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Behandling 

Per Sverre Moen (H) fremmet følgende forslag: 

Settevaraordfører for kommunestyremøte 26.4.18 Herborg Ringstad (H)  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Settevaraordfører for kommunestyremøte 26.4.18 Herborg Ringstad (H)  

 

 

Orienteringer: 

Nord-Troms Friluftsråd v/daglig leder Hugo Tingvoll 

Ymber AS v/administrerende direktør Erling S. Martinsen 

 

Permisjoner 
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Scott Nordstrøm, ungdomsrådsrepresentant, innvilget permisjon fra kl 13:00-14:00 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=8924


FO 4/18 Interpellasjon fra Anne -Kirstin Korsfur (Frp) - Snøskooterløyper i 

Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Svar på interpellasjon fra Anne -Kirstin Korsfur (Frp) - Snøskooterløyper i 

Nordreisa 

Det er korrekt som interpellanten skriver at Nordreisa kommune må re-godkjenne våre 

eksisterende snøscooterløyper inne 2021. 

 

Så er det slik at Stortingets intensjon var at de som allerede har rekreasjonsløyper, dvs. Nord-

Troms og Finnmark skulle få en enklere behandling for regodkjenning og en overgangsordning 

på 6 år. 

 

Nord-Troms regionråd har i flere møter med fylkesmannen, Tromsbenken og møte med 

departementet forsøkt å få en avklaring på hvilke utredninger som må vektlegges. Slik 

regelverket nå er utformet er det korrekt som interpellanten skriver at det tillegger de gamle 

løypene samme godkjenning som nye. Den klare tilbakemeldingen fra stortingsrepresentantene 

fra regjeringspartiene i Troms, er at slik skulle det ikke være. Likevel har det ikke lykkes oss å 

få noen eksakt klarhet i hva som da skal være gjeldene praksis. 

 

Interpellanten spør; vil vedtaket i kommunestyret 08.02 høring om kulturhistorisk landskap av 

nasjonal interesse påvirke revideringen av eksisterende og eventuelle nye løyper i kommunen?  

 

Ordfører har sjekket dette med våre saksbehandlere på feltet og svaret på dette er nei, 

kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse vil ikke være til hinder for regodkjenning eller nye 

snøscooterløyper i Nordreisa kommune. 

 

Videre er spørsmålet; hvor mange snøscooterløyper kan vi forvente ha igjen etter 2021? 

Dette er svært vanskelig å svare på. Det er i dag noen løyper med skredutsatte punkter, disse vil 

en måtte vurdere nøye. Så vil en ved alle revideringer måtte påregne justeringer av løypenettet. 

Prosesskravene og kriteriene løypenettet skal vurderes etter, er satt i Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Ordfører kan derfor ikke tallfeste dette, 

men antar at omfanget vil være omtrent slik som i dag. 

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 



FO 5/18 Interpellasjon fra John Karlsen (Frp) - Interkommunalt samarbeide 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Svar på interpellasjon fra John Karlsen (Frp) - Interkommunalt samarbeide 

Interpellanten peker på at interkommunalt samarbeid i Nord-Troms er bygd opp gjennom mange 

år og at dette er svært viktig. Dette er en oppfatning som ordfører er svært enig i, og som det fra 

Nordreisa kommune sin side jobbes med å utvikle. 

 

Det er som interpellanten påpeker noen rand-kommuner i vår region som av og til ønsker å søke 

samarbeid til andre enn det etablerte NT samarbeidet. Dette kan være greit på områder der vi 

ikke har et etablert samarbeid, men ordfører ser det som utfordrende når noen bryter ut av 

etablerte samarbeid, eller etablerer samarbeid på de samme områdene regionrådet søker å 

utvikle. 

 

Interpellanten spør hva skjer i regionrådet og om dette er et aktuelt tema? 

 

Styret i Nord-Troms regionråd har over tid forsøkt å gjøre noe med dette. Det er vedtatt en 

omorganisering av NT regionråd i alle kommunestyrer og denne uka ble var det nye 

representantskapet, som er formannskapene i NT6 samlet for første gang. Målsetningen med 

dette er en bredere politisk forankring av regionrådets politikkområder. Det håper vi på sikt vil 

gi en bedre forankring og større forståelse for viktigheten av dette arbeidet. 

