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Valg av settevaraordfører 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Sigrund Hestdal (Ap) velges som settevaraordfører. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Sigrund Hestdal (Ap) settevaraordfører for varaordfører Olaug Bergset (Sp). 
 
Utdeling av Nordreisa kommunes IA pris 2016 
Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg tildeler kr 20.000 til 3 tjenestested som fremmer 
arbeidsmiljørelaterte tiltak på arbeidsplassen sin, som bidrar til lavt sykefravær over tid eller 
som har stor nedgang i sykefravær siste år. Den årlige IA prisen overrekkes av ordfører i 
kommunestyremøte. 
Vinnerarbeidsplassen mottar kr 10.000,- samt et diplom.   
To andre arbeidsplasser mottar kr 5.000,- hver.   
 
Verneombudene i Nordreisa kommune har nominert kandidater til IAprisen og 
Arbeidsmiljøutvalget har i møte plukket ut følgende kandidater:  
Nordreisa kommunes IA pris for 2016 tildeles:  

 Rotsundelv skole og sfo. Kr 10.000,-  for lavt sykefravær over lang tid.  
 Fosseng bofellesskap tildeles kr 5.000,- for lavt sykefravær over lang tid 
 Hjemmehjelpstjenesten tildeles kr 5.000,- for stor nedgang i sykefraværet siste år 

 
 
Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:  



 Rotsundelv skole og sfo er en tydelig og inkluderende IA-virksomhet som legger vekt 
på tett oppfølging, motivasjon og et godt arbeidsmiljø. Følgende er vektlagt: lavt 
sykefravær over mange år.  

 
Snittet for sistet fire år er skole: 3,49% og sfo: 1,14% noe som er langt under 
kommunens måltall.  
Skolen har 35 elever fra 1 – 7 klassetrinn og 9 lærere og assistenter i ulike stillinger. I 
tillegg kommer renholdere og vaktmester som er inkludert i skolemiljøet.   
Aktiviteten på skolen er lagt opp etter årshjul. De har et elevråd med elever fra 5.-7. 
klasse og et aktivt foreldreutvalget er aktivt, som ofte bistår med dugnad for skolen.  

 Fosseng bofellesskap har hatt lavt sykefravær over lang tid. De har siste fire årene hatt et 
fravær på snitt 6,9% som er under kommunens måltall.  
Tjenesten består av ca 14 personer fordelt på 8,75 stillingshjemler. Bofellesskapet 

Fosseng gir tilbud om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste. Brukere av tjenesten har 
enten psykiatri diagnose eller blanding av psykiatri og rus. 
 Hjemmehjelpstjenesten har hatt stor nedgang i sykefraværet siste år. Tjenesten har gått fra 

14.96% fravær i 2015 til 2,48% fravær i 2016.  
Tjenesten består av 6 personer på 5,74 stillingshjemler. Tjenesten gir praktisk bistand til 
brukere i hele Nordreisa kommune.  

Permisjoner 

Ole Morten Pedersen (Ap) permisjon fra kl 15:40-16:00, deltok ikke i behandling av PS 26/17. 
Davida Olsen (Krf) permisjon fra kl 15:45, deltok ikke i behandling av PS 24/17 til PS 32/17. 
Hilde Nyvoll (Ap), Ingvil B Andersen (Krf) og Hermod Bakken (Ungdomsrådet) permisjon fra 
kl 16:00. Fra PS 28/17 til PS 32/17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FO 3/17 Interpellasjon til kommunestyret 20.04.17 - Framtidig behov for 
helse- og omsorgstjenester 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Svar på interpellasjon til kommunestyret 20.04.17 - Framtidig behov for helse- og 
omsorgstjenester 

1. Ordføreren er uenig at Nordreisa kommune ikke er godt nok rustet til å møte framtidige behov 
for helse- og omsorgstjenester i hele sin bredde slik det forventes av en kommune i dag.   
Statistisk sett har Nordreisa kommune nok sykehjemsplasser, men kommunen mangler 
heldøgnsomsorgsboliger for eldre. En er derfor i gang med planlegging av slike boliger.  
Nordreisa kommune har også andre heldøgnsbemannede omsorgsboliger for 
funksjonshemmede og boliger for psykiske lidelser. 

 
2. Nordreisa kommune er opptatt av å være klar for fremtidige oppgaver innen denne sektoren. 

Tiltak som gjøres for å møte utfordringene er mange, men noen av dem er: 
 Kommunen er i gang med planlegging av heldøgnsomsorgsboliger for eldre. 
 Det er opprettet dagsentertilbud for eldre og funksjonshemmede. 
 Kommunen har opprettet korttids- og avlastningstilbud for hjemmeboende eldre. 
 Kommunestyret har en vedtatt kompetanseplan for helse og omsorg, som også 

omhandler rekruttering av helsepersonell.  
 Nordreisa kommune er med i kompetanseløftet for Nord Troms, hvor det er planlagt 

flere kompetansehevende tiltak. 
 Nordreisa kommune arbeider aktivt med å utvikle velferdsteknologi innen helse og 

omsorg og er med i Helseteknologiprosjektet for Nord Troms. Velferdsteknologi vil 
være avgjørende, som et tillegg til personalressursene, for å klare å løse oppgavene 
innen helse og omsorg i fremtiden. 

