
       

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 29.03.2019 

Tidspunkt: 10:00 – 18:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Olaug Bergset Medlem SP 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Hilde Anita Nyvoll Medlem AP 

Sigleif Pedersen Medlem AP 

Tore Elvestad Medlem AP 

Odd H. Rudberg Medlem SV 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

Olaf Skogmo Medlem SP 

Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 

Gerd H Ege Medlem KRF 

Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

Ingvil Birkelund  Medlem KRF 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

Arthur J Tørfoss Medlem FRP 

Herborg Ringstad Medlem H 

Per Sverre Moen Medlem H 

Jonas Pedersen fra ungdomsrådet 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Trond Bjerkmo MEDL AP 

Terje Olsen MEDL H 

Johanne M Olaussen MEDL H 

John R Karlsen MEDL FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ole Morten Pedersen Trond Bjerkmo AP 

Karl-Gunnar Skjønsfjell Terje Olsen H 

Ann Kristin Thorheim John R Karlsen FRP 

Ingen kunne møte for Johanne M. Olaussen H 

 

Merknader 

PS 5/19 trekkes fra sakskart, er egentlig vedlegg til PS 15/19. Skal ikke behandles av 

kommunestyret. 

PS 14/19 behandles som første politiske sak etter orientering og utdeling av IA Pris og før 

interpellasjoner.  

 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino Rådmann 

Christin Andersen Service- og personalsjef 

Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

______________________  _______________________ 

Øyvind Evanger  Gerd H. Ege 

ordfører 

 

______________________  _______________________ 

Ellinor Evensen             Arthur Tørfoss 

Utvalgssekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 1/19 Interpellasjon til Kommunestyret 29.mars 2019 

fra Herborg Ringstad (H) - Bygging av 

omsorgsboliger og reduksjon av 

sykehjemsplasser i Nordreisa kommune 

 2018/1153 

FO 2/19 Interpellasjoner kommunestyremøte 29.03.2019 

fra Hilde Nyvoll (Ap) - anbud 

bedriftshelsetjeneste 

 2019/177 

PS 1/19 Referatsak   

RS 1/19 Uttalelse vedrørende flyavgifter  2016/66 

RS 2/19 Rapport Havnesamarbeidet "Mer gods på sjø i Nord-

Troms" 

 2018/192 

RS 3/19 Konsekvenser for foreslått nedleggelse av Storslett 

Trafikkstasjon 

 2015/1642 

RS 4/19 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av 

regionreformen 

 2018/206 

RS 5/19 Finansiering av sykestuer  2015/1639 

RS 6/19 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for 

kommuner og fylkeskommuner 

 2018/638 

RS 7/19 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019  2015/565 

RS 8/19 Svar på tilsynsrapport etter tilsyn med Nordreisa kommune 

som barnehagemyndighet, jf Lov om barnehager § 8 

 2018/203 

RS 9/19 Avslutning tilsyn - Nordreisa kommune som 

barnehagemyndighet 

 2018/203 

RS 10/19 Oversendelse av endelig tilsynsrapport Tilsyn - Nordreisa 

kommune som barnehagemyndighet 

 2018/203 

RS 11/19 Samarbeidsavtale akuttberedskap i barnevernet  2017/420 

RS 12/19 Ny dato for tilsyn hos Helsesøstertjenesten den 25.april 

2019 

 2019/209 

RS 13/19 Tilsyn rus- og psykiatritjenesten - vedtak om tvangsmulkt  2017/1065 

RS 14/19 Rapport fra kontorkontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

