

 

PS 47/16 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms  2015/31 

PS 48/16 Årsmelding 2015 Nordreisa kommune  2016/511 

PS 49/16 Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune  2016/377 

PS 50/16 Moan skole -utredning  2016/658 

PS 51/16 Kommunale tjenesteboliger for prester  2015/1893 

PS 52/16 Søknad om endret løpetid på lån - Nordreisa 

menighetsråd 

 2015/1102 

PS 53/16 Etablering av flyktningmottak og kommunale 

tjenesteressurser 

 2016/560 

PS 54/16 Tertialrapport 1.tertial 2016  2016/648 

PS 55/16 2. revidering av årsbudsjett 2016  2015/1589 

PS 56/16 Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa 

kommune 

 2016/581 

PS 57/16 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune  2016/548 

PS 58/16 Lokalisering av Nordreisa 

voksenopplæringssenter 

 2016/225 

PS 5916 Vurdering av elevers skoleskyss, strekningen 

Kildalen - Moan skole 

 2015/485 



PS 60/16 Helhetlig plan for bosetting og integrering av 

flyktninger i Nordreisa for perioden 2016-2019 

 2016/561 

PS 61/16 Utredning av renovering av Storslett barnehage 

og Sonjatun barnehage kontra nybygg ved 

Høgegga barnehage 

 

 2016/564 

PS 62/16 Boligutvikling Nordreisa kommune  2015/960 

PS 63/16 Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4  2016/426 

PS 64/16 Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om 

forhåndstiltredelse av grunnareal av gnr 47 bnr 25 

i Nordreisa kommune 

 2015/162 

PS 65/16 Revisjon av Forskrift om salgs- og 

skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune 

 2015/2541 

PS 66/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - 

fastsetting av valgdagen 

 2016/512 

PS 67/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 

2017 - 2020 

 2015/2488 

PS 68/16 Valg av Nordreisa bygdedraktutvalg 2016-2020  2015/2465 

PS 69/16 Valg av barnerepresentant i plansaker 2016-2019  2016/78 

PS 70/16        Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020      2015/2488 

 

Tilleggssaker: 

PS 71/16      Festeavgift på festa graver            2016/706 

PS 72/16 Lunde – kjøp av grunn     Uoff                   2015/4 

  

Orienteringer: 

Troms politidistrikt v/prosjektleder Hugo Henstein informerte om Prosjekt nye politidistrikt. 

 

Permisjoner: 

Trond Bjerkmo (Ap) innvilget permisjon fra kl 14:05 -14:40. Deltok ikke på behandling av PS 

50/16 til PS 53/16.  

Mathias Kaspersen (Ungdomsrådet) innvilget permisjon fra kl 14:15. Deltok ikke på behandling 

av PS 50/16 til PS 71/16. 

Ingvil B. Andersen (Krf) innvilget permisjon fra kl 14:30. Deltok ikke på behandling av PS 54 

/16 til PS 72/16. 

Tor-Arne Isaksen (Frp) permisjon fra kl 16:00. Deltok ikke på behandling av PS 56/16 til PS 

72/16. 

Karl Mattis Nyheim (Mdg) permisjon fra kl 16:00. Deltok ikke på behandling av PS 56/16 til PS 

72/16. 

Per Sverre Moen (H) permisjon fra kl 17:15. Deltok ikke på behandling av PS 72/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=3794


PS 46/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Referatsakene tatt til orientering.  

Vedtak: 

Referatsakene tatt til orientering.  

 

 

PS 47/16 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende fellesforslag fra Krf, H og Frp:  

Kommunestrukturutredningen konkluderer med at Nord-Troms4 alternativet er det beste for den 

enkelte kommune i Nord-Troms. På bakgrunn av de utfordringer kommunene står ovenfor innen 

eldreomsorg, økonomi og rekruttering av fagkompetanse, vil man stå sterkere ved sammenslåing 

med Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.  

Høyre, Krf og Frp ser de fremtidige positive mulighetene til utvikling av regionen som ligger i 

en sammenslåing. Nordreisa kommunestyre stiller seg derfor positiv til sammenslåing av 

NordTroms4.  

 

Det ble stemt over innstillingen fra Arbeidsgruppe – Kommunereformen satt opp mot 

fellesforslaget fra Krf, H og Frp. 11 stemte for innstillingen og 10 stemte for fellesforslaget. 