 Nordreisa, som vertskommune for distriktsmedisinsk senter, jobber kontinuerlig med å 
utvikle spesialisttjenester for befolkningen i Nord Troms.  Det nyeste tilbudet er 
dialysebehandling. 

 
Nordreisa kommune har ledere som er utviklings- og løsningsorientert og 
kommunens ledere opplever at kommunen oppfattes som en foregangskommune 
innenfor helse og omsorg.  

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med arbeidet med helse- og omsorgsplanen 
arrangeres en fagdag helse i september 2017. Dette for å få en helhetlig tilnærming til 
utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa både på kvalitet og kapasitet. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 



Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med arbeidet med helse- og omsorgsplanen 
arrangeres en fagdag helse i september 2017. Dette for å få en helhetlig tilnærming til 
utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa både på kvalitet og kapasitet. 
 

FO 4/17 Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20.04.2017 - Pleiefaktor 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Svar på spørsmål til ordfører i kommunestyret 20.04.2017 - Pleiefaktor 
I sak 3/17 ble det lagt fram flere punkter på hva som kunne være med i en evaluering av 
pleiefaktoren ved sykehjemmene i Nordreisa. Disse punktene var det virksomhetslederne ved 
sykehjemmene som ønsker at en evaluering skal inneholde.  
 
Spørsmål 1 
Stoler ikke Nordreisa kommune på sine ansatte? I så tilfelle, hvorfor skal ikke deres faglige 
tilbakemeldinger gjelde i evalueringen? 
 
Svar: Nordreisa kommune stoler på sine ansatte, dette gjelder både virksomhetsledere og 
ansatte. Det har aldri vært intensjonen fra administrasjonens side at de ansattes faglige 
tilbakemeldinger ikke skal gjelde i evalueringen. 
 
I helse og omsorgsutvalgets sak 3/17 er det skissert opp flere punkter som bør være med i 
evalueringen: 

 Avvik  
 Kvalitet i pleien  
 Arbeidsbyrden  
 Tilbakemeldinger fra ansatte  
 Tilbakemeldinger fra pårørende  
 Fravær  
 Motivasjon  
 Hvordan kunne jobbe mot samme mål/kvalitetsforbedringer for hver enkelt beboer med 

tanke  
på at vi har nedbemannet?  

 Måloppnåelse  
 Oppfylle verdighetsgarantien  

I og med at nedbemanningen medførte til en del støy og uro, så vil det være sannsynlig at en 
evaluering så kort tid etter vil være påvirket av dette.  Derfor ble det anbefalt at evalueringen 
skulle gjøres etter at ny turnus har fått virke i mer enn 3 måneder. 
 
Ledelsen har fokusert mye på avvikssystemet høsten 2016, og ansatte er blitt flinkere til å skrive 
avviksmeldinger.  Avviksmeldinger hører naturlig med i evalueringen, men da som ett av flere 
punkter. 
 
Spørsmål 2: Sykefraværet for Nordreisa kommune var rekordlavt i 2016. For helsesektoren har 
det den siste perioden økt kraftig. Hva er grunnen til at tallene øker? 
 
Svar: Helse og omsorg hadde et samlet sykefravær under 8 % i 2016 noe som er rekordlavt.  



Helse og omsorg hadde i januar et samlet fravær på 8,68% inkl. egenmeldinger. I februar var 
fraværet 10,98%.  I februar var totalt fravær for hele kommunen 10,93%.  Helse og omsorg har 
dermed ikke vesentlig høyere fravær enn gjennomsnittet for resten av kommunen. 
Fraværet antas å ha årsak i influensasesongen. 
 
 
Spørsmål 3: Hvordan ser ordføreren for seg at pleiefaktoren skal evalueres?  Er det forsvarlig 
overfor pasienter og ansatte å vente i 1 år før evalueringen kommer? 
 
Svar: Ordføreren vise til Helse og omsorgsutvalget vedtak i sak 14/17 som lyder: 

1. Som følge av 80% ledig kapasitet på dagtid på Guleng, omdisponeres de ledige 
personellressursene til sykehjemmene etter en behovsvurdering.  

2. Det lages en avtale med Frivillighetssentralen og Aktivitetssentralen om faste aktiviteter 
på sykehjemmene.  

3. Virksomhetsledere skal ha fokus på kvalitet i tjenesten. I dette inngår; dokumentasjon på 
opplæring av nyansatte, oppfølging av avvik og sykemeldte, samt opplæring i 
kvalitetssystemet for alle  

4. Det fremmes sak innen 1 juli om hvordan Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse og omsorgssektoren kan implementeres i eldreomsorgen i kommunen. Dette vil 
innebære en systematisk evaluering av virksomheten.  