 

På bakgrunn av dette utarbeides også en ny utvidet samarbeidsavtale. Hensikten med denne 

avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. Og ikke minst 

avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva 

partene skal samarbeide om. Denne planen ble behandlet av representantskapet denne uka, skal 

behandles i de respektive kommunestyrene i juni. 

 

Videre har regionrådet i januar i år hatt en strategisamling der det er jobbet med å utvikle 

samarbeidet videre. Her uttrykket samtlige kommuners ordførere at de ønsket å utvikle 

regionrådssamarbeidet videre, men også at det på enkelte områder ikke vil være naturlig.   

 

Det vil fra tid til annen komme eksempler på samarbeid som ikke blir etablert eller videreført 

selv om noen skulle ønske det. Det viktige her er etter ordførers mening prosessen rundt disse 

sakene. Det må være åpenhet, ryddighet og klare spilleregler i behandlingen av disse sakene fra 

alle berørte parter. Det interkommunale plankontoret som interpellanten trekker fram kan etter 

ordførers mening brukes som eksempel på en dårlig prosess for avvikling av et samarbeid. 

Høringsuttalelsen om strategisk næringsplan i tromsøområdet som kommunestyret skal 

behandle i dag er et eksempel på etablering av nytt samarbeid som ikke har vært gjenstand for 

en åpen og ryddig prosess. 

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 



FO 6/18 Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøte 26.4.18 

- Sykestuesengene og områdegeriatriske tjenester (OGT) ved Helsesenteret 

Sonjatun 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Svar på spørsmål fra Per Sverre Moen (H) - Sykestuesengene og 

områdegeriatriske tjenester (OGT) ved Helsesenteret Sonjatun 

Ordfører deler fullt ut spørsmålsstillers bekymringer når det gjelder det totale 

spesialisthelsetilbudet ved DMS Nord-Troms. Det er korrekt at det var lagt frem 2 saker for det 

nye styret i UNN onsdag denne uken.  

 

Nordreisa kommunes holdning til saken om sykestuesenger er at vi sammen med Helse Nord, 

UNN og de 3 andre Nord-Troms kommunene har fått utarbeidet en evalueringsrapport. Denne 

avtalte vi i 2016 å følge ved fremtidig drift av sykestuesengene. Hovedlinjene i denne rapporten 

er det UNN nå følger, men omfanget på tilskuddet og fordelingen av dette mellom kommunene 

er etter vår mening ikke i samsvar med evalueringsrapporten. Dette er spilt inn til styret i brevs 

form og ordfører møtte også i styremøte. Dessverre ble dette ikke tatt til følge og 

administrasjonen innstilling fikk flertall. Dette innebærer at Unn finansierer 6 sykestuesenger i 

Nord-Troms, hvorav 2 i Nordreisa. 

 

Innstillingen i saken om OGT og endring fra døgn til dagdrift er etter vår mening mangelfull, 

dette har Nordreisa kommune kommunisert overfor UNN og fått gehør for. 

 

Spørsmål 1. Er det riktig at en fra UNN HF`s side har valgt å utsette deler av det som ligger i 

sakene til styret for å bedre dialogen med Nordreisa kommune? 

 

Svar: Etter intens jobbing fra flere, både administrativt og politisk ble saken om OGT utsatt, og 

det skal gjøres en evaluering av denne. Saken vil fremmes på nytt i styremøte i juni. 

 

Spørsmål 2. Hva gjør Nordreisa kommunes ledelse i så fall for bidra sterkt til denne dialogen 

både på kort og lang sikt, og at det blir en prosess som prioriteres høyt politisk og administrativt 

i kommunen både for hindre nedbygging av tjenester og utvikle nye? 

Svar: Ordfører ble informert av styreleder om utsettelsen fredag ettermiddag, og det er derfor 

laget en sak denne uken til kommunestyret slik at arbeidet forankres her. Dette er et meget viktig 

tilbud for befolkningen i Nord-Troms, og ordfører ønsker å bidra til at kommunen prioriterer 

dette arbeidet både administrativt og politisk. Nordreisa kommune må være konstruktive, og det 

vil være en styrke om nabokommunene bakker oss opp. 

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 



PS 11/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Referatene tatt til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Referatene tatt til orientering. 

