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FO 1/16 Interpellasjon til Nordreisa kommunestyre 13.10.16 fra John 

Karlsen (Frp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Svar på interpellasjon til Nordreisa kommunestyre 13.10.16 fra John Karlsen 

(Frp) «Hvor går veien videre» 

Som interpellanten skriver fattet Nordreisa kommunestyre med knappest mulig flertall et vedtak 

mot kommunesammenslåing. Denne saken er behørig diskutert av kommunestyret og ordfører 

finner det ikke formålstjenlig å gjenta argumentasjonen nå. 

 

Fylkesmannen i Troms er pålagt av departementet og gi en selvstendig innstilling basert på 

faglige betraktninger og ut fra hans syn på kommunene i Troms. Dette har fylkesmannen gjort 

og han anbefaler overfor departementet at Nordreisa og Kåfjord gjenopptar forhandlingene. 

Fylkesmannens begrunnelser for denne innstillingen har han redegjort for i sin rapport til 

departementet. 

 

Så har interpellanten registrert uenigheter i media og stiller spørsmålet om veien videre. Når er 

det vel slik i et regionrådssamarbeid at en ikke alltid er enige om alt. Det er heller ikke Nord-

Troms regionråd, og det er ikke realistisk å oppnå full enighet i alle saker. 

 

Ordfører er av den formening at Nordreisa kommune gir gode tjenester i dag, men det er alltid 

mulig å videreutvikle disse. Kommunene i Nord-Troms har i regionreformsarbeidet pekt på 

samarbeid som en løsning. Som leder av Nord-Troms regionråd har jeg derfor etter vedtakene 

satt samarbeid på dagsorden. I forrige regionrådsmøte var det satt av en hel dag til dette 

arbeidet. Dette var svært opplysende og konstruktivt for alle de nye ordførerne. Beklageligvis 

var ikke Lyngen kommune representert på politisk nivå i dette møte. Men de kommunene som 

var tilstede var enig om å videreføre og utvikle vårt samarbeid der det var naturlig. 

 

En innså også gjennom denne prosessen at vår organisering av regionrådet i dag er svært 

kompleks, og rådet bestemte seg for å rydde opp i dette. Det må være klarere linjer for hvordan, 

og på hvilke tjenesteområder en skal arbeide fremover. 

Konkret endte vedtaket i regionrådet som følger: 

 

Styret i Nord-Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen: 

1. Administrasjonen får i oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet 

2. Rådmannsutvalget får i oppgave å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale 

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye 

samarbeidsområder 

3. Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars-møte neste år. Saken legges også 

fram representantskapsmøte april 2017 

Ordfører legger også opp til å behandle gjennomgangen av interkommunale samarbeider i eget 

kommunestyre slik at det forankres godt hos politikerne i Nordreisa. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 



FO 2/16 Interpellasjon til Nordreisa kommunestyre 13.10.16 fra John 

Karlsen (Frp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Svar på interpellasjon – Bedre tjenester til de eldre 

1. Helse og omsorg utvalget vedtok i sak 32/16 prosjekt hjemmebesøk for innbyggere over 

72 år. 

Nordreisa kommune setter ned en tverrfaglig prosjektgruppe som skal se på 

organiseringen, finansiering og innhold i tiltaket. Det søkes deretter innarbeidet i 

budsjettet for 2017. 

 

2. Nordreisa kommune bruker Sykehus apoteket som tilsynsmyndighet i forbindelse med 

medikamenter. I den forbindelse har Sonjatun sykehjem foretatt en 

legemiddelgjennomgang, og det var også på planen at de andre sykehjemmene skulle få 

den gjennomgangen, men på grunn av sykdom hos tilsynsfarmasøyt er det ikke gjort. 

Det er helt klart at en slik gjennomgang er viktig og må settes opp jevnlig. 

 

3. I forhold til E-helse har Nordreisa kommune tatt i bruk elektroniske meldinger ikke bare 

med UNN men også med fastleger/tilsynsleger. Det er også viktig å fortsette denne 

utviklingen på andre områder. I den forbindelse har Nordreisa kommune sammen med 

de andre 6 Nord – Troms kommunene og Nordreisa videregående fått kr. 700.000 fra 

fylkesmannen i Troms for å sette i gang prosjekt innen velferdsteknologi. 

 

4. Dette er en sak som har vært drøftet i Nordreisa kommune lenge, på Sonjatun sykehjem 

serveres middagen kl. 16.00, på Sonjatun bo og kultursenter serveres middagen kl. 14.00 

for virksomhetsleder rapporterer at det tidspunktet passer deres pasienter, mens på 

Sonjatun omsorgssenter får pasientene middag kl. 13.00 for virksomhetsleder rapporterer 

at deres pasienter er tidlig oppe og tidspunktet passer deres pasienter. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 

PS 75/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Referatene tatt til orientering. 