Innstillingen fra Arbeidsgruppe – Kommunereformen dermed vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune mener Nord -Troms fire er et godt alternativ. Likevel mener vi at 

rammebetingelsene som er gitt ikke gir tilstrekkelig gevinst for befolkningen i kommunene. Vi 

mener at det som ligger til grunn i endring av oppgaver og finansiering ikke gir grunnlag for 

kommunesammenslåing i Nord-Troms. 

Videre er det uavklart hvordan oppgavefordelingene mellom ulike forvaltningsnivå blir, fordi 

fylkesstrukturen og oppgavefordeling ikke er avklart.  

Nordreisa kommune mener prosessen videre må endres for å sikre grunnlag for lokaldemokrati 

og bærekraftige lokalsamfunn over hele landet. 

På bakgrunn av dette ønsker ikke Nordreisa kommune kommunesammenslåing på dette 

tidspunktet 

 

PS 48/16 Årsmelding 2015 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas. 

 



PS 49/16 Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes årsregnskap 2015 godkjennes. 

 Nordreisa kommunes merforbruk i driftsregnskap på kr 1.978.500,48, dekkes inn i 

budsjettet for 2017, jfr inndekningsplan. 

 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskapet på kr 391.749,60 dekkes inn i 

revidert budsjett for 2016. 

 

PS 50/16 Moan skole -utredning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Arthur Tørrfoss (Frp) fremmet følgende forslag: 

Det bygges ny skole på Skog eiendommen. Den bygges for framtiden med plass til alle elever 

istedenfor å bygge ut Storslett skole og Moan skole. Moan Skole brukes til barnehage istedenfor 

å bygge ut for 18 mill. Utbyggingskostnader innarbeides i økonomiplan 2017-2019. 

 

Per Sverre Moen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Nordreisa kommune igangsetter planlegging av utbygging av en sentral skole for hele 

Nordreisa kommune i tilknytning til Storslett skole. 

2. Moan Skole vurderes i den sammenheng omgjort til barnehage 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv, Sp og Mdg: 

Nordreisa kommune bygger ikke ut skolen i sentrum nå. Kommunen er i en krevende 

økonomisk situasjon. I tillegg har kommunen nylig iverksatt rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel og vedtatt en mindre ombygging av Moan skole.  

Ombygging vedtatt i sak 25/16 evalueres eter skoleåret 2016/2017. 

 

Det ble først stemt over forslaget fra Arthur Tørfoss (Frp). 7 stemte for og 13 stemte imot. 

Forslaget falt derved. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Per Sverre Moen (H). 7 stemte for og 13 stemte imot. 

Forslaget falt derved. 

 

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 0 stemmer og falt derved. 

 

Til slutt ble det stemt over felles forslaget fra Ap, Sv, Sp og Mdg. 13 stemte for og 7 stemte 

imot. Forslaget derved vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune bygger ikke ut skolen i sentrum nå. Kommunen er i en krevende 

økonomisk situasjon. I tillegg har kommunen nylig iverksatt rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel og vedtatt en mindre ombygging av Moan skole.  

Ombygging vedtatt i sak 25/16 evalueres eter skoleåret 2016/2017. 

 



PS 51/16 Kommunale tjenesteboliger for prester 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune selger 2 av 3 presteboliger. 1 av 3 beholdes for enklere rekruttering av 

prester.  

 

PS 52/16 Søknad om endret løpetid på lån - Nordreisa menighetsråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. 

 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Tidligere innvilget lånegaranti i kommunestyresak 16/15 «Søknad om låneopptak – 

Nordreisa menighetsråd» pålydende kr 1.000.000 endres fra 10 års løpetid til 15 års 

løpetid. 

 Tidligere innvilget lånegaranti i kommunestyresak 54/15 «Anmodning om lånegaranti 

for Nordreisa pålydende kr 450.000 endres til 15 års løpetid.  

 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. 

 

PS 53/16 Etablering av flyktningmottak og kommunale tjenesteressurser 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 

Saken realitetsbehandles ikke, men sees i sammenheng med en helthetlig vurdering av bruk av 

flyktning- og asyltilskudd. 

 

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken realitetsbehandles ikke, men sees i sammenheng med en helthetlig vurdering av bruk av 

flyktning- og asyltilskudd. 