 

 

PS 12/18 Omorganisering av Ymber AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Ola Dyrstad (Sp) (styremedlem i Ymber AS) fratrådte behandlingen av saken jfr Fvl § 6, bokstav e.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner omorganiseringen av Ymber AS som angitt.  

Øyvind Evanger (Ap) gis fullmakt til å representere Nordreisa kommunes interesser i 

stiftelsesmøtet for (nye) Ymber AS. 

 

 

PS 13/18 Regulering av budsjett 2018, nr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Videre ombygging av gamle delen av kommunehuset utsettes til juni møtet, og har også 

innvirkning på budsjettreguleringen. 

 

Siv Elin Hansen (Sv) og Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende fellesforslag: 

Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak. Tilleggsbevilgning tas ut og 

ses på i forbindelse med saken.  

250 000 avsettes ubudne lånemidler 

 

Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp) satt opp mot fellesforslaget fra Siv Elin 

Hansen (Sv) og Tor-Arne Isaksen (Krf). 4 stemte for forslaget fra John Karlsen (Frp) og 17 

stemte for fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Tor-Arne Isaksen (Krf). Fellesforslaget fra 

Siv Elin Hansen (Sv) og Tor-Arne Isaksen (Krf) dermed vedtatt. 

 

Det ble tilslutt stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer. 18 stemte for og 3 

stemte imot. Innstillingen dermed vedtatt. 



 

Vedtak: 

Jfr sak 5/18 i administrasjonsutvalget, økes ressurs til hovedverneombud med 10%, kr 60.000,- 

som tas av disposisjonsfond.   

  

Formannskapet ber hovedutvalgene søke å dekke inn kr 66.000,- til lærlingeveiledning og 

bekledning til brannpersonell kr 400.000,-, innenfor egne rammer. Til sammen 466.000,- tas ut 

av revidering av driftsbudsjettet og avsettes til disposisjonsfond.    

 

Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.  

Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak. Tilleggsbevilgning tas ut og 

ses på i forbindelse med saken. 250 000 avsettes ubudne lånemidler 

 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 

 

 
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 

 

 
 

 

 

PS 14/18 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (Krf) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag: 

 Nordreisa kommune utsetter behandlingen av eiendomsskatten i tre år, fram til 2023 

 Administrasjonen bes om å lage en tidsplan og et forslag til innretning på 

eiendomsskatten som sikrer at den er faset ut innen 2025. Utredningen legges fra for 

kommunestyret inneværende år. 

 

Det ble stemt punktvis over fellesforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf) og John Karlsen (Frp). 

Første punkt enstemmig vedtatt. 

Andre punkt. 11 stemte for og 9 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 

Ansvar Prosjekt Ramme 2018 Kommentar

963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg, fond 1 195 000 Gjenstående ramme fra 2017 på forsikringsutbetaling

963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg, lånemidler 2 810 000 Gjenstående ramme fra 2017 på ubrukte lånemidler

960 Kommunehuset - ombygging 772 000 Gjenstående ramme fra 2017 på ubrukte lånemidler



Vedtak: 

 Nordreisa kommune utsetter behandlingen av eiendomsskatten i tre år, fram til 2023 

 Administrasjonen bes om å lage en tidsplan og et forslag til innretning på 

eiendomsskatten som sikrer at den er faset ut innen 2025. Utredningen legges fra for 

kommunestyret inneværende år. 

 

PS 15/18 Spillemidler - kommunal andel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

• Nordreisa kommune gir tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av  

spillemidlene. Utbetaling skjer i henhold til tildelte årlige budsjettmidler. Ved store 

spillemidlerprosjekter lages det sak til kommunestyret om en eventuell ekstrautbetaling.  

• Kommunalt tilskudd utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 

budsjettdekning.   

• Den kommunale tilsagnsposten økes med kr 374.000, og samlet budsjettpost blir på kr 

500.000. Økningen dekkes i 2018 av disposisjonsfondet og legges inn i budsjettet for 

2019 og fremover.  

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa Rideklubb på kr 309.000 som rest for 

utbetalte spillemidler 2016. 

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Saga skistadion hus på kr 625.000,- for 

utbetalt spillemidler for 2017. 

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Sags skistadion hus på kr 625.000,- under 

forsetning av utbetaling av spillemidler i 2018.  