for 2018 

 2015/602 

RS 15/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune 

 2015/602 

RS 16/19 Driftstilskudd 2019 - Friluftsliv  2015/287 

RS 17/19 Nord-Troms friluftsråd: Håndbok med arbeidsprogram for 

2019-2021 

 2015/287 

RS 18/19 Protokoll fra møte 15.1.19 i regionrådet  2016/220 

RS 19/19 Protokoll fra møte 26.02.19 i regionrådet  2016/220 

RS 20/19 Protokoll RUST 14.1.2019  2016/1153 

RS 21/19 Referat fra møte i Ungdomsrådet 13.02.19  2019/135 

RS 22/19 Årsrapport Ungdomsrådet 2018  2018/221 

RS 23/19 Årsrapport Barn- og unges kommunestyre 2018  2018/420 

RS 24/19 Selvkost kommunal renovasjon 2018  2016/202 

RS 25/19 Godkjenning av kommunal garanti – Rotsundelv Idrettslag  2018/1043 



RS 26/19 Husbankens årsbrev med informasjon om endringer i 

Husbankens låne- og tilskuddsordninger i 2019 

 2017/216 

RS 27/19 Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett  2015/854 

RS 28/19 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 

etter plan- og bygningsloven - orientering om rutiner til 

kommunene i Troms og Finnmark samt regionale statsetater 

 

 2019/75 

PS 2/19 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - 

ny behandling 

 2016/548 

PS 3/19 Lønnspolitisk plan 2019 - 2022  2018/625 

PS 4/19 Forprosjekt Innovasjonssenter/Halti III  2019/299 

PS 5/19 Bemanningsplaner helse og omsorg 2019  2018/1463 

PS 6/19 Forskrift - tildeling av bolig i omsorg+ i 

Nordreisa kommune 

 2018/1153 

PS 7/19 Økning i antall plasser ved samisk/norsk avdeling 

ved Leirbukt barnehage 

 2016/1440 

PS 8/19 Økning i antall barnehageplasser ved Oksfjord 

barnehage 

 2016/1440 

PS 9/19 Kostnad  ombygging av kulturskolen og gymsal 

på Storslett samfunnshus 

 2017/1215 

PS 10/19 Rotsundelv skole -renovering  2018/1011 

PS 11/19 Innkjøp av ny bil Byggdrift til erstatning for 

kondemnert bil 

 2019/367 

PS 12/19 Ny strategisk virksomhetsplan for Tornedalsrådet  2016/547 

PS 13/19 Revidering av reglement for folkevalgte - nytt 

punkt - Pensjonsordninger, sykepenger, ferie mv. 

 2017/599 

PS 14/19 Erstatning Kofa-sak brøyting X 2016/1457 

 

Tilleggssaker  

PS 15/19  Risiko og sårbarhetsanalyse natt tjenester helse- og omsorg 

PS 16/19  Omdisponering av investeringsmidler fra medisinkabinett til velferdsteknologi 

PS 17/19 Søknad om industrikai i Bakkeby 

PS 18/19 Beredskap og redningstjeneste i Troms og Finnmark må sikres 

 

Orienteringer: 

- Visit Lyngenfjorden v/Georg Sichelschmidt 

-  Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg - Funn frem til nå v/KS konsulent 

Ingjerd Astad 

 

Permisjoner: 

Ingvil Birkelund (Krf) permisjon fra kl 13:30. Deltok ikke på behandling av PS 1/19 –PS 13/19 

og PS 15/19 – PS 18/19. 

Siv Elin Hansen (Sv) permisjon fra kl 13:00-14:16. Deltok ikke på behandling av PS 1/19. 

Hilde Nyvoll (Ap) permisjon fra kl 16:00. Deltok ikke på behandling av PS 8/19 –PS 13/19 og 

PS 15/19 - PS 18/19. 

Tor-Arne Isaksen (Krf) og Anne Kirstin Korsfur (Frp) permisjon fra kl 17:50 – deltok ikke i 

behandling av PS 16/19 –PS 18/19. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1596211097&ref=br_rs


FO 1/19 Interpellasjon til Kommunestyret 29.mars 2019 fra Herborg 

Ringstad (H) - Bygging av omsorgsboliger og reduksjon av sykehjemsplasser 

i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Svar på interpellasjonen: 

Spørsmål 1. 

Det er riktig som interpellanten skriver at denne saken har vært gjenstand for en rekke 

behandlinger i politiske organer og over lang tid. Den lange saksbehandlingen er beklagelig og 

har bakgrunn i flere forhold, fra utskifting av saksbehandlere/ledere, utredning av nybygg, 

vedtak om bruk av eksisterende bygningsmasse, til innhold i tjenesten og forskrift. Ordfører er 

av den oppfatning at det har tatt alt for lang tid å få etablert denne tjenesten. 