5. Få større stillingsbrøker blant faglærte på alle sykehjemmene 
 
Dette vedtaket gjør at prosessen rundt en evaluering skal legges fram innen 1 juli for utvalget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 

FO 5/17 Spørsmål til kommunestyret 20.04.17 - Hjellnes PS 8/17 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Denne saken var som spørsmålsstiller henviser til en sak i forrige kommunestyremøte. 
Kommunestyrets flertall ønsket da et bedre utredet grunnlag om muligheter og økonomi i 
prosjektet, og valgte derfor en fremgangsmåte med et forprosjekt før en eventuelt gjør vedtak 
om regulering. 
Det finnes andre eksempler på en slik praksis, slik at det neppe et fasitsvar på hvordan denne 
prosessen bør være. 
Næringsutvalget har gjort vedtak oppstart av forprosjektet slik kommunestyret bad om i sitt 
vedtak. Prosjektet vil være delt mellom innkjøp av utredning og egen delutredning fra 
kommunen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 



FO 6/17 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.4.17 - Dagtilbud voksne 
funksjonshemmede 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Svar på spørsmål 1:  
Det er ennå ikke et lovkrav at kommunene skal ha et dagaktivitetstilbud, men det er tydelige 
signaler på at det vil komme i nær framtid.   
 
I helse- og omsorgsutvalgets møte 21.3.17 sak 12/17 Framtidig drift dagsenter ble det vedtatt 
følgende: 
1. Nordreisa kommune fortsetter med dagtilbud til unge brukere med funksjonshemming på 

ReisaVekst AS.  
2. Det inngås en avtale mellom Nordreisa kommune og ReisaVekst AS for en periode på ett år, 

som prolongeres årlig dersom den ikke er sagt minimum 6 måneder før utløp av avtale.  
3. Ledig bemanning på Guleng, når brukerne er på dagtilbud, omdisponeres til sykehjemmene 

etter behov.  
4. Det må legges fram en budsjettregulering som dekker merkostnadene.  
 
 
ReisaVekst AS, tidligere ASVO, har drevet dagsenter siden høsten 2014, som følge av at flere 
brukere med ulike funksjonshemminger avsluttet sin videregående skolegang. Utvalgets vedtak, 
sikrer videre drift av tilbudet ved at det kan prolongeres årlig. Formålet med tiltaket har vært å 
sikre meningsfull fritid for denne målgruppa, som er personer med sterk funksjonshemming. 
Tiltaket mener en oppfyller lovens krav om meningsfull fritid, og omfatter både brukere som bor 
hos sine foreldre og i egne hjem. Utgangspunktet for oppstart på dagtilbud er gjerne at de har 
fullført den videregående skolegang de har krav på. Når det gjelder psykisk utviklingshemmede, 
har de i den siste tida fått gå inntil 5 år på videregående skole. 
I tillegg har èn bruker et "Inn på tunet" tilbud. 
 
Svar på spørsmål 2:  
Det er en del brukere med psykisk utviklingshemming som ikke har noe dagtilbud, etter at 
dagtilbudet "Bikuben" ble lagt ned. De har daglig oppfølging av personale innenfor helse- og 
omsorg, men det er ikke noe organisert dagtilbud.  
Det har vært drøftet å ta opp igjen dagtilbudet for disse, men det foreligger ikke konkrete planer 
pr i dag for at kommunen skal drive eget dagaktivitetstilbud.  
I drøftingene med ReisaVekst er det tatt opp at tilbudet kan utvides til å omfatte flere brukere 
som en kjenner til vil ha behov for dagtilbud i nær framtid. Representanter fra helse- og omsorg 
er med i ansvarsgrupper hvor en vil fange opp eventuelle behov for slikt tilbud. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 



PS 9/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Referatene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering. 
 

PS 10/17 Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - Finansiering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Tor Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til etter lunsj. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Johanne Olaussen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 3 
2. Merkostnader kr 2.731 innarbeides i budsjettet for 2018 

 
Forslaget fra Johanne Olaussen (H) ble satt opp mot innstillingen fra miljø, - plan og 
utviklingsutvalget. 12 stemte for innstillingen og 9 stemte for forslaget. Innstillingen fra miljø, - 
plan og utviklingsutvalget dermed vedtatt.   

Vedtak: 
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 1, samt innkjøp/leasing av 
kjøretøy etter dette alternativ. 
2. Merkostnader kr 1952000 innarbeides i budsjett 2018 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll (Ap) avgjort av utvalget til at 
Hilde Nyvoll var habil. 
 