• De tre ekstrautbetalingen dekkes av budsjettmidler for 2018 og ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

PS 16/18 Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen 

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet spørsmål om habilitet jf. jfr Fvl § 6, bokstav e. 

Kommunestyret vedtok enstemmig at Hilde Nyvoll (Ap) var habil for å behandle saken. 

 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Nordreisa kommune viser til at demokratisk legitimitet forutsetter at plikter og 

rettigheter pålegges innbyggerne av folkevalgte som står til ansvar for velgerne i frie 

valg. Videre framhever Nordreisa kommune at legitimiteten og tilliten mellom de som 

styrer og de som styres er størst når beslutningene fattes nærmest mulig dem 

beslutningene gjelder. Utgangspunktet for oppgavefordeling bør derfor være at statlige 

forvaltningsorgan skal ha som oppgave å drive med tilsyn og kontroll, mens beslutninger 

som fordeler plikter og rettigheter og som innebærer bruk av skjønn skal legges til 



folkevalgte organer så nært innbyggerne som mulig. Ekspertutvalgets forslag til 

oppgaveoverføring styrker den demokratiske legitimiteten, og støttes i sin helhet av 

Nordreisa kommune. 

 

2. Nordreisa kommune viser til at kompetansepolitikk er fylkeskommunens verktøy for å 

bidra til at regionens næringsliv har tilgang på nødvendig kompetanse. Nasjonale 

myndigheter må legge til rette for at fylkene både kan videreutvikle og utøve dette 

ansvaret ved å gi mer regionalt handlingsrom, flere oppgaver og gode 

finansieringsordninger. Nordreisa kommune viser til at organisering av studiesenter og 

studieklynger i rimelig nærhet av bosted legger til rette for ny-, etter- og videreutdanning 

for voksne, etablerte mennesker, og bidrar til å sikre offentlig og privat sektor i 

distriktskommuner tilgang på kompetent arbeidskraft. Ansvaret for organisering og 

finansiering av disse desentraliserte studiesentrene må tydeliggjøres. 

 

3. Nordreisa kommune peker på at regional samhandling mellom sykehusene og 

primærhelsetjenesten er fundamentalt for en velfungerende sektor som tilbyr en helhetlig 

helsekjede for innbyggerne. Nordreisa kommune viser videre til at sektoren som helhet 

skal balansere ønsket om faglig sterk kompetanse gjennom konsentrasjon av tjenester og 

tilbud, og ønsket om nærhet til et bredest mulig helsetjenestetilbud for flest mulig 

innbyggere. Slike vurderinger har store konsekvenser for mennesker og lokalsamfunn, 

og må underlegges organer med demokratisk legitimitet. Nordreisa kommune anbefaler 

derfor at eierskapet til sykehusene flyttes til det fylkeskommunale organet. 

 

4. Nordreisa kommune viser til at kraftig vekst og oppdeling av spesialiserte statlige 

forvaltningsorganer har gitt sterk sektormessig «silotenkning» og redusert grad av 

samordning og koordinering mellom sektorene. Dette gir en fragmentert, ineffektiv og 

lite presis ressurs- og virkemiddelbruk. Ekspertutvalgets forslag legger til grunn at 

fylkeskommunene bør ha gjennomgående ansvar på enkeltområder for å sikre enklere 

samordning. Forslaget er å betrakte som en helhetlig portefølje, og Nordreisa kommune 

forutsetter at dette må bety at forslaget også vurderes i sin helhet og som en helhet. 

 

5. Nordreisa kommune framhever at vekst og utvikling er avhengig av varierte virkemidler 

tilpasset ulikheter i utfordringer og muligheter fra lokalsamfunn til lokalsamfunn. 

Effektiv bruk av fellesskapets samlede ressurser forutsetter kunnskap om og nærhet til de 

lokalsamfunnene som skal utvikles. Nordreisa kommune  viser til Troms fylkes 

senterstrategi som et eksempel på slik tenkning som kan legge til rette for regional 

utvikling, og vil påpeke at fylkeskommunene både økonomisk og legalt må ha 

handlingsrom til ytterligere desentralisering av oppgaver og arbeidsplasser.  