I oktober 2017 vedtok hovedutvalget enstemmig å utrede å bruke eksisterende boligmasse. Her 

ble bruk av noen aktuelle boliger på Guleng vedtatt i november i 2017, og disse vedtakene er 

fulgt opp med tildelingsforskrift for Omsorg+. Denne forskriften legges fram til sluttbehandling 

i kommunestyret i dag. De vedtatte boligene er stadig ikke klare for formålet. I sak 2/19 fra mars 

i år ber utvalget om oversikt over alle boliger kommunen har tildelingsrett på. Det er 

hovedutvalgets ønske at dette kan øke fremdriften i saken. 

Nordreisa kommune har som kjent en relativt stor andel av eldre over 80 år på sykehjem, og har 

også lenger botid enn i andre kommuner. Disse plassene er kostbare, to-tre ganger så dyre som 

hjemmebaserte tjenester gjennom et omsorg+ tilbud. Det betyr at ved å redusere andelen eldre 

på sykehjem kan vi frigjøre midler til omsorg pluss, avlastningstilbud og dagtilbud, og slik møte 

den økning i eldre vi vil ha i løpet av 10-15 år. Jfr helse- og omsorgsutvalgets vedtak i sak 46/18 

om budsjett 2019. Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at brukere skal flyttes fra 

sykehjem til omsorg pluss, men at færre skal flytte inn på sykehjemmet fordi de får gode tilbud 

gjennom omsorg pluss-tilbud, avlastning og dagtilbud mm. 

 

Spørsmål 2: 

Ordføreren mener dette er en god ide, og registrerer at en slik prosess allerede er vedtatt i H/O-

utvalget, jfr vedtak i møte 12. mars der utvalget enstemmig vedtok: «Rådmannen innhenter 

eksterne tilbud på utarbeidelse av helse og omsorgsplan med sikte på oppstart juni 2019». 

Jeg forutsetter at administrasjonen følger opp dette vedtaket. Det er også gjort vedtak om 

medvirkning til dette arbeidet. H/O-utvalget har i tillegg bedt om en fremdriftsplan som jeg 

forutsetter kommer til neste utvalgsmøte. 

 

FO 2/19 Interpellasjoner kommunestyremøte 29.03.2019 fra Hilde Nyvoll 

(Ap) - anbud bedriftshelsetjeneste 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Svar på interpellasjon: 

 

Anbud bedriftshelsetjeneste 

Ordfører er glad for at kommunestyrerepresentantene følger interessert med på driften av 

kommunen og anskaffelser som gjøres. Samtidig vil ordfører påpeke viktigheten av at 

politikerne skiller det å gi politisk retning og føringer, og gripe direkte inn i 

anskaffelsesprosesser. Faren for å trå feil i et detaljert regelverk er tilstede og konsekvensene 

kan være store. 

Til den omspurte avtalen er den inngått for 2 år med opsjon på ytterligere 2 + 2+ 2+2 år, totalt 

mulig varighet i 10 år. 



Interpellanten åpner med følgende: 

Nordreisa kommune bør og må jobbe for å ta vare på og videreutvikle arbeidsplasser i 

Nordreisa og Nord-Troms. 

Dette er vi helt enige om, i de tilfeller der oppdraget som skal løses er av en slik karakter og 

størrelse at vi kan henvende oss direkte til lokale tilbydere så blir det gjennomført. Det vil i 

praksis si oppdrag som er under terskelverdi. Kravet her er at det minimum skal sendes en 

forespørsel om pris til 3 tilbydere. Unntaket her er anskaffelser under kr 100.000,-, her kan det 

foretas direkte kjøp uten konkurranse. 

Når det gjelder den etterspurte konkurransen så ville det ikke vært mulig i hht lov og forskrift 

for offentlige anskaffelser. Hvis det i en konkurransen skulle vært tatt hensyn til det som 

interpellanten foreslår, så vil det være et klart brudd på grunnprinsippene i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser.  

I norsk rett er de grunnleggende prinsipper nedfelt i anskaffelsesloven §4. Bestemmelsen 

fastsetter at «oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet». 