 

PS 54/16 Tertialrapport 1.tertial 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag til pkt 1.2 og nytt pkt. 13: 



1.2  Behov for budsjettregulering redegjøres for og fremmes for oppvekst- og kulturutvalget, 

som omdisponeres innen eget budsjett. 

1.3  Rådmannen må snarest redegjøre for utvalget om bakgrunnen og vurderingene bak 

overskridelsene i første tertial, og hvordan de kan dekkes inn. 

 

Det ble stemt over innstillingen med endringsforslag og tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 

15 stemte for og 4 stemte imot. Innstillingen med endringsforslaget og tilleggsforslaget vedtatt.  

Vedtak: 

1.  Barnevernet må drive innenfor budsjettet.  

1.1  Det må omgående foretas en omorganisering som plasserer ansvar for fag og økonomi 

ilag.  

1.2  Behov for budsjettregulering redegjøres for og fremmes for oppvekst- og kulturutvalget, 

som omdisponeres innen eget budsjett. 

1.3  Rådmannen må snarest redegjøre for utvalget om bakgrunnen og vurderingene bak 

overskridelsene i første tertial, og hvordan de kan dekkes inn. 

 

 

PS 55/16 2. revidering av årsbudsjett 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Anne K. Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 

Bemanningen ved sykehjemmene pr 1.8.2016 skal være lik bemanningen pr 1.1.2016. 

Frp foreslår at overskudd fra Helse- og omsorg 2 233 016 går til å opprettholde bemanningen 

(pleiefaktor) inneværende år. 

 

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, Sv og Mdg: 

Nordreisa kommune inngår forhandlinger med KomOpp om lærlingtilskuddet som gjør at de 

lærlingene har behov for plass med inntil 10 pr år. 

 

Det ble først stemt over om forslaget fra Anne K. Korsfur (Frp) som oversendelsesforslag til 

helse- og omsorgsutvalget. 9 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget realitetsbehandles. 

 

Det ble så stemt over forslaget fra Korsfur (Frp). 9 stemte for og 11 stemte imot, forslaget falt 

derved. 

 

Det ble deretter stemt over innstillingen fra formannskapet. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Tilslutt ble det stemt over fellesforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Budsjettet for 2016 revideres som følger: 

 

 Driftsbudsjettet 



 
 

o Nordreisa kommune skal inntil 10 læringer til sammen per år fra og med 2016 

 

 

 Investeringsbudsjettet 

o Saga skistadion gis ramme på kr 894.000 og finansieres med tilskudd fra 

Miljødirektoratet på kr 400.000 og omdisponering av kr 494.000 fra ubrukte 

lånemidler til prosjektet tomter Rovdas. 

 

o Rammen på kjøp av grunn økes med kr 1.000.000 og finansieres med 

omdisponering av kr 680.000 fra ubrukte lånemidler til prosjektet tomter Rovdas, 

samt omdisponering av kr 320.000 av tiltaket Sikring Sørkjosen havn.  

 

o Et eventuelt salg av presteboliger disponeres salgsmidlene i følgende prioritert 

rekkefølge: 

1. Kr 1.000.000 går til dekning av egenkapitalinnskudd KLP for 2016 

2. Kr 1.287.115 går med til nedbetaling av tidligere års merforbruk på 

investering. 

3. Kr 1.000.000 går finansiering av nytt gulvdekke på idrettshallen og det 

søkes om tippemidler til prosjektet.  

4. Resterende salgsinntekt settes av på fond til dekning av fremtidig 

egenkapitalinnskudd KLP.  

 

 Kostandene og refusjon til ressurskrevende tjenester må kvalitetssikres. 

 

 Endringer i utbyttebetaling fra Ymber må innarbeides og tas fra disposisjonsfondet. 

 

 Nordreisa kommune inngår forhandlinger med KomOpp om lærlingtilskuddet som gjør 

at de lærlingene har behov for plass med inntil 10 pr år. 

 

PS 56/16 Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Sektorene og sektorutvalgene starter behandlingen av budsjettet i juli/august 2016 og følger 

oppsatt tidsplan som beskrevet i saksfremlegget. 

2. Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2016, 

justert for lønnsøkninger og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning. 