 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:    

Kommunestyret peker på viktigheten av å komme raskt i gang med arbeidet og sender derfor 

saken over til formannskapet, som kan følge dette raskt opp og ha styringsgruppefunksjon 

videre. Herunder se til at det iverksettes arbeid med et oppfølgingsprosjekt (finansiering, 

organisering m.v.) som tar arbeidet videre i hht anbefalingene i rapporten. 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Gerd Kristiansen (Krf).  

Enstemmig vedtatt. 

 

Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap). Forslaget enstemmig 

vedtatt. 

 



Vedtak: 

1. Nordreisa kommune støtter ekspertutvalgets anbefaling av oppgaver som bør overføres 

til fylkeskommunene. 

 

2. Nye oppgaver som overføres må være fullfinansiert, slik at de ikke går på bekostning av 

fylkeskommunens eksisterende oppgaver. 

 

3. Nye fylkeskommunale oppgaver bør desentraliseres der det finnes naturlige fagmiljø for 

å ivareta oppgave på en god måte 

 

4. Det må legges opp til en helhetlig behandling i stortinget av ekspertutvalgets rapport. 

 

6. Nordreisa kommune viser til at demokratisk legitimitet forutsetter at plikter og 

rettigheter pålegges innbyggerne av folkevalgte som står til ansvar for velgerne i frie 

valg. Videre framhever Nordreisa kommune at legitimiteten og tilliten mellom de som 

styrer og de som styres er størst når beslutningene fattes nærmest mulig dem 

beslutningene gjelder. Utgangspunktet for oppgavefordeling bør derfor være at statlige 

forvaltningsorgan skal ha som oppgave å drive med tilsyn og kontroll, mens beslutninger 

som fordeler plikter og rettigheter og som innebærer bruk av skjønn skal legges til 

folkevalgte organer så nært innbyggerne som mulig. Ekspertutvalgets forslag til 

oppgaveoverføring styrker den demokratiske legitimiteten, og støttes i sin helhet av 

Nordreisa kommune. 

 

7. Nordreisa kommune viser til at kompetansepolitikk er fylkeskommunens verktøy for å 

bidra til at regionens næringsliv har tilgang på nødvendig kompetanse. Nasjonale 

myndigheter må legge til rette for at fylkene både kan videreutvikle og utøve dette 

ansvaret ved å gi mer regionalt handlingsrom, flere oppgaver og gode 

finansieringsordninger. Nordreisa kommune viser til at organisering av studiesenter og 

studieklynger i rimelig nærhet av bosted legger til rette for ny-, etter- og videreutdanning 

for voksne, etablerte mennesker, og bidrar til å sikre offentlig og privat sektor i 

distriktskommuner tilgang på kompetent arbeidskraft. Ansvaret for organisering og 

finansiering av disse desentraliserte studiesentrene må tydeliggjøres. 

 

8. Nordreisa kommune peker på at regional samhandling mellom sykehusene og 

primærhelsetjenesten er fundamentalt for en velfungerende sektor som tilbyr en helhetlig 

helsekjede for innbyggerne. Nordreisa kommune viser videre til at sektoren som helhet 

skal balansere ønsket om faglig sterk kompetanse gjennom konsentrasjon av tjenester og 

tilbud, og ønsket om nærhet til et bredest mulig helsetjenestetilbud for flest mulig 

innbyggere. Slike vurderinger har store konsekvenser for mennesker og lokalsamfunn, 

og må underlegges organer med demokratisk legitimitet. Nordreisa kommune anbefaler 

derfor at eierskapet til sykehusene flyttes til det fylkeskommunale organet. 

 

9. Nordreisa kommune viser til at kraftig vekst og oppdeling av spesialiserte statlige 

forvaltningsorganer har gitt sterk sektormessig «silotenkning» og redusert grad av 

samordning og koordinering mellom sektorene. Dette gir en fragmentert, ineffektiv og 

lite presis ressurs- og virkemiddelbruk. Ekspertutvalgets forslag legger til grunn at 

fylkeskommunene bør ha gjennomgående ansvar på enkeltområder for å sikre enklere 

samordning. Forslaget er å betrakte som en helhetlig portefølje, og Nordreisa kommune 

forutsetter at dette må bety at forslaget også vurderes i sin helhet og som en helhet. 

 

10. Nordreisa kommune framhever at vekst og utvikling er avhengig av varierte virkemidler 

tilpasset ulikheter i utfordringer og muligheter fra lokalsamfunn til lokalsamfunn. 