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: 
pkt 2 i saken, Driftsbudsjett vei 2017 tilføres kr 837 000 for å dekke merkostnader for 
høstsesongen strykes. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 1, samt innkjøp/leasing av 
kjøretøy etter dette alternativ. 



2. Merkostnader kr 1952000 innarbeides i budsjett 2018 
 

PS 11/17 Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av vedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1: 
Nordreisa kommune vedtar f.o.m. 2018 å bosette 15 flyktninger inklusive mindreårige 
flyktninger. 
 
Det ble først stemt over punkt 1 i innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget. Innstillingen 
enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra John Karlsen (Frp). 5 stemte for og 16 stemte 
imot. Forslaget falt dermed. 
 
Det ble til slutt stemt over innstillingens punkt 2.- 3 og 4. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 24 flyktninger pr år fra og med 2017, 

inklusive enslige mindreårige. 
2. Nordreisa kommune opprettholder driften av bokollektivet for enslige mindreårige under 

forutsetning av minst 7 beboere til enhver tid. 
3. Nordreisa kommune og IMDI må planlegge bosetting av 4 enslige mindreårige pr å slik 

at ny bosetting erstatter de som skrives ut. 
4. Reduserte bosettingsutgifter og inntekter budsjettreguleres av kommunestyret i juni. 

 

PS 12/17 Nasjonal tilskuddsordning for bredbåndsutbygging 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune søker om statlige midler til bredbåndutbygging for områdene Storenga 
Oksfjorddalen, Klubbenes, Straumfjorden og Havnnes  
 
Kommunal egenandel på inntil 1,75 millioner dekkes av disposisjonsfond 
 

PS 13/17 Utredning om disponering av Leonard Isaksens vei 10 og 12 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag. 
Saken utsettes for å utredes i sin helhet til Kafe X og tilbudene til barn og unge. 



 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 4 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra Nordreisa Frp og Nordreisa 
Høyre: 

1. Leonard Isaksens vei 10, selges ikke. Den renoveres for forsikringssummen og 
tilrettelegges for helhetlig bruk innenfor rus og psykiatri og deres brukergrupper. 

2. Del 2 av eiendommen selges på det åpne markedet. 
 
Det ble stemt over fellesforslaget satt opp mot innstillingen fra helse- og omsorgsutvalget. 11 
stemte for forslaget og 10 stemte for innstillingen fra helse- og omsorgsutvalget. Fellesforslaget 
derved vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Leonard Isaksens vei 10, selges ikke. Den renoveres for forsikringssummen og 

tilrettelegges for helhetlig bruk innenfor rus og psykiatri og deres brukergrupper. 
2. Del 2 av eiendommen selges på det åpne markedet. 

 

PS 14/17 Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.  
 
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende 
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.  
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.  
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.   
 
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.  
 
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr 
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:  

 Oppvekst og kultur kr 48.000,- 
 Helse- og omsorg kr 66.000,- 

 
Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for 
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
 



PS 15/17 Salg av Solvoll ungdomshus 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv), John Karlsen (Frp) og Terje Olsen (H) fremmet følgende felles 
tilleggsforslag: 
Tillegg til punkt 2: 
Til en eventuell sak om salg må det gjøres en vurdering av byggets verneverdi og byggets 
kulturhistoriske verdi som et av kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.  
I den sammenheng må det også utredes hvilke muligheter der finnes for tilskudd fra ulike 
instanser til oppgradering og eventuell flytting av bygget. 
 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det igangsettes et utredningsarbeid for å ivareta de aktiviteter som i dag er i Solvoll gamle 
skole. Alternative lokaler er Storslett samfunnshus og gamle kinosalen. Saken med 
kostnadsoverslag legges fram for kommunestyret i juni 2017.  
Brukerne involveres.  
 
2. Eventuelt salg av Solvoll gamle skole legges fram for kommunestyret etter at pkt 1 er 
ivaretatt.  
Til en eventuell sak om salg må det gjøres en vurdering av byggets verneverdi og byggets 
kulturhistoriske verdi som et av kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.  
I den sammenheng må det også utredes hvilke muligheter der finnes for tilskudd fra ulike 
instanser til oppgradering og eventuell flytting av bygget. 
 