3. Det budsjetteres med minimum 1,75% i netto driftsresultat. 

4. Inndekning av akkumulert merforbruk budsjetteres etter vedtatt inndekningsplan. 

Sektor Tiltak Utgift Inntekt

1 Linjer, telefon og samband 300 000         

1 Reduksjon av lønnsbuffer (2,4 %) -830 000       

1 5 nye læringer (avsetning til fond) 125 000         -125 000       

2 Øremerket tilskudd til tidlig innsats 726 000         -726 000       

8 Reduksjon av rammetilskuddet 100 000         

8 Avsetning disposisjonsfond 430 000         

Sum revidering 751 000         -751 000       



PS 57/16 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Det ble stemt innstillingene fra alle hovedutvalgene. 

15 stemte for og 3 stemte imot. Innstillingene derved vedtatt. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon 2016-1 

med følgende endring i kap 7, § 5, første kulepunkt: 

- Høringer innen næringssektoren. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer som 

ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, og 

ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. 

 

PS 58/16 Lokalisering av Nordreisa voksenopplæringssenter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa voksenopplæring forblir i lokalene til gamle Sørkjosen skole i 2016. 

 Ny vurdering av NVO sitt behov gjøres til budsjettbehandlingen i 2017 og ses i 

sammenheng med sak om disponering av flyktningetilskudd fra UDI. 

 

PS 59/16 Vurdering av elevers skoleskyss, strekningen Kildalen - Moan skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Anne K. Korsfur (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag til oppvekst- og kulturutvalget: 

Frp foreslår at elever fra Kildal får dekket skoleskyss grunnet farlig skoleveg. 

 

Det ble først stemt over oversendelsesforslaget fra Anne K. Korsfur (Frp). Forslaget enstemmig 

vedtatt. 

 

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

vedtatt. 

Vedtak: 

Skyssreglementet for Troms fylke tas til etterretning da skoleskyssen ikke synes å ha direkte 

sammenheng med elevenes læring. 

Skolene bes vurdere en fadderordning for å skape trygghet for de minste barna på bussen. 

Skolene bør tilpasse måltidene for å ivareta behovene til elevene med lang skolevei. 

 

Følgende oversendes til politisk behandling i oppvekst- og kulturutvalget: Frp foreslår at elever 

fra Kildal får dekket skoleskyss grunnet farlig skoleveg. 



 

PS 60/16 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i 

Nordreisa for perioden 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Punkt under tema 10 – Kultur og fritid. 

Kulturskolen 

 

Kulturaktiviteter på tvers av etnisitet er en viktig arena for integrering og inkludering. Det er 

viktig å legge til rette for fellesaktiviteter for barn og unge, slik at de har en arena hvor de kan 

uttrykke seg innenfor praktisk estetiske fagområder. Kulturskolen er en offentlig arena som har 

ansvar for å tilby aktiviteter som favner barne- og ungdomsbefolkningen. Alle kunstfag 

representerer et vidt spekter av «språk» og vil i så henseende være en god arena for integrering. 

Det er også et behov for en mer offensiv synliggjøring av kulturskolen som 

kompetanseleverandør overfor andre institusjoner som har barn og unge som målgruppe. Det er 

viktig at dersom dette potensialet skal kunne realiseres fullt ut, at kulturskolen som ressurssenter 

disponerer tilstrekkelig ressurs slik at denne type definerte oppgaver kan gjennomføres. 

 

Et kulturtilbud tilpasset dette området kan organiseres som kunstkarusell. Dette er et tilbud for 

elever som ønsker å prøve forskjellige fag i kulturskolen og som ikke har en definert dedikasjon 

i forhold til kulturskolens kjerneprogram. Kunstkaruesell er dessuten et ledd i organisering etter 

ny rammeplan for kulturskolene og er ment å skull fungere som «døråpnere» for eventuelt andre 

fagområder. 

 

Kulepunkt under utfordringer: kulturskolen må ha ressurser til å gjennomføre kunstkarusell som 

et ledd i integrering av bosatte flyktninger – barn/unge 

 

Kulepunkt under mål: Gjennomføre gruppeaktiviteter/kunstkarusell i kulturskolen tilpasset barn 

og unge, utfra ressurser og kompetanse 

 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Tilleggsforslaget enstemmig 

vedtatt. 

 

Det ble tilslutt stemt over innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget med vedtatte 

tilleggsforslag. Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa kommune for 

perioden 2016-2019 vedtas med følgende endringer: 

Nytt kulepunkt 5.6 Utfordringer:  

 Tiden det tar fra ankomst til personer kan gå ut i arbeid kan være lang. 