Anskaffelse av bedriftshelsetjeneste har et slikt omfang at utlysningen har vært lagt ut på TED 

basen (på det Europeiske markedet) som i praksis sier at vi kunne ha fått en tilbyder fra f.eks 

Spania som ønsket å etablere seg i det Norske markedet sett at de tilfredsstiller alle kriteriene 

gitt i konkurransen. 

I den etterspurte konkurransen var vekting av tildelingskriteriene som følger, Pris 50%, Kvalitet 

40% og responstid 10%. Kvalitet var igjen delt opp i krav til tjenesten og samarbeid, og 

kompetanse/erfaring personell gradert etter en skala fra 0-30år (1-6 poeng). Responstid beregnes 

i avstand fra kontor til bruker. 

 

Kvenskundervisning 

Det er slik at en i inneværende år ikke har hatt tilstrekkelig tilgang på undervisningskompetanse. 

Det har vært vurdert muligheten av å kjøpe en strømmetjeneste som Kåfjord kommune har 

brukt. Dette har vist seg vanskelig med tanke på å få til et tilbud inneværende år.  Nordreisa 

kommune har gjort en behovskartlegging slik at en har oversikt over behovet, og en har gjort en 

avtale med vår ene lærer med kompetanse på kvensk og finsk om å forberede oppstart av 

kvenskundervisning fra skolestart 19/20. 

Midler til dette tiltaket søker en gjennom fylkesmannen og de tildeles sammen med midlene vi 

får til undervisning i finsk. Det betyr at dekning av dette tilbudet vil kunne medføre mindre til 

finskundervisning fordi fylkesmannen ser denne undervisningen under ett. Alternativt må 

kommunen klare å prioritere denne økningen selv innenfor egne rammer.  

 

IKT-satsning 

Nordreisa kommune har pr. dags dato anskaffet mesteparten av utstyret og IT-avdelingen er i 

gang med å sørge for infrastrukturen. Det gjøres i disse dager avtale om opplæringspakke. Uka 

før påske skal en være i gang med to pilotklasser (8 klassene). Det er også satt ned en 

arbeidsgruppe på tvers av skolene som jobber med det pedagogiske innholdet og hva det skal 

være. Lærerne i arbeidsgruppa skal periodevis følge pilotklassene og i etterkant fungere som 

superbrukere (2 fra hver skole).  

Etter påske får pilotklassene og superbrukerne opplæring av firmaet som har fått oppdraget med 

opplæringen. 

Nordreisa kommune har som mål å rulle ut i full skala Ipad til alle elever og lærere 20 mai 2019. 

Da vil firmaet som har fått opplæringsoppdraget være på plass for å lære opp alle elever og 

lærere. 

Skolene vil fortsette opplæring av personale og elever i to omganger neste skoleår. 

 



FO 3/19 Spørsmål fra Odd Rudberg, Nordreisa SVKjeveortopedi og 

tannlegevakt i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Svar på interpellasjon: 

 

Svar spørsmål 1: 

Ordfører takker for spørsmålet og var ikke kjent med at dette tilbudet var falt bort fra årsskiftet. 

Etter det jeg nå har fått opplyst er det slik at dette tilbudet kun er midlertidig borte av 

kapasitetshensyn. Kjeveortopeden som har vært her er i permisjon, samtidig som flere andre 

hjemler er utlyst. Dette gjør at en nå ikke har noen kjeveortopeder som kan ambulere til Nord-

Troms. I følge leder ved tannklinikken forventer en at tilbudet kommer på plass til høsten når 

den totale kapasiteten er tilbake til normalen.  

 

Svar spørsmål 2:  

Den offentlige tannhelsetjenesten er en fylkeskommunal oppgave som skal sørge for at 

tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i Troms. I så måte er 

tannlegevaktordning en fylkeskommunal prioritering. Ordfører kjenner til at dette har vært 

drøftet, men at det er for få hjemler i Nordreisa til å etablere en turnusordning. Hvis en skulle 

samarbeide om dette med nabokommunene, er vurderingen at det ville blitt for lang reisevei og 

at tilbudet ville bli for lite benyttet. Ordfører vil likevel drøfte dette med 

universitetstannklinikken for å se om det er mulig å finne noen løsning som kunne gi et bedre 

akuttilbud. 