Vedtak: 

Referatene tatt til orientering. 

 



PS 76/16 Tertialrapport 2.tertial 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

Det viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen, da det verken finnes 

reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære inntekter til inndekning av merforbruk i 

sektorene. 

 

Budsjettreguleringssak fremmes for kommunestyret i oktober. 

 

PS 77/16 Eierskapsmelding Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunestyre vedtar eierskapsstrategien med vedlegg som kommunens verktøy for 
aktiv eierstyring. 

 Eierskapsstrategien rulleres hver 4 år. 

 Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal rapportere om deres situasjon etter vedtatt 
mal innen 30.06 hver år. 

 

PS 78/16 Kommunal planstrategi Nordreisa kommune 2016-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Prioriterte 

planoppgaver i 

planperioden 2016-

2019 

 Vedtatt

e/ på-

begynt

e 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Planer med prosesskrav 

etter PBL  

 Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukeverk 

Bevilgning 

Økonomiplan Revisjon  Årlig    2  



Kommuneplanens 

Handlingsdel 

Revisjon  Årlig    2  

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

 2013 2011      

Kommuneplanens 

arealdel 

 2014 2007      

Kystsoneplan for 

Nordreisa og Skjervøy 

kommuner 

 2014 2012      

 

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukeverk 

Bevilgning 

Skolepolitisk plan Ny plan    X   2  

Vold i nære relasjoner Ny plan     X 2  

Helhetlig plan for 

integrering og bosetting 

av flyktninger 

 

Ny plan  

 

2016 

  

X 

   

2 

 

Kommunedelplan 

anlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet 

med handlingsprogram 

for bygging av anlegg 

og kulturbygg 2016-

2019 

 

Revisjon 

  

 

 

X 

   

2 

 

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukeverk 

Bevilgning 

Strategisk 

barnehageplan 

Revisjon 2010   X  2  

Beredskapsplan ved 

ulykker, voldsepisoder 

og mobbing 

Revisjon 2005   X  2  

Handlingsplan reiseliv Ny plan   X   10  

Landbruk- og 

skogbruksplan 

Ny plan     X 10  

Helse og omsorgsplan  Ny plan   X   22  

Trafikksikkerhetsplan, 

videreføre arbeidet, 

ferdig 2017 

Revisjon  2015    15  

Hovedplan for vann, 

videreføre arbeidet, 

ferdig 2017 

Revisjon  2015    10  

Klima og energiplan 

2019-2025 

Revisjon     X 5  

Lønnspolitisk plan 

2008-2011 

Revisjon 2008  X   2  

Kommunedelplan for Ny plan     Neste 

plan-
10  



naturmangfold periode 

Avfallsplan for havner Ny plan    X  10  

Smittevernplan     X  10  

Kommunedelplan for 

forvaltning av 

mineralske ressurser 

     Neste 

plan-

periode 
5  

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukeverk 

Bevilgning 

Eksisterende planer         

Boligpolitisk plan  2014 2012      

Strategisk næringsplan  2014 2012      

Overordnet ROS-

analyse 

Revisjon 2014 2013 X     

Stedsutviklingsplan  2005 2004      

Hovedplan for avløp Ny plan 2014 2010      

Beredskapsplan Revisjon  Årlig       

Rus og Psykiatriplan 

2011-2015 

 2011       

HMS plan  2011       

     

     

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Regionale planer  Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukesverk 

Bevilgning 

Regional bibliotekplan 

for Nord-Troms 

Revisjon   X   10  

         

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Andre arealplaner  Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukesverk 

Bevilgning 

Reguleringsplan 

Sørkjosen, videreføre 

arbeidet 2016 

  2015    5  

Reguleringsplan for ny 

kirkegård 

Ny plan    X  15  

Reguleringsplan Saga 

skianlegg  

Ny plan    X  15  

Reguleringsplan 

Storslett sentrum  

Revisjon   X   20  

Reguleringsplan 

Sørkjosen havn 

Revisjon     X 15  

Reguleringsplan 

hundekjøringsområde 

Bergskog/Liland 

Ny plan    X  10  

Reguleringsplan for ny 

gang og sykkelveg til 

Ny plan    X  15  



Tretten  

Områderegulering 

Hjellnes dypvannskai 

og industriområde 

Ny plan  2014    15  

Vedlikeholdsplan bygg Revisjon   X   4  

Vedlikeholdsplan veg Ny plan    X  4  

         

  Vedtatte/ 

påbegynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering 

eksisterende 

Ressursbehov 

Andre 

utredninger/plangrunnlag 

 Vedtatt år Startet 

opp år 

2016 2017 2018-

2019 

Interne 

ukesverk 

Bevilgning 

Forvaltningsplan for 

Goppa friluftsområde 

Revisjon    X  1  

Forvaltningsplan for 

Kvænnes 

friluftsområde 

Revisjon    X  1  

Forvaltningsplan for 

Saga friluftsområde 

Ny plan    X  1  

Kartlegging av 

friluftsområder, 

ferdigstilles 2017.  