 

Nytt kulepunkt 5.7 Mål:  

 Samarbeide med videregående skole for å se på muligheten til å korte ned 

utdanningsløpet. 

 

Nytt kulepunkt 6.5 Mål:  

 Formalisere samarbeidet med NAV for å forbedre informasjonsarbeidet med NAV-

tjenester. 

 

Nytt kulepunkt 7.3 Mål:  



 Få på plass kulturtolk eller andre ordninger for å forbedre inngangen til skole og 

barnehage.  

 

Punkt under tema 10 – Kultur og fritid. 

Kulturskolen 

 

Kulturaktiviteter på tvers av etnisitet er en viktig arena for integrering og inkludering. Det er 

viktig å legge til rette for fellesaktiviteter for barn og unge, slik at de har en arena hvor de kan 

uttrykke seg innenfor praktisk estetiske fagområder. Kulturskolen er en offentlig arena som har 

ansvar for å tilby aktiviteter som favner barne- og ungdomsbefolkningen. Alle kunstfag 

representerer et vidt spekter av «språk» og vil i så henseende være en god arena for integrering. 

Det er også et behov for en mer offensiv synliggjøring av kulturskolen som 

kompetanseleverandør overfor andre institusjoner som har barn og unge som målgruppe. Det er 

viktig at dersom dette potensialet skal kunne realiseres fullt ut, at kulturskolen som ressurssenter 

disponerer tilstrekkelig ressurs slik at denne type definerte oppgaver kan gjennomføres. 

 

Et kulturtilbud tilpasset dette området kan organiseres som kunstkarusell. Dette er et tilbud for 

elever som ønsker å prøve forskjellige fag i kulturskolen og som ikke har en definert dedikasjon 

i forhold til kulturskolens kjerneprogram. Kunstkaruesell er dessuten et ledd i organisering etter 

ny rammeplan for kulturskolene og er ment å skull fungere som «døråpnere» for eventuelt andre 

fagområder. 

 

Kulepunkt under utfordringer: kulturskolen må ha ressurser til å gjennomføre kunstkarusell som 

et ledd i integrering av bosatte flyktninger – barn/unge 

 

Kulepunkt under mål: Gjennomføre gruppeaktiviteter/kunstkarusell i kulturskolen tilpasset barn 

og unge, utfra ressurser og kompetanse 

 

Planen tas opp til revidering i første halvdel av 2020. 

 

PS 61/16 Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun 

barnehage kontra nybygg ved Høgegga barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Sv, Sp, Mdg og Ap: 

Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon og der foreligger ingen rapporter som tilsier at 

behovet for bygging av nye barnehageavdelinger er akutt.  

På bakgrunn av dette iverksetter Nordreisa kommune ikke utbygging av barnehage i sentrum nå. 

 

Det ble stemt over innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget satt opp mot fellesforslaget 

fra Hilde Nyvoll (Ap). Innstillingen fikk 8 stemmer og 10 stemte for fellesforslaget til Sv, Sp 

Mdg og Ap. Fellesforslaget dermed vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon og der foreligger ingen rapporter som tilsier at 

behovet for bygging av nye barnehageavdelinger er akutt.  

På bakgrunn av dette iverksetter Nordreisa kommune ikke utbygging av barnehage i sentrum nå. 

 



PS 62/16 Boligutvikling Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Anne K. Korsfur (Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Frp ber om utsettelse av saken. Vi ønsker utregning omkring om Stiftelsen Nybo kan bygge det 

dere etterspør. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsatt. 

 

PS 63/16 Deling og salg av gnr 47 bnr 1 feste 4 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen fra formannskapet 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 64/16 Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse 

av grunnareal av gnr 47 bnr 25 i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

teknisk infrastruktur og gangvei i reguleringsplan Sokkelvikkrysset- Plan ID: 19422014_005 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. 

 



 

PS 65/16 Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 

Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Davida Olsen (Krf) fremmet følgende endrings forslag: 

§5 Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 

c) Delegering, fjerde setning: – ordet «bør» strykes og erstattes med ordet «skal» 

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende verbal korreksjon: 

Under §5 c) andre avsnitt: siste setning flyttes ut av avsnittet, og settes under som frittstående 

setning gjeldende for hele §5. 

 

Det ble først stemt over forlaget fra Davida Olsen (Krf). 14 stemte for og 4 stemte imot. 

Endringsforslaget derved vedtatt. 