 

PS 1/19 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

PS 2/19 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

 

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

For at delegasjon skal fungere som et nyttig verktøy i den kommunale forvaltningen så tilligger 

det Rådmannen et særlig ansvar for å vurdere hvilke saker som til enhver tid kan behandles etter 

regelverket og hvilke som skal tillegges politisk behandling. I vurderingen av hvilke saker som 

kan oppfattes som kurante saker må der for eksempel særlig vurderes den enkelte saks politiske 

interesse, sakens prinsipielle karakter og hvorvidt sakens bestemmelse skaper presedens eller 



endrer tidligere praksis og forståelse av annet regelverk i vesentlig grad. Reglementets formål 

om effektivisering må aldri gå foran disse vurderingene.  

 

Nøkkelen til effektivt lederskap er delegasjon av ansvar og myndighet, og kommunestyrets 

delegasjon til Rådmannen bygger på tillit til at delegasjonen blir brukt på en riktig og forsvarlig 

måte i samsvar med de politiske føringer og vedtak som er gitt. Denne tilliten må Rådmannen 

også sikre blir ivaretatt ved videredelegasjon.  

Kommunestyret ønsker at Rådmannen forvalter delegasjonen på en måte som ivaretar en 

helhetlig ledelse og en oppfølging av ansatte som skaper motivasjon og trygghet hos den enkelte 

og et godt omdømme for kommunen gjennom god kommunikasjon og gode prosesser. 

 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 11 stemte for og 8 stemte imot. 

Tilleggsforslaget dermed vedtatt. 

 

Tilslutt ble det stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Delegasjonsreglementet av 16.06.16 videreføres.  

Nytt delegasjonsreglement legges frem for politisk behandling våren 2020. 

 

For at delegasjon skal fungere som et nyttig verktøy i den kommunale forvaltningen så tilligger 

det Rådmannen et særlig ansvar for å vurdere hvilke saker som til enhver tid kan behandles etter 

regelverket og hvilke som skal tillegges politisk behandling. I vurderingen av hvilke saker som 

kan oppfattes som kurante saker må der for eksempel særlig vurderes den enkelte saks politiske 

interesse, sakens prinsipielle karakter og hvorvidt sakens bestemmelse skaper presedens eller 

endrer tidligere praksis og forståelse av annet regelverk i vesentlig grad. Reglementets formål 

om effektivisering må aldri gå foran disse vurderingene.  

 

Nøkkelen til effektivt lederskap er delegasjon av ansvar og myndighet, og kommunestyrets 

delegasjon til Rådmannen bygger på tillit til at delegasjonen blir brukt på en riktig og forsvarlig 

måte i samsvar med de politiske føringer og vedtak som er gitt. Denne tilliten må Rådmannen 

også sikre blir ivaretatt ved videredelegasjon.  

Kommunestyret ønsker at Rådmannen forvalter delegasjonen på en måte som ivaretar en 

helhetlig ledelse og en oppfølging av ansatte som skaper motivasjon og trygghet hos den enkelte 

og et godt omdømme for kommunen gjennom god kommunikasjon og gode prosesser. 

 

PS 3/19 Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Gerd Ege (Krf) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret, det bes at saken sees opp mot den nye 

kommuneloven. 

 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret, det bes at saken sees opp mot den nye 

kommuneloven. 

 



PS 4/19 Forprosjekt Innovasjonssenter/Halti III 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Det ble stemt over rådmannens innstilling. 14 stemte for og 5 stemte imot. Innstillingen dermed 

vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune igangsetter et forprosjekt for å avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet 

Innovasjonssenter Nord / utrede et nytt byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget for et 

innovasjonssenter/Halti III. Nordreisa er prosjekteier og har prosjekteringsansvaret.  

 

Kostnadene til forprosjektet dekkes av kommunalt utviklingsfond med inntil kr 300.000. 

 

PS 5/19 Bemanningsplaner helse og omsorg 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Saken utgår!  