PS 16/17 Regulering av budsjett 2017, nr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2017 revideres som følger:  
 



Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
2 Sektor for oppvekst og kutur -1 000 000 Merinntekter voksenopplæring
2 Sektor for oppvekst og kutur 48 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 376 000 Økning antall lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 66 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 870 000 Økt ramme til sektor for helse og omsorg
3 Sektor for helse og omsorg -3 490 000 Økt inntekt ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 3 490 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
6 Sektor for drift og utvikling 177 000 Budsjettramme for 2016 som er falt ut i 2017 budsjettet
6 Sektor for drift og utvikling 837 000 Økte utgifter brøytekontrakter
6 Sektor for drift og utvikling -837 000 Økte inntekter havn
6 Sektor for drift og utvikling 410 000 Ny trafo
7 Skatt og rammetilskudd -1 194 000 Økte eiendomsskatt 
8 Renter, avdrag og avsetninger -376 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør læringer
8 Renter, avdrag og avsetninger -114 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør godtgjøring veiledere
8 Renter, avdrag og avsetninger -410 000 Bruk av disposisjonsfond til ny trafo
8 Renter, avdrag og avsetninger 596 000 Avsetning til disposisjonsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger 551 000 Avsetning til disposisjonsfond

6 521 000 -6 521 000  
 
 
 
• Internkjøp og internsalg samles under sektor 8. Internkjøp på Distriktsmedisinsk senter 

(DMS) endres ikke. 
 
 Endringer i drift av Høgegga boliger og Guleng bo- og avlastning utsettes til etter     
      budsjettbehandlingen i juni. 
 
 Vedtak i sak 12/17 i Helse- og omsorgsutvalget innarbeides i revidert budsjett i juni. 
 
•     Investeringsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
 

 

 

PS 17/17 Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på 
islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, 
Troms, vedtas jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 
 



PS 18/17 Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i 
Kvænangen og Nordreisa kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Geir Tomasjord (Sv) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Sv, Sp, Mdg og Ap: 
 
Nordreisa kommunestyre ser at reguleringen av Stuora Mollesjavre har hatt konkrete og 
påvisbare virkninger for vannstanden i Mollesjohka og dermed i Reisaelva. Dette bekrefter også 
fagrapportene som ligger ved revisjonsdokumentet. Graden av påvirkning på natur og miljø 
framstilles som lave og til dels ubetydelige, men er like fullt til stede. Det hefter dermed ikke 
tvil om at Mollesjohka, Reisaelva og Reisadalen som sådan er berørt av den gjennomførte 
reguleringen, men at omfanget er lite eller til dels usikkert eller ikke påvist. Kommunen vil 
derfor kreve tiltak som styrker kunnskapsgrunnlaget og den langsiktige forvaltningen av 
områdene. 
Fagrapportene sier at det foreligger usikkert materiale (status naturtilstand) fra tiden før 
utbygging i 1967. Dermed er det en viss grad av usikkerhet knyttet til en del av faktagrunnlaget 
som nå legges fram, fordi man mangler referanseverdier. Virkningene kan dermed være større 
enn det som antas nå og vi velger en «føre var» holdning som er i tråd med dagens 
miljøstrategier. 50 år etter utbygging har natur, miljø, klima og forvaltningsregimene endret seg 
og det nå er nødvendig med større miljøfokus enn på den tid. Effektkjøring og driftsrutiner på 
kraftverkene har også endret seg, og må sees i et nytt, oppdatert miljøperspektiv. 
Nordreisa har store, verdifulle naturområder som kommunen ønsker å forvalte og utvikle best 
mulig for framtiden. Reisa nasjonalpark, Reisafjorden nasjonale laksefjord og Reisaelva 
nasjonale laksevassdrag er tydelige naturverdier som er direkte berørte av den 50 år gamle 
reguleringen; landskapsmessig, hydrologisk og for naturmiljøet generelt. Villaksen er som 
biologisk art under press nasjonalt, og en langsiktig, hensynsfull forvaltning er særdeles viktig 
for å gi denne best mulig vilkår for vekst og utvikling i Reisavassdraget i framtida. Det er fra 
konsesjonshaver sin side påpekt ingen tvil om at verneverdiene i Reisa nasjonalpark ville vært 
større hvis Mollešjohka ikke hadde vært utbygd. 
Kommunen krever at følgende vilkår går inn i ny konsesjon: 
 
Konsesjonshaver pålegges å bidra økonomisk til et miljøfond for Reisavassdraget tilsvarende 10 
mill kroner, som utbetales over 30 år og indeksreguleres fortløpende i denne konsesjonsperiode.  
 
Miljøfondet for Reisavassdraget skal ha utelukkende ha som formål å bedre miljøtilstanden, øke 
kunnskap, kompetanse, interesse og bred verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og landskap 
som er berørt av utbyggingen og gi mer presis og sikker kunnskap i neste konsesjonsperiode på 
30 år. Villaksen skal ha et særlig fokus mht fondets arbeid og virke. 
 
Miljøfondet skal bestå av medlemmer fra konsesjonshaver, kommunen, grunneier, elvelag, 
verneområdestyret for Reisa np. Nordreisa kommune administrerer opprettelsen av fondet og ser 
til at dets drift gjøres forsvarlig og i tråd med intensjonene. Endelig sammensetning av fondets 
styre gjøres av kommunen og konsesjonshaver i fellesskap og innstilles / vedtas som liknende 
kommunalt utvalg. Fondets vedtekter m.v. gjøres i tråd med intensjonene i dette vedtaket. 
 