 

Tilslutt ble det stemt over innstillingen fra helse- og omsorgsutvalget med vedtatte endringer. 

Innstillingen med endringer enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

§5 Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 

c) Delegering, fjerde setning: – ordet «bør» strykes og erstattes med ordet «skal» 

 

Under §5 c) andre avsnitt: siste setning flyttes ut av avsnittet, og settes under som frittstående 

setning gjeldende for hele §5. 

 

Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 

som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra 

kunngjøringsdato. 

 

PS 66/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdagen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 

11. september 2017 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 10. september 2017. 

 

Valglokalet på Storslett skal ha åpent 10. og 11. september 2017. 

 



PS 67/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 2017 - 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling vedtatt 

Vedtak: 

Lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 

 

22 meddommere til Nord-Troms Tingrett: 

Kvinner:    Menn: 

1. Mona Fjellaksel Fossvoll  1. Terje Ansgar Eriksen 

2. Edel Mikkelsen   2. Karl Magne Bergland 

3. Åshill Fredriksen   3. Stein Gunnar Jørgensen 

4. Rikke Gausdal   4. Bent Gunnar Solvang 

5. Iris Birkelund   5. Eivind Bergmo 

6. Beate Nordgård Simonsen  6. Odd Kristian Kristiansen 

7. Elin B. Slettli   7. Bjarne Josefsen 

8. Cathrine Jensen   8. Magne Henriksen 

9. Marit Elisabeth Eira  9. Per Sverre Moen 

10. Reidun Åse Gaare   10. Harry Fyhn 

11. Lisa Hansen   11. Stein Arne Rånes 

 

8 lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett: 

Kvinner:    Menn: 

1. Merete Rasmussen   1. Torkjell Andersen 

2. Kirsti Hansen Krone  2. Hallgeir Bertelsen 

3. Line Nyvoll Bergland  3. Tom Vegar Kiil 

4. Tone Aronsen   4. Rolf Arild Bakkeslett 

 

4 jordskiftemeddommere til jordskifteretten: 

Kvinner:    Menn: 

1. Ragnhild With   1. Pål Halvor Bjerkli 

2. Anja C. Birkelund   2. Jim Myrheim 

 

PS 68/16 Valg av Nordreisa bygdedraktutvalg 2016-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa bygdedraktutvalg 2016-2020 

 

Medlemmer   Vararepresentanter: 

Ann Mary Lund  Øystein Fredriksen 

Aashild Olsen   Kirsti Moskodal 

Ann Helene Jensen  Åshild Blixgård 

 

Utvalget utnevner selv en leder av de faste medlemmene. 

 

Innen utgangen av 2016 legges forslag til reglement frem for kommunestyret i Nordreisa. 



 

 

PS 69/16 Valg av barnerepresentant i plansaker 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling vedtatt 

Vedtak: 

Barnerepresentant i plansaker 2016-2019:  
Helga Jæger Wigdel (Sv).  
 

PS 70/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling vedtatt. 

Vedtak: 

Skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020: 

Terje Ansgar Eriksen, Iris Birkelund, og Ragnhild With 

 

PS 71/16 Festeavgift på festa graver 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune fastsetter festeavgifta på alle festa graver som skal fornyes/opprettes  

etter 01.07.2016 for soknet etter følgende modell:  

1. Festeavgift gjelder for festet gravplass i tilknytning til en grav som er tatt i bruk. 

Festeavgiften gjelder alle soknets kirkegårder 

2. Festeavgiften settes til kr 100,- pr år med en betalingsperiode på 5 år.  
3. Festeavgifta skal indeksreguleres den 01.01. hvert år etter konsumprisindeks. 

 

 

 

 



 

 

PS 73/16 Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre - utredning om ny 

kontorstruktur i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

Behandling: 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: 

Uttalelsene fra Nordreisa kommunestyre - Skattekontor i Nord-Troms 

Skatteetaten la 1.juni 2016 frem en utredning om ny kontorstruktur. Mye er endret i de siste 

årene, og det er derfor nødvendig å se på omorganisering for bedre og legge til rette for 

fremtidig oppgaveløsning. 

 

Nordreisa kommune ser at digitaliseringen har endret måten etaten løser sin kjernevirksomhet 

på. For eksempel er behandlingen av selvangivelsene i stor grad automatisert. Digitaliseringen 

har også lagt grunnlaget for et helt nytt brukermønster. Skatteetatens strategi og utvikling av 

elektroniske tjenester, har resultert i at de færreste reiser til et skattekontor for å spørre om skatt. 