 

 

PS 6/19 Forskrift - tildeling av bolig i omsorg+ i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Innstillingen fra helse- og omsorgsutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forskrift – tildeling av bolig i omsorg+ i Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 

 

Overskrift: 

Kapittel 1. Formål og virkeområde for Omsorg+  

 
§ 2.Omsorg+  

Omsorg+ er boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for eldre og med døgnkontinuerlig 

tjeneste.  

Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud om bolig 

i Omsorg+.  

Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune bestemmer hvilke botilbud som skal godkjennes 

som Omsorg+.  

 
§ 3.Målgruppe  

Målgruppen for forskriften er eldre med behov for varige døgnkontinuerlige tjenester og med behov 

for større trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap.  

Dersom ektefeller eller samboere søker om å bo sammen i bolig tilknyttet Omsorg+, er det 

tilstrekkelig at én i husstanden fyller grunnkravene i dette kapittel.  

 

§ 4.Søkers funksjonsevne  



Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne. Funksjonsevnen må likevel 

være god nok til at søker med oppfølgning kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i 

aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Det skal i vurderingen av søkers funksjonsevne innhentes 

rapporter fra hjemmetjenesten eller annet helsepersonell som kjenner søkers helsesituasjon. 

 

§ 6.Prioritering  

Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det foretas en 

prioritering mellom de kvalifiserte søkerne.  

 

Prioritering  

1. Søkers grad av nedsatt funksjonsevne 

2. Søkere som har lang avstand til sentrum.  

3. Søkere som ikke har pårørende i nærheten.  

4. Søkere med kognitiv svikt; med et høyt aktivitetsnivå.  

 

Helse og omsorgsadministrasjonen i Nordreisa kommune har ansvar for å administrere eventuelle 

ventelister og informere om tilgjengeligheten av boliger i Omsorg+. 

 
§ 7.Søknad  

Søker skal sende søknad om leie av bolig i Omsorg+ til helse og omsorgsadministrasjonen i 

Nordreisa kommune. Søknadsskjema for Omsorg+ skal benyttes.  

 
§ 8.Vedtak  

Helse og omsorgsadministrasjonen fatter vedtak etter denne forskriften.  

Et vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal angi begrunnelsen for vedtaket, type bolig søker skal få, 

antall rom, kontraktstype og om søker trenger særlige fysiske tilpasninger i boligen søker skal 

tildeles.  

 

§ 9.Leietid  

Søker som har fått vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal gis en tidsubestemt leieavtale. 

 

§ 10. Bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+ 

Det skal fattes eget vedtak om bortfall av bolig dersom:  

a. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + faller bort  

b. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + får plass på sykehjem i Nordreisa kommune  

 

Ektefelle av tidligere leietaker som ikke fyller vilkårene, får 6 måneder å finne ny bolig, eventuelt 

med bistand av helse og omsorgsadministrasjonen. 

 

§ 11. Klageadgang 

Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Nordreisa kommunes klagenemnd. Klagen sendes 

den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet fram til søkeren. 

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 



PS 7/19 Økning i antall plasser ved samisk/norsk avdeling ved Leirbukt 

barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Samisk barnehageavdeling utvides ikke per dags dato. Det skal fortsatt arbeides for styrking av 

det samiske språket. 

Dersom behovet for barnehageplasser viser seg å være større enn tilbudet etter opptak legges 

saken frem til ny behandling der flere alternativer utredes. 

Det undersøkes om sametinget kan gi ekstra tilskudd til opprettholdelse av den samiske 

avdelingen slik den er i dag. 

 

 

PS 8/19 Økning i antall barnehageplasser ved Oksfjord barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Rådmann tilrår økning fra 14 til 18 barnehageplasser i Oksfjord barnehage 

 

Økning til 18 plasser i Oksfjord barnehage er nødvendig for at Nordreisa kommune skal 

oppfylle retten til barnehageplass jf. Lov om barnehage § 12: Rett til plass i barnehage. 

 

 Rådmann tilrår omgjøring av en assistentstilling i barnehagens grunnbemanning for å 

øke pedagogtettheten i tråd med § 1: Norm for pedagogisk bemanning 

 

Nordreisa kommune omgjør en assistentstilling til stilling som pedagogisk leder fra 05.08.19. 

 

Inndekning på totalt 55 000 kr foretas innenfor eget budsjett. 