Fagrapportene slår fast at krav og tiltak til minste vannføring og / eller andre tekniske inngrep 
ikke har betydelig effekt for vassdraget. Derfor er det ikke hensiktsmessig å påføre 
konsesjonshaver slike kostnader og / eller tap av driftsinntekter nå. Det er langt mer ønskelig å 
fokusere på kunnskapsoppbygging, god naturforvaltning og på den måten hensynta 



allmennhetens interesser for naturverdier og opplevelser i framtida. På den måten kan det 
iverksettes målrettede og konkrete tiltak i neste periode. 
 
Forholdet til opprusting og utvidelse (O/U) av eksisterende vannkraftanlegg er relevant å 
vurdere i sammenheng med økt kunnskap og kompetanseoppbygging i miljøfondets 
virkeperiode. Gjennom å vurdere muligheter for O/U prosjekter, vil man kunne finne løsninger 
som tilfører ny fornybar kraft samtidig som miljøforholdene kan bedres. Ved å hente nytt vann 
inn i bestående reguleringer fra tilliggende nedbørfelt kan en både sikre og øke en god bruk av 
vannressursen. 
 
Innstillingen fra Miljø,- plan og utviklingsutvalgets med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ber NVE om å vurdere om minstevannføring kan være aktuelt, vurdere om 
det er andre tiltak som kan forbedre miljøforholdene i Mollešjohka istedenfor eller i tillegg til 
minstevannføring, samt innføre moderne miljøvilkår. 
 
Nordreisa kommunestyre ser at reguleringen av Stuora Mollesjavre har hatt konkrete og 
påvisbare virkninger for vannstanden i Mollesjohka og dermed i Reisaelva. Dette bekrefter også 
fagrapportene som ligger ved revisjonsdokumentet. Graden av påvirkning på natur og miljø 
framstilles som lave og til dels ubetydelige, men er like fullt til stede. Det hefter dermed ikke 
tvil om at Mollesjohka, Reisaelva og Reisadalen som sådan er berørt av den gjennomførte 
reguleringen, men at omfanget er lite eller til dels usikkert eller ikke påvist. Kommunen vil 
derfor kreve tiltak som styrker kunnskapsgrunnlaget og den langsiktige forvaltningen av 
områdene. 
Fagrapportene sier at det foreligger usikkert materiale (status naturtilstand) fra tiden før 
utbygging i 1967. Dermed er det en viss grad av usikkerhet knyttet til en del av faktagrunnlaget 
som nå legges fram, fordi man mangler referanseverdier. Virkningene kan dermed være større 
enn det som antas nå og vi velger en «føre var» holdning som er i tråd med dagens 
miljøstrategier. 50 år etter utbygging har natur, miljø, klima og forvaltningsregimene endret seg 
og det nå er nødvendig med større miljøfokus enn på den tid. Effektkjøring og driftsrutiner på 
kraftverkene har også endret seg, og må sees i et nytt, oppdatert miljøperspektiv. 
Nordreisa har store, verdifulle naturområder som kommunen ønsker å forvalte og utvikle best 
mulig for framtiden. Reisa nasjonalpark, Reisafjorden nasjonale laksefjord og Reisaelva 
nasjonale laksevassdrag er tydelige naturverdier som er direkte berørte av den 50 år gamle 
reguleringen; landskapsmessig, hydrologisk og for naturmiljøet generelt. Villaksen er som 
biologisk art under press nasjonalt, og en langsiktig, hensynsfull forvaltning er særdeles viktig 
for å gi denne best mulig vilkår for vekst og utvikling i Reisavassdraget i framtida. Det er fra 
konsesjonshaver sin side påpekt ingen tvil om at verneverdiene i Reisa nasjonalpark ville vært 
større hvis Mollešjohka ikke hadde vært utbygd. 
Kommunen krever at følgende vilkår går inn i ny konsesjon: 
 
Konsesjonshaver pålegges å bidra økonomisk til et miljøfond for Reisavassdraget tilsvarende 10 
mill kroner, som utbetales over 30 år og indeksreguleres fortløpende i denne konsesjonsperiode.  
 
Miljøfondet for Reisavassdraget skal ha utelukkende ha som formål å bedre miljøtilstanden, øke 
kunnskap, kompetanse, interesse og bred verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og landskap 
som er berørt av utbyggingen og gi mer presis og sikker kunnskap i neste konsesjonsperiode på 
30 år. Villaksen skal ha et særlig fokus mht fondets arbeid og virke. 
 
Miljøfondet skal bestå av medlemmer fra konsesjonshaver, kommunen, grunneier, elvelag, 
verneområdestyret for Reisa np. Nordreisa kommune administrerer opprettelsen av fondet og ser 



til at dets drift gjøres forsvarlig og i tråd med intensjonene. Endelig sammensetning av fondets 
styre gjøres av kommunen og konsesjonshaver i fellesskap og innstilles / vedtas som liknende 
kommunalt utvalg. Fondets vedtekter m.v. gjøres i tråd med intensjonene i dette vedtaket. 
 