Ny plan  2012    1  

SUM 2016-2019       130  

 

 

Inn under skolepolitisk plan innlemmes: 

- Plan for revitalisering og utvikling av kulturskolen. 

- Plan for å dreie ressursbruken over til tilrettelagt undervisning. 

- Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet. 

- Strategisk plan for etter og videreutdanning.  

- Rutiner for spesialpedagogisk hjelp og tilpasset opplæring.  

 

Inn under strategisk barnehageplan innlemmes: 

- Tilsynsplan for barnehagene 

- Kompetanseplan for barnehager. 

 

Kommuneplanens handlingsdel rulleres årlig i forbindelse med budsjettet. 

 

Inn på tunet innlemmes i Helse- og omsorgsplan, skolepolitisk plan og landbruksplan. 

 

Inn under landbruk- og skogbruksplan innlemmes:  

- Beitebruksplan 

- Hovedplan for skogsvegbygging 

 

Endring i oppstart reguleringsplaner: 

- Reguleringsplan for ny kirkegård, oppstart 2017 

- Reguleringsplan Saga skianlegg, oppstart 2017  

- Reguleringsplan Storslett sentrum, oppstart 2016 

- Reguleringsplan hundekjøringsområde Bergskog/Liland, oppstart 2017  

- Reguleringsplan for ny gang og sykkelveg til Tretten, oppstart 2017 

 

Endring i oppstart planer:  



-      Landbruk- og skogbruksplan oppstart 2018 

 

PS 79/16 Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet 

– Oksfjordhamn - Karvik - Plan ID: 19422016_001 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggforslag om nytt kulepunkt: 

 I planområdets delstrekning 1, ved profil 900 ligger eksisterende bebyggelse på GBR 57/13. Slik 
ny trasse nå er tegnet inn vil E6 være mindre en 20m fra eksisterende bebyggelse. Det synes 
unødvendig å legge ny europaveg så nært eksisterende bebyggelse så lenge det er tilstrekkelig 
plass for å trekke den lengre bort. Nordreisa kommune ber om at en ser på muligheten til å øke 
avstanden til denne boligen. 

 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Evanger (Ap). Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Det ble deretter stemt over innstilling med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget 

enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune har følgende merknader til områderegulering E6 Kvænangsfjellet – 

Oksfjordhamn-Karvik - Plan ID: 19422016_001: 

 

 Nordreisa kommune ønsker at gammel E6 ikke nedklassifiseres til kommunal veg. Den 

bør fortrinnsvis nedklassifiseres til fylkes- eller riksvei. Den bør opprettholde en teknisk 

standard som ivaretar muligheten for helårsbruk dersom det skulle være behov for dette.  

 

Nordreisa kommune støtter Kvænangen kommunes mening om at «gammel E6» på 

delstrekning 2 bør få status tilsvarende nasjonal turistveg, og at det må være muligheter 

for bruk av hele eller deler av vegstrekningen vinterstid dersom det skulle utvikles 

næringsvirksomhet som ønsker å benytte seg av veien i sin virksomhet. 

 

 I planområdets vestre ende, delstrekning 1, er det satt av et areal til riggområde/deponi. 

Dette er et midlertidig anleggsbelte og riggområde, og det opphører når kommunen har 

fått skriftlig melding om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt. 

 

I den nordlige enden av dette deponiet ligger løypestart og parkeringsplass for 

snøskuterløypa Oksfjord-Kautokeino vinterstid, og området benyttes til parkering av bil 

og hengere i forbindelse med bruk av løypa. Arealet som brukes til dette er avsatt til 

parkering i kommuneplanens arealdel. Dersom området skal benyttes til 

deponi/riggområde om vinteren, må parkeringsplassen ved løypestart erstattes med et 

annet areal som kan benyttes til samme formål. 