 

 Rådmann tilrår å øke personaltettheten i Oksfjord barnehage slik at bemanningen er 

tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i tråd 

med lov og forskrifter. 

 

Det foretas økning i assistentressurs i Oksfjord barnehage: på til sammen 10% assistentressurs, 

fra 05.08.19. 

 

Inndekning på totalt kr 21 500 foretas innenfor eget budsjett. 

 

 Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa kommune vedtas 

 



PS 9/19 Kostnad ombygging av kulturskolen og gymsal på Storslett 

samfunnshus 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Det ble stemt over formannskapets innstilling. 15 stemte for og 3 stemte imot. Innstillingen 

dermed vedtatt.  

Vedtak: 

• Formannskapet tar rapport og regnskap til orientering.  

• Overforbruk på kr 400 000 dekkes inn gjennom bruk av ubrukte lånemidler.  

• Rammen økes med kr 240.000 for å dekke gjenstående arbeider med kjøkken. Økt 

ramme finansieres med ubrukte lånemidler. 

• Rådmannen bes om å utarbeide bedre rutiner for både planlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjekter. 

 

 

PS 10/19 Rotsundelv skole -renovering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag: 

Siste setning i innstillingen endres til: 

Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole gjennomføres som planlagt.  

 

Innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget ble satt opp mot endringsforslaget. 

3 stemte for innstillingen og 15 stemte for forslaget til Hansen. 

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rådmannen bes å stoppe arbeidet med renovering av taket Rotsundelv skole. 

Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole gjennomføres som planlagt. 

 

 

PS 11/19 Innkjøp av ny bil Byggdrift til erstatning for kondemnert bil 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Investeringsbudsjett for 2019 økes med inntil kr 126.000 for innkjøp av bil til byggdrift 

 

Investeringen dekkes av skadeoppgjør for den gamle bilen som ble kondemnert. 

 



PS 12/19 Ny strategisk virksomhetsplan for Tornedalsrådet 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune tiltrer ny strategisk virksomhetsplan for Tornedalsrådet. 

 

 

PS 13/19 Revidering av reglement for folkevalgte - nytt punkt - 

Pensjonsordninger, sykepenger, ferie mv. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Jfr fvl §6, 2 ledd fratrer Øyvind Evanger (Ap) kommunestyret under behandling av saken 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Rådmann tilrår kommunestyret til å vedta følgende: 

Kommunen utbetaler differansen mellom det NAV utbetaler ift svangerskapspermisjon, 

omsorgspermisjon, fødselspermisjon og det folkevalgt fikk utbetalt i godtgjørelse før 

permisjonen.  

 

Nytt kulepunkt i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår –  

§ 10.6.1 Godtgjørelse til ordfører  

 Ordfører gis permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-

15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre 

vedkommende gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, 

fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom 

skal kommunen sørge at ordfører beholder godtgjøringen etter de samme reglene som 

gjelder for ansatte i kommunen. 

 

 

PS 14/19 Erstatning Kofa-sak brøyting 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

 

 

 

 

PS 15/19 Risiko og sårbarhetsanalyse natt tjenester helse- og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

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

Kommunestyret støtter ikke rådmannens innstilling til nedtak av bemanning av nattjenesten.  



Inndekning gjøres i kommende budsjettregulering. 

 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Helse- og omsorg sektoren sine rammer økes tilsvarende dagens nattevakttjeneste på 

Høgegga. Dette innarbeides i budsjettreguleringssak til neste kommunestyremøte. 

2. Rådmannen skal ha bemanningsplan fra sektoren i samsvar med dette budsjettet 

 

Forslagene ble satt opp mot hverandre.  

Fellesforslaget fra Krf, Høyre og Frp fikk 8 stemmer, og forslaget fra Bergset fikk 10 stemmer. 

Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) dermed vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Helse- og omsorg sektoren sine rammer økes tilsvarende dagens nattevakttjeneste på 

Høgegga. Dette innarbeides i budsjettreguleringssak til neste kommunestyremøte. 