Brukerne er i stor grad blitt selvhjulpne og har en digital dialog med etaten. Prosessene er 

forenklet og behovet for kontakt er redusert. Digitaliseringen vil sannsynligvis fortsette og 

forsterke denne utviklingen. Effekten er at store deler av etatens oppgaveløsning nå er mer 

geografisk uavhengig. 

 

Skatteetaten hevder at for å møte utfordringene som etaten står overfor, vil det være fordelaktig 

med færre og større fagmiljøer. Med færre og større enheter vil det gi langt enklere koordinering 

for en stor etat og dette gir mer dynamisk kompetanseutvikling, mer samordnet og effektiv 

produksjon. Det heter videre at forslaget til ny kontorstruktur vil i hovedsak ikke føre til 

endringer i fordeling av arbeidsplasser mellom landsdelene, og at det har vært et mål å ikke 

gjøre skattekontor i de største byene større. 

 

Nordreisa kommune er svært uenig i den foreslåtte kontorstrukturen der kontoret i 

regionsenteret Nordreisa er flyttet sammen med Alta. Nord-Troms er en region med forholdsvis 

få statlige arbeidsplasser. Det har i flere runder vært utrykt av sentrale politikere at denne 

regionen burde prioriteres når en flytter statlige funksjoner. 

 

Når nå skatteetaten i sin rapport så ettertrykkelig fastslår at behovet fysisk tilstedeværelse er blitt 

betydelig mindre, gir denne omorganiseringen en stor mulighet til å prioritere Nord-Troms. Det 

har ikke vært noen problem å rekruttere personell til vårt kontor. 

 

Nordreisa kommune ser nødvendigheten av å bygge sterke fagmiljøer, og vi mener dette er fullt 

mulig å få til i vår region. Vi krever derfor at fagmiljøet i Nordreisa styrkes slik at dette kan løse 

oppgaver på regionalt og nasjonalt nivå. Dette vil være kompetansearbeidsplasser som er 

særdeles viktig for en region med mangel på slike arbeidsplasser. 

 

Det ble stemt over hele uttalelsen. Uttalelsen enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Uttalelsene fra Nordreisa kommunestyre - Skattekontor i Nord-Troms 

Skatteetaten la 1.juni 2016 frem en utredning om ny kontorstruktur. Mye er endret i de siste 

årene, og det er derfor nødvendig å se på omorganisering for bedre og legge til rette for 

fremtidig oppgaveløsning. 

 

Nordreisa kommune ser at digitaliseringen har endret måten etaten løser sin kjernevirksomhet 

på. For eksempel er behandlingen av selvangivelsene i stor grad automatisert. Digitaliseringen 

har også lagt grunnlaget for et helt nytt brukermønster. Skatteetatens strategi og utvikling av 

elektroniske tjenester, har resultert i at de færreste reiser til et skattekontor for å spørre om skatt. 

Brukerne er i stor grad blitt selvhjulpne og har en digital dialog med etaten. Prosessene er 

forenklet og behovet for kontakt er redusert. Digitaliseringen vil sannsynligvis fortsette og 

forsterke denne utviklingen. Effekten er at store deler av etatens oppgaveløsning nå er mer 

geografisk uavhengig. 

 

Skatteetaten hevder at for å møte utfordringene som etaten står overfor, vil det være fordelaktig 

med færre og større fagmiljøer. Med færre og større enheter vil det gi langt enklere koordinering 

for en stor etat og dette gir mer dynamisk kompetanseutvikling, mer samordnet og effektiv 

produksjon. Det heter videre at forslaget til ny kontorstruktur vil i hovedsak ikke føre til 

endringer i fordeling av arbeidsplasser mellom landsdelene, og at det har vært et mål å ikke 

gjøre skattekontor i de største byene større. 

 

Nordreisa kommune er svært uenig i den foreslåtte kontorstrukturen der kontoret i 

regionsenteret Nordreisa er flyttet sammen med Alta. Nord-Troms er en region med forholdsvis 

få statlige arbeidsplasser. Det har i flere runder vært utrykt av sentrale politikere at denne 

regionen burde prioriteres når en flytter statlige funksjoner. 