Fagrapportene slår fast at krav og tiltak til minste vannføring og / eller andre tekniske inngrep 
ikke har betydelig effekt for vassdraget. Derfor er det ikke hensiktsmessig å påføre 
konsesjonshaver slike kostnader og / eller tap av driftsinntekter nå. Det er langt mer ønskelig å 
fokusere på kunnskapsoppbygging, god naturforvaltning og på den måten hensynta 
allmennhetens interesser for naturverdier og opplevelser i framtida. På den måten kan det 
iverksettes målrettede og konkrete tiltak i neste periode. 
 
Forholdet til opprusting og utvidelse (O/U) av eksisterende vannkraftanlegg er relevant å 
vurdere i sammenheng med økt kunnskap og kompetanseoppbygging i miljøfondets 
virkeperiode. Gjennom å vurdere muligheter for O/U prosjekter, vil man kunne finne løsninger 
som tilfører ny fornybar kraft samtidig som miljøforholdene kan bedres. Ved å hente nytt vann 
inn i bestående reguleringer fra tilliggende nedbørfelt kan en både sikre og øke en god bruk av 
vannressursen. 
 

PS 19/17 Søknad om overtagelse av Storvik skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 1. setning nr 2 strykes. 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Terje Olsen (H) satt opp mot formannskapets 
innstilling i punkt 1. 10 stemte for forslaget og 11 stemte for innstillingen. Innstillingen dermed 
vedtatt.  
 
Det ble til slutt stemt over punkt 2 og 3 i formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune selger Storvik skole til Storvik grendelag til en pris kr 1,-.  

Salgssummen forutsetter at ikke igangsettes privat skolevirksomhet i bygget.  
Denne forutsetningen tinglyses som en heftelse. 

 
2. Kjøper dekker kjøper alle omkostninger ved overdragelsen. 
 
3. Nordreisa kommune forbeholder seg retten til å bruke lokalet som valgting under 

kommune, - fylkestings, - Stortings- og Sametingsvalg kostnadsfritt.  
 
 



PS 20/17 Drift av kantina på Halti, kommunal/privat løsning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret viser til fellestilbudet fra Nordtro og Halti SA med forslag til intensjonsavtale 
for drift av kantina på Halti og gir rådmannen fullmakt til å sluttforhandle en avtale med 
bedriftene.  
 

PS 21/17 Utredning om omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgn pleie 
og omsorgstjesnester 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag: 
 
Nordreisa kommune starter arbeidet med prosjektering av inntil 12 heldøgns omsorgsboliger for 
eldre. Helse og omsorgsutvalget skal være referansegruppe for prosjektet 
Følgende elementer må ivaretas i prosjekteringsarbeidet: 

• Det må utredes om det er mest hensiktsmessig å bygge i kommunal regi eller i samarbeid 
med ideelle organisasjoner og private. 

• Bygget skal i tillegg ha dagsenter for eldre 
• Lokalisering i tilknytning til eksisterende infrastruktur i Sørkjosen, på Storslett eller 

Sonjatun må drøftes med brukerorganisasjonene for å sikre best mulig plassering ut fra 
brukernes preferanser. 

• Aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på størrelse, gjester, aktiviteter 
etc. er det aller viktigste målet med prosjektet. Det er viktig å unngå institusjonspreg. 

• Det må sikres at vi gjennom prosjekteringen sørger for å ivareta beboernes og familienes 
omsorgsevne gjennom boligene og de tilhørende fasiliteter.   

• Boligene skal innlemme fremtidsrettet bruk av velferdsteknologi 
 
Fellesforslaget ble satt opp mot innstillingen fra helse- og omsorgsutvalget.  
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune starter arbeidet med prosjektering av inntil 12 heldøgns omsorgsboliger for 
eldre. Helse og omsorgsutvalget skal være referansegruppe for prosjektet 
Følgende elementer må ivaretas i prosjekteringsarbeidet: 

• Det må utredes om det er mest hensiktsmessig å bygge i kommunal regi eller i samarbeid 
med ideelle organisasjoner og private. 

• Bygget skal i tillegg ha dagsenter for eldre 
• Lokalisering i tilknytning til eksisterende infrastruktur i Sørkjosen, på Storslett eller 

Sonjatun må drøftes med brukerorganisasjonene for å sikre best mulig plassering ut fra 
brukernes preferanser. 



• Aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på størrelse, gjester, aktiviteter 
etc. er det aller viktigste målet med prosjektet. Det er viktig å unngå institusjonspreg. 

• Det må sikres at vi gjennom prosjekteringen sørger for å ivareta beboernes og familienes 
omsorgsevne gjennom boligene og de tilhørende fasiliteter.   