2. Rådmannen skal ha bemanningsplan fra sektoren i samsvar med dette budsjettet 

 

 

PS 16/19 Omdisponering av investeringsmidler fra medisinkabinett til 

velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Innstillingen fra siste helse- og omsorgsutvalget med siste setning strøket enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Utredning av medisinkabinett utsettes og tas inn i budsjett for 2020. 

Midlene fra tiltaket: 1,2 millioner kroner, omdisponeres til velferdsteknologi og innkjøp av 

eventuelle andre hjelpemidler. 

 

PS 17/19 Søknad om industrikai i Bakkeby 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) og Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Fullmakten er betinget av gjensidig forpliktende avtaler mellom partene før realisering. Saken 

fremmes for kommunestyret på nytt når forutsetningene for investering og drift er klarlagt. 

 

Det ble stemt over innstillingen med tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) og Odd Rudberg 

(Sv). 2 stemte imot og 14 stemte for. Innstillingen med tilleggsforslag dermed vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret gir Ordføreren fullmakt til å inngå intensjonsavtaler med Olsen Verft as om: 

·        Deltakelse i nødvendige grunnlagsinvesteringer med inntil 10 mill 

·        Framtidig drift 

·        Festekontrakt om grunn 

  

Kommunen søker om offentlig finansiering til grunnlagsinvesteringen. 



 

Fullmakten er betinget av gjensidig forpliktende avtaler mellom partene før realisering.  

Saken fremmes for kommunestyret på nytt når forutsetningene for investering og drift er 

klarlagt. 

 

PS 18/19 Beredskap og redningstjeneste i Troms og Finnmark må sikres 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 

Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende forslag til felles uttalelse fra Nordreisa kommunestyre: 

 

Beredskap og redningstjeneste i Troms og Finnmark må sikres! 

 

Nordreisa kommunestyre viser til vår tidligere uttalelse og «bekymringsmelding» i 2017 om 

nedlegging/flytting av Forsvarets helikopterressurser i nord. Siden den tid har også innfasing av 

nye NH 90 helikoptre tatt mye lengere tid enn antatt.  

Med de siste hendelser i 2019 har vi nok en gang fått slått fast viktigheten av at det finnes nok 

kapasitet og kompetanse for krevende søk- og redningstjeneste i Troms og nordområdene.  

Vi deler bekymringene, og kravene om en styrkning av helikopterressursene, som kommer fra 

omtrent samtlige etater og instanser som jobber med forebyggende og operativ rednings- og 

beredskapstjeneste. Krevende redningsinnsats i snøskred til fjells og tilsvarende innsats på sjøen 

viser tydelig hvor viktig det der er å opprettholde ressurser og kompetanse innen 

redningstjenesten.  

Nordreisa kommunestyre understreker nok en gang at Troms og Finnmark må sikres en 

forsvarlig og godt dimensjonert base for redningshelikoptre. Det må gjøres omgående og 

uten at vi får mellomperioder med svekket beredskap. 

 

Forslaget fra Odd Rudberg (Sv) enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Beredskap og redningstjeneste i Troms og Finnmark må sikres! 

 

Nordreisa kommunestyre viser til vår tidligere uttalelse og «bekymringsmelding» i 2017 om 

nedlegging/flytting av Forsvarets helikopterressurser i nord. Siden den tid har også innfasing av 

nye NH 90 helikoptre tatt mye lengere tid enn antatt.  

Med de siste hendelser i 2019 har vi nok en gang fått slått fast viktigheten av at det finnes nok 

kapasitet og kompetanse for krevende søk- og redningstjeneste i Troms og nordområdene.  

Vi deler bekymringene, og kravene om en styrkning av helikopterressursene, som kommer fra 

omtrent samtlige etater og instanser som jobber med forebyggende og operativ rednings- og 

beredskapstjeneste. Krevende redningsinnsats i snøskred til fjells og tilsvarende innsats på sjøen 

viser tydelig hvor viktig det der er å opprettholde ressurser og kompetanse innen 

redningstjenesten.  

Nordreisa kommunestyre understreker nok en gang at Troms og Finnmark må sikres en 

forsvarlig og godt dimensjonert base for redningshelikoptre. Det må gjøres omgående og 

uten at vi får mellomperioder med svekket beredskap. 

 

 