 

Når nå skatteetaten i sin rapport så ettertrykkelig fastslår at behovet fysisk tilstedeværelse er blitt 

betydelig mindre, gir denne omorganiseringen en stor mulighet til å prioritere Nord-Troms. Det 

har ikke vært noen problem å rekruttere personell til vårt kontor. 

 

Nordreisa kommune ser nødvendigheten av å bygge sterke fagmiljøer, og vi mener dette er fullt 

mulig å få til i vår region. Vi krever derfor at fagmiljøet i Nordreisa styrkes slik at dette kan løse 

oppgaver på regionalt og nasjonalt nivå. Dette vil være kompetansearbeidsplasser som er 

særdeles viktig for en region med mangel på slike arbeidsplasser. 

 

PS 74/16 Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre - Krav om norske lønns- og 

arbeidsvilkår i norsk farvann 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.06.2016  

 

Behandling: 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslage: 

 

Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre 

Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann. 

Med utgangspunkt i sjøfolks erfaring og kunnskap gjennom generasjoner, har den maritime 

næringen i Norge bygd seg sterk og konkurransedyktig. Over 110.000 mennesker arbeider i 

maritim næring i Norge i dag, og det skapes verdier for omlag 180 milliarder kroner årlig. I dag 



er det 30.000 norske sjøfolk, en stor andel av disse jobber på offshorefartøy. Nordreisa 

kommune har registrert 98 bosatte sjøfolk. 

 

Stadig flere skip under fremmed flagg får nå oppdra på norsk sokkel. Grunnen til dette er at de 

ikke er underlagt norsk lov og kan operere med lønninger og sosiale rettigheter som er langt 

under norsk nivå. Dette gir et konkurransefortrinn som vi ikke aksepterer for virksomheter på 

land. 

 

Norske sjøfolk har ikke mulighet til å konkurrere på vilkår med utenlandske sjøfolk, hvilket 

betyr at de slutter og sjøfartsnasjonen Norge mister verdifull kompetanse. Det er derfor viktig at 

alle som skal arbeide i norske farvann, også utlendinger som fortsatt er velkommen til dette, gjør 

det på norske vilkår. 

 

Fartsområdeutvalget foreslo høsten 2014 og utrede kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i 

norske farvann. Dessverre er dette det eneste forslaget fra utvalgets flertall som ikke ble en del 

av regjeringens maritime strategi. 

 

Med bakgrunn i å trygge norske sjøfolks arbeidsplasser i fremtiden, ber Nordreisa 

kommunestyre regjeringen sette i gang arbeidet med å utrede muligheten for å stille krav om at 

norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i norske farvann. 

 

Det ble stemt over hele uttalelsen. Uttalelsen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre 

Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann. 

Med utgangspunkt i sjøfolks erfaring og kunnskap gjennom generasjoner, har den maritime 

næringen i Norge bygd seg sterk og konkurransedyktig. Over 110.000 mennesker arbeider i 

maritim næring i Norge i dag, og det skapes verdier for omlag 180 milliarder kroner årlig. I dag 

er det 30.000 norske sjøfolk, en stor andel av disse jobber på offshorefartøy. Nordreisa 

kommune har registrert 98 bosatte sjøfolk. 

 

Stadig flere skip under fremmed flagg får nå oppdra på norsk sokkel. Grunnen til dette er at de 

ikke er underlagt norsk lov og kan operere med lønninger og sosiale rettigheter som er langt 

under norsk nivå. Dette gir et konkurransefortrinn som vi ikke aksepterer for virksomheter på 

land. 

 

Norske sjøfolk har ikke mulighet til å konkurrere på vilkår med utenlandske sjøfolk, hvilket 

betyr at de slutter og sjøfartsnasjonen Norge mister verdifull kompetanse. Det er derfor viktig at 

alle som skal arbeide i norske farvann, også utlendinger som fortsatt er velkommen til dette, gjør 

det på norske vilkår. 

 

Fartsområdeutvalget foreslo høsten 2014 og utrede kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i 

norske farvann. Dessverre er dette det eneste forslaget fra utvalgets flertall som ikke ble en del 

av regjeringens maritime strategi. 

 

Med bakgrunn i å trygge norske sjøfolks arbeidsplasser i fremtiden, ber Nordreisa 

kommunestyre regjeringen sette i gang arbeidet med å utrede muligheten for å stille krav om at 

norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i norske farvann. 

 

 