• Boligene skal innlemme fremtidsrettet bruk av velferdsteknologi 
 

PS 22/17 Reglement for bruk av og oppbevaring av ordførerkjede 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
§ 1 Innledning - siste setning endres til: 
Ti mellomledd – Motivene er sirkler, tenkt som «Ringer i vannet», symbol for tiden som går og 
nye generasjoner som kommer  
 
Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
§ 1 Innledning - siste setning endres til: 
Ti mellomledd – Motivene er sirkler, tenkt som «Ringer i vannet», symbol for tiden som går og 
nye generasjoner som kommer. 
 
Retningslinjer for bruk av ordfører kjede vedtas. 
 

PS 23/17 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til overordnet analyser for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 

Nordreisa kommune 2016-2020 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020: 

Prioritering: Prosjekt: 

1 Økonomistyring og økonomisk internkontroll 

2 Kvalitet i sykehjemstjenestene 

3 Oppfølging av politisk vedtak 

4 Kvalitet (og evn. Ressursbruk) i hjemmetjenestene til eldre og 
ressurskrevende tjenester. 

5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og veger 



6 Offentlige anskaffelser 

7 Saksutredning til folkevalgte 

8 Kvalitet i flyktningetjenestene 

9 Kvalitet i barneverntjenesten 

10 Byggesaksbehandling og tilsyn 

11 Forebyggende brannvern og brann- og redningskapasitet 

12 Arbeidsmiljø og sykefravær i den kommunale delen av NAV Nordreisa 

13 Kulturskoletilbud 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. 
forskrift om kontrollutvalg §10, 1.ledd. 

 

PS 24/17 Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 2016-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  
Sigleif Pedersen (Ap), Hilde Nyvoll (Ap) og Ola Dyrstad (Sp) fratrådte møtet under behandling 
av saken jf. Fvl § 6, bokstav a.  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 

2016-2020: 
a) Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av 

regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsetter 
gjort i samarbeid med øvrige eierkommuner. 

b) Det foretas en eierskapskontroll i Ymber AS med tanke på etterlevelse av 
alminnelige anbefalinger for god eierstyring og føringene i kommunens eiermelding. 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt 
gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, 
endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig 
ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. 

 

PS 25/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering. 



 

PS 26/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering. 
 

PS 27/17 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken eiendom  AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Kronebutikken eiendom AS ved daglig leder Hilde Marie Lund gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Kronebutikken eiendom, Hovedveien 36 A, 9152 
Sørkjosen, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 
kommunestyrets vedtak 20.04.2017 til 31.12.2019.  
 

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

 Kronebutikken eiendom AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1, 2 og 3 innendørs 
som beskrevet i vedlagte tegninger (innendørs: butikk/kafe og 2 lavvoer) og gruppe 1 og 
2 utendørs på veranda på venstre side av hovedinngang.  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, alle dager, innendørs og utendørs fra kl. 17.00 – 
02.00.  
Det gis bevilling for skjenking av gruppe 3, alle dager, innendørs fra kl. 19.00 – 02.00. 
 

 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 28/17 Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune - 
Helga Jæger Wigdel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Valgstyret og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Helga Jæger Wigdel (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.  
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Odd Henrik Rudberg (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen Krone som ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 
 

Følgende valg foretas for resten av valgperioden:  
 Geir Tomasjord (Sp) fast medlem i Miljø-, plan og utviklingsutvalget 
 Birgit D. Nielsen (SP) Fast medlem og leder i tilflyttingsnemd  
 Siv Elin Hansen (Sv) fast medlem i valgnemnda 
 Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Siv Elin Hansen (Sv) i valgnemnda 
 Trude Indrebø (Sv) representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
 Geirmund Vik (Sv) vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
 Magne Anthun (Sv) 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Magne Anthun (Sv) personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda  

 
Forslag til medlem i 17. mai komiteen for resten av valgperioden legges frem på neste 
kommunestyremøte 22.06.17. 

PS 29/17 Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune 2017 
- Elise Blixgård (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Valgstyret og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2017. Hun gjeninntrer i vervene fra 
1.1.2018. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 20.4.-31.12.17 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 20.04.- 31.12.17: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 

Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

  
Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4. og Kirsti Marit 
Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget og 4. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget for perioden 20.4.-31.12.17 
Knut Skogvold (Sp) 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
og 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 

PS 30/17 Valg av vararepresentant til kontrollutvalget etter innvilgelse av 
fritak for Tonje Holm 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Odd Rudberg (Sv) 3. varamedlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden.  
 

PS 31/17 Valg av politisk representant til oppnevningsutvalget for 
konfliktrådsmeglere perioden 2017-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Knut Skogvold (Sp) representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 
2017-2019. 



 

PS 32/17 Valg av samevalgstyre 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017  

Behandling: 
Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre oppnevner Nordreisa kommunes valgstyre til samevalgstyre for 
Sametingsvalget 2017 