Effektiv bruk av fellesskapets samlede ressurser forutsetter kunnskap om og nærhet til de 

lokalsamfunnene som skal utvikles. Nordreisa kommune  viser til Troms fylkes 

senterstrategi som et eksempel på slik tenkning som kan legge til rette for regional 

utvikling, og vil påpeke at fylkeskommunene både økonomisk og legalt må ha 

handlingsrom til ytterligere desentralisering av oppgaver og arbeidsplasser.  

 

11. Kommunestyret peker på viktigheten av å komme raskt i gang med arbeidet og sender 

derfor saken over til formannskapet, som kan følge dette raskt opp og ha 

styringsgruppefunksjon videre. Herunder se til at det iverksettes arbeid med et 

oppfølgingsprosjekt (finansiering, organisering m.v.) som tar arbeidet videre i hht 

anbefalingene i rapporten. 

 

 

PS 17/18 Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og vedlikehold 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Rådmann fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 1.000.000,-. Lånet tas opp i hos den 

låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år 

 

Innstillingen fra miljø- plan og utviklingsutvalget med tilleggsforslaget fra rådmannen 

enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere installeres for de strekninger som 

Nordreisa kommune påtar seg fortsatt drift av.  

Utskifting av lys og montering av målere skjer i 2018. 

 

2. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt beløp på kr 1,0 mill i 

investeringsbudsjett 2018 og nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt omdisponering av 

ubrukte lånemidler Høgegga barnehage på kr 5,35 mill. 

Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med kr 604.000 til dekning av 

kapitalkostnader. 

 

3. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2018 drift av alle veilys langs E6 fra Kåfjord 

grense til Kvænangen grense.  

 

4. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2018 drift av veilys langs alle 

fylkesveistrekninger i Nordreisa. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 1.000.000,-. Lånet tas opp i hos den 

låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år 

PS 18/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 

 

 

 

PS 20/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS Galleriet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

BIOS AS Galleriet tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 

virkning fra overtredelsestidspunktet 09.12.17. 

Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 09.12.17. 

 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i 

Troms. 

 

 

PS 21/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 

virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17. 

Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17. 

 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. 

 

PS 22/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS, kafe, bar, 

hems/platå uteservering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

BIOS AS, kafe, bar, hems/platå, uteservering tildeles to (2) prikker for brudd på 

alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med virkning fra overtredelsestidspunktet 09.12.17. 

Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 09.12.17. 



 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i 

Troms. 

 

 

 

PS 23/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling Minibar1 Hansabakken 

Invest 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Minibar1 Hansabakken Invest AS tildeles en (1) prikk for brudd på alkoholloven §8-6a, §8-12 

og kapittel 14 i sentral forskrift, med virkning fra overtredelsestidspunktet 08.12.17. 

Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 08.12.17. 

 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i 

Troms. 

 

 

 

PS 24/18 Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 

Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn ved Merethe Rollstad gis bevilling for 

salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og 

høyst 4,7 vol.prosent alkohol) fra butikklokale Nærbutikken Oksfjordhamn, 

Storengveien 31, 9151 Storslett. 

 Salgsbevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak 26.04.2018 til 31.12.2019. 

 I henhold til søknad kan Nærbutikken Oksfjordhamn selge alkoholholdig drikk gruppe 1 

til følgende tider: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 

Dag før søn- og helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 10.00 – 18.00. 

 Som styrer godkjennes Merethe Rollstad, som stedfortreder godkjennes Jørn Roar 

Hansen Rollstad. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 



 

PS 25/18 Søknad om skjenkebevilling - Ihana! AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Kommunen legger til grunn at bruken av Ovi Raishiin, heller ikke i arrangements- og 

skjenkeøyemed, ikke bør monopoliseres. 

Søknaden avslås. 

 

Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

1. Saken utsettes til kommunestyremøte i juni 2018 

2. Ihana avklarer leieforholdet til Nasjonalparksenteret før saken fremmes på nytt for 

kommunestyret. 

 

Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra Sigleif Pedersen (Ap). 10 stemte for og 10 stemte 

imot. Sigleif Pedersen (Ap) forslag vedtatt med ordførers dobbeltstemme. 