 

 På delstrekning to, ved profil 1450, er det satt av et areal til parkering på sørsiden av 

veien. Denne parkeringsplassen bør flyttes til nordsiden av veien. Dette av hensyn til 

friluftslivet og trafikksikkerhet. De aller fleste som vil benytte denne parkeringsplassen 

til friluftslivsaktiviteter vil starte turen sin på nordsiden av veien. Dersom 

parkeringsplassen opprettholdes på sørsiden vil man få mange myke trafikanter som vil 

krysse E6 her. Dette vil være lite gunstig så nært en tunnelåpning og i en mulig 90-sone. 

For å komme videre ut i terrenget på sørsiden av veien, er man nødt til å krysse en dyp 



kløft, noe de færreste vil gjøre. Parkeringsplassen er i tillegg avsatt under en 

høyspentledning, noe som gjør at denne plassen ikke kan benyttes som 

helikopterlandingsplass ved ev. ulykker, dersom det skulle være behov for en egnet plass 

til dette. 

 

 I planområdets delstrekning 1, ved profil 900 ligger eksisterende bebyggelse på GBR 

57/13. Slik ny trasse nå er tegnet inn vil E6 være mindre en 20m fra eksisterende 

bebyggelse. Det synes unødvendig å legge ny europaveg så nært eksisterende bebyggelse 

så lenge det er tilstrekkelig plass for å trekke den lengre bort. Nordreisa kommune ber 

om at en ser på muligheten til å øke avstanden til denne boligen. 

 

PS 80/16 Revidering av skoleskyssordningen i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Elever på 1.-4. trinn som bor langs Buktaveien og Oksfjordveien, gis rett til fri skoleskyss til 

Oksfjord oppvekstsenter. For skoleåret 2017/2018 og videre innarbeides dette i budsjett. Årlig 

utgift har vært kroner 30 000,-. 

 

PS 81/16 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 

Terje Ansgar Eriksen, Iris Birkelund, og Ragnhild With 

PS 82/16 Omsorgsbolig med heldøgns pleie, personalressurser 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Nordreisa kommunestyre: 

Nordreisa kommune starter opp utredning og planlegging av heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger for eldre.  

Utredningen må belyse plassering, innhold, organisering av tjenesten og finansiering, under 

dette også offentlig/privat samarbeid. 

Det legges til grunn at etableringen ikke skal øke kostnadsnivået i sektoren vesentlig. 

Implementering av velferdsteknologi og samarbeid med hjemmetjenesten skal inngå i 

utredningen.  

Videre ønsker vi at det utredes hvilke driftsmessige synergieffekter som er mulig med rus og 

psykiatri, hjemmesykepleie, frivillighetssentralen og dagsenter for eldre. 



 

Fellesforslaget ble satt opp mot innstillingen. Fellesforslaget fikk 21 stemmer, innstillingen fikk 

0 stemmer. Fellesforslaget derved vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune starter opp utredning og planlegging av heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger for eldre.  

Utredningen må belyse plassering, innhold, organisering av tjenesten og finansiering, under 

dette også offentlig/privat samarbeid. 

Det legges til grunn at etableringen ikke skal øke kostnadsnivået i sektoren vesentlig. 

Implementering av velferdsteknologi og samarbeid med hjemmetjenesten skal inngå i 

utredningen.  

Videre ønsker vi at det utredes hvilke driftsmessige synergieffekter som er mulig med rus og 

psykiatri, hjemmesykepleie, frivillighetssentralen og dagsenter for eldre. 

 

PS 83/16 3.revidering av årsbudsjett 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Budsjettet for 2016 revideres som følger:  

 
 

PS 84/16 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS g 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 13.10.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes.  

 

Sektor Utgifter Inntekter

1 Administrasjon Reduserte lønnsutgifter -200 000            

2 Oppvekst og kultur Regning krisesenter 250 000              

2 Oppvekst og kultur Tap på fordringer  500 000              

2 Oppvekst og kultur Merinntekt voksenopplæring -800 000         

2 Oppvekst og kultur Merutgift øk.sosialhjelp flyktningetjenesten 600 000              

2 Oppvekst og kultur Merutgift tilskudd til private barnehager 200 000              

3 Helse og omsorg Reduksjon økonomisk sosialhjelp -400 000            

3 Helse og omsorg Redusert refusjon ressurskrevende tjenester 1 400 000       

3 Helse og omsorg Mindreutgift betaling utskrivningsklare pasienter -600 000            

3 Helse og omsorg Økte utgifter Dagsenter 1 600 000           

6 Drift og utvikling Reduserte lønnsutgifter -1 100 000         

6 Drift og utvikling Merinntekter havn -450 000         

8 Renter og avsetninger Bruk av disposisjonsfond -1 000 000         

-150 000            150 000          