 

Vedtak: 

1. Saken utsettes til kommunestyremøte i juni 2018 

2. Ihana avklarer leieforholdet til Nasjonalparksenteret før saken fremmes på nytt for 

kommunestyret. 

 

PS 26/18 Valg av representanter til vannområdeutvalg i Nordreisa-

Kvænangen 2018-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Representanter til konstituert vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 2018-2019: 

Fast politisk representant:  Personlig vara: 

Geir Tomasjord (Sv)   Bjarne Josefsen (H) 

 

 

PS 27/18 Fritak fra alle politiske verv Reidun Dahl (Frp) - flyttet fra 

Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Reidun Dahl (Frp) gis fritak fra politiske verv ut valgperioden. 

 

Oppvekst- og kulturutvalget 

FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 

Ann Kristin Thorheim 1.Jonny Henriksen 

2.Asbjørn Tretten 

 

Helse- og omsorgsutvalget 

FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 

Bjørn Garden  1. 

2. Jonny Henriksen 

 

 

PS 28/18 Fritak fra politiske verv Håkon Mikalsen (H) - flyttet fra Nordreisa 

kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Håkon Mikalsen (H) fritas fra alle sine politiske verv ut valgperioden da han har flyttet fra 

Nordreisa kommune. 

 

Det foretas nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av 

utvalget, må den som velges være mann. 

 

Oppvekst- og kultuturvalget 

Høyres medlemmer Høyres varamedlemmer 

Per Sverre Moen  1.Margit Hansen Krone 

2.Anne Merete S. Fyhn 

3.Torbjørn Johansen (H) 

 

 

PS 29/18 Nyvalg av barnerepresentant i plansaker 2018-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Trude Lilleng (Ap) barnerepresentant for plansaker for 2018-2019 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Trude Lilleng (Ap) barnerepresentant for plansaker for 2018-2019. 

 

PS 30/18 Nyvalg av vararepresentant fra Nordreisa Høyre til kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Fra Høyre gjøres følgende nyvalg til kontrollutvalget for resten av valgperioden: 

 

Kontrollutvalget 

Faste representanter Høyre/frps medlemmer Høyres/FrPs varamedlemmer 

John Karlsen (FrP) 

Tore Yttregaard (H) 

Margit Myrvang (H) 

1.Harald W. Henriksen (FrP) 

2.Dag Roar Stangeland (H) 

3.Torstein Nygaard (H)  

4. Svetlana Thomassen (FrP) 

5. Anita Lilleberg (FrP) 

6. Jon Alfred Bråstad (H) 

 

 

 

PS 31/18 Nyvalg til klagenemnd etter innvilgelse av fritak for Helga Jæger 

Wigdel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) Brynjulf Blixgård (Ap) 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) Brynjulf Blixgård (Ap) 

 

PS 32/18 Søknad om fritak fra politiske verv Heidi Gausdal (Frp) for resten 

av valgperioden 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgstyrets og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 

 Heidi Gausdal (Frp) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. 

 

Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 

Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 

Anne Kirstin Korsfur 

Arthur Tørfoss 

John Roald Karlsen  

1.Ragnhild Hammari 

2.Ann Kristin Thorheim 

3.Bjørn Garden 

4.Harald Willy Henriksen 

5.Jonny Henriksen 

6.Torbjørn Berg 

 

Helse- og omsorgsutvalget 

Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 

Bjørn Garden  1.Ann-Kristin Torheim 

2. Jonny Henriksen 

 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget 

Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 

Ragnhild Hammari  1. Jonny Henriksen 

2. Paul Pedersen 

 

Rådet for funksjonshemmede 

Politiske representanter Personlige varamedlem 

Trine Lise Haraldsdatter (Mdg) 

Harry Kristiansen (Ap)  

Eva Gamst (H) 

Davida Olsen (Krf) 

 

Dispensasjonsutvalget 

 Varamedlemmer 

Per Håvard Steinsvik (partipolitisk 

uavhengig) 

Tor Rasmussen (H) 

 

 

Ny nestleder i dispensasjonsutvalget: Per Håvard Steinsvik 

 

 

PS 33/18 Søknad om permisjon fra offentlige verv 2018 - Elise Blixgård (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgstyret og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2018. Hun gjeninntrer vervene fra 1.1.2019. 

 

Følgende opprykk foretas for perioden 26.4.-31.12.18: 

Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 

Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 

 

I Nordreisa kommunestyre for perioden 26.04.- 31.12.18: 



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 31.12.18 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 for perioden og 4. 

vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget for perioden 26.4.-31.12.18 

 
Knut Skogvold (Sp) 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 26.4.-31.12.18  

 

PS 34/18 Søknad om permisjon fra politisk verv som vararepresentant i 

helse- og omsorgsutvalget til januar 2019 for Guro Nordgaard Siri (H) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Guro Nordgaard Siri (H) gis permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og 

omsorgsutvalget frem til 31.12.2018.  

 

Nyvalg til helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 

§16 nr. 3. og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som 

velges være kvinne. 

 

Helse- og omsorgsutvalget gjeldende fra vedtaksdato til 31.12.19: 

 

Høyres medlemmer Høyres varamedlemsrekke 

Herborg Ringstad   1. Øystein Jensen 

2. Merete Rollstad 

3. Bjarne Josefsen 

Etter 31.12.18 gjeninntrer Guro Nordgaard Siri (H) som vararepresentant nr 2.  

 

 

PS 35/18 Høringsuttalelse regional strategisk næringsplan for Tromsø-

regionen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Nordreisa kommune gir følgende uttalelse til regional strategisk næringsplan for Tromsø-

regionen: 

 

1. De seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa 

samarbeider om næringsutvikling gjennom blant annet Nord-Troms Regionråd 

(bestående av alle ordførere i regionen) og Næringsutvalget i Nord-Troms (bestående av 

alle næringsutviklere/konsulenter i regionen). Utarbeidelsen av en strategisk næringsplan 

for Tromsø-regionen ville være naturlig å diskutere i disse forumene. Politisk ledelse 

eller administrasjonen i Nordreisa kommune har likevel ikke blitt gjort kjent med denne 

planen før den kom på høring fra Balsfjord kommune i mars. Nordreisa kommune anser 

dette som en svakhet med planprosessen.  

 

2. Nordreisa kommune stiller seg bak et strategisk regionalt samarbeid om 

næringsutvikling. Den strategiske næringsplanen for Tromsøregionen setter derimot 

grensene tydelig ved sin egen region, som her omfatter Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, 

Storfjord og Lyngen kommune. Det framgår ikke av denne planen hvilke strategiske 

grep for samarbeid ut over Tromsø-regionen man ser for seg. Dette anser Nordreisa 

kommune som en svakhet ved planen. 

 

3. Planen framhever destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord som et strategisk verktøy for 

utviklingen av Tromsø-regionen som et bærekraftig reisemål. Visit Lyngenfjord eies i 

dag av Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune. Skjervøy og Nordreisa kommune har 

tjenesteavtale med selskapet. Destinasjonsselskapets rolle og betydning i en strategisk 

næringsplan for Tromsø-regionen, hvor tre av fem kommuner i Lyngenfjordregionen 

ikke er inkludert, bør avklares med selskapets styre, eierkommuner og 

medlemskommuner. Dette er ikke gjort under planprosessen. Nordreisa kommune anser 

dette som en svakhet med prosessen og planen.  

 

 

PS 36/18 Videre drift av tjenester i DMS ved Sonjatun 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag til representanter i arbeidsgruppa: 

Terje Olsen (H) 

Gerd Kristiansen (Krf) 

Kommuneoverlegen 

Styringsgruppa DMS 

Representanter fra administrasjon. 

 

Det ble først stemt over punkt 1 og 2 i rådmannens innstilling. Innstillingens punkt 1 og 2 

enstemmig vedtatt. 

 

Det ble tilslutt stemt over forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune støtter at det gjennomføres en evaluering av driften av 

områdegeriatrisk tjeneste (OGT). 



2. Nordreisa kommune mener at driften av OGT må sees i sammenheng med de andre 

tjenestene ved Distriktsmedisinsk senter Nord Troms (DMS) når evalueringa 

gjennomføres. 

3. Arbeidsgruppe som skal jobbe med evalueringa og konsekvensutredninga består av: 

Terje Olsen (H)  

Gerd Kristiansen (Krf) 

Kommuneoverlegen 

Styringsgruppa DMS 

Representanter fra administrasjon 

 

 


