
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 21.05.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

 
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 
Trond Bjerkmo Medlem AP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Odd H. Rudberg Medlem SV 
Olaf Skogmo Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Terje Olsen Medlem H 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Karl Mattis Nyheim MEDL MDG 
Tore Elvestad MEDL AP 
Arthur J Tørfoss MEDL FRP 
John R Karlsen MEDL FRP 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
Ingvil Birkelund  MEDL KRF 
Gerd Ege MEDL KRF 
Per Sverre Moen MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Morten Pedersen Tore Elvestad AP 
Olav Rokne Erichsen Karl Mattis Nyheim MDG 
Ragnhild Hammari John R Karlsen FRP 
Harald Willy Henriksen Arthur J Tørfoss FRP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Per Sverre Moen H 
Oddbjørn Johansen Gerd Ege KRF 
Ingen vara kunne møte  Ingvil Birkelund  KRF 
Ingen vara kunne møte  Tor-Arne Isaksen KRF 

 
Merknader 
Fra ungdomsrådet møtte Jonas Pedersen. 

 



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  Ole Morten Pedersen   
ordfører 
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Ragnhild Hammari 
Utvalgssekretær  
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RS 45/19 Varsel om pålegg om undersøkelser i sideelva 
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Orienteringer 

 Interkommunal innkjøpssjef Øystein Bless om innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms. 
 Rådmann Anne-Marie Gaino om  

o barneverntjenesten  
o konstitueringer av sektorledere oppvekst- og kultur og helse- og omsorg 

 
Endring av møtedatoer 
Oppsatt møte 6. juni i formannskapet flyttes til 14. juni. 
Oppsatt møte 14. juni kommunestyret flyttes til 24. juni. 

FO 4/19 Interpellasjon - Fiskerettigheter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Svar på interpellasjon: 
Jeg takker for interpellasjonen og deler interpellantens bekymringer for nedgangen i antall 
deltakeradganger i vår kommune.  
 
Nordreisa kommune ønsker å ha vår egen fiskerinæring med på laget i utviklingen av vår politikk og 
virkemidler for å utvikle næringen. Derfor har vi en ordning der jordbruk og fiskeri deler på en plass 
i næringsutvalget. Dessverre har det ikke fungert godt inneværende periode da fiskerlaget ikke har 
møtt. Nå har vi imidlertid fått en representant på plass som blir et viktig tilskudd til næringsutvalget.  
Nordreisa kommune har også forsøkt å legge til rette for kystfiskeflåten gjennom å bidra til drift av 
fiskemottaket i Sørkjosen. Der har vi nå også valgt en representant som skal delta i styret.  
 
Når det gjelder ny-rekrutering til fiskeryrket finnes det flere ordninger blant annet med 
ungdomsfiske. Dette er en ordning for ungdom mellom 12 og 25 år og som skjer om sommeren. 
Dette har våre nabokommuner Skjervøy og Kvænangen hatt i et par år. Vi forsøkte å få inngå i deres 
prosjekt, men det lyktes ikke. Det er derfor nå bedt om en sak i næringsutvalget som går på en 
ungdomsfiskeordning for vår kommune.  
 
Deltakeradgang er en annen ordning fiskeridirektoratet har med formål å rekruttere unge fiskere. Det 
kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang tildeles for en bestemt 
person, og for ett fartøy. Søknad om deltakeradgang må knyttes til ett bestemt fiskeri og i 2019 ble 
det tildelt 10 deltakeradganger. Her er det også et krav at søkerne må eie mer enn 50% av et fartøy 
de siste 3 årene. Og fangstverdi må overstige 250.000 kr i ett av årene.  
 
Som en ser kreves det nokså store investeringer for å være i posisjon til å søke om deltakeradgang. 
Nordreisa kommune har slått sammen sine fond til et kommunalt utviklingsfond, der også 90 % av 
utbyttepengene tilføres. Tanken er i så måte og ha et større handlingsrom for å ta potensielt tyngre 
grep om dette skulle bli nødvendig. Side 2 av 2  
 
Ordfører er svært opptatt av, og ønsker som interpellanten å utvikle også fiskerinæringen, i så måte 
har vi utdanningsinstitusjonene nært, og har der muligheter for samarbeid om rekrutering. 
Rekrutering til fiskeriyrket er likevel en kompleks problemstilling og ordfører imøteser derfor gode 
innspill fra alle parter som en mener konkret kan være med å utvikle næringen. 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvind Evanger 



ordfører 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Næringsutvalget inviterer bredt til et verksted eller lignende for å sammen med næringsaktørene  
komme fram til de virkemiddeltiltakene som vil bidra til å imøtekomme de utfordringene som 
næringa står ovenfor. Målet må være å øke andelen av aktive fiskere med deltageradgang i 
kommunen 
 
Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget inviterer bredt til et verksted eller lignende for å sammen med næringsaktørene  
komme fram til de virkemiddeltiltakene som vil bidra til å imøtekomme de utfordringene som 
næringa står ovenfor. Målet må være å øke andelen av aktive fiskere med deltageradgang i 
kommunen. 
 

FO 5/19 Spørsmål til kommunestyremøtet 21.5.19 Svømmehall i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Svar på spørsmål til kommunestyremøtet 21.5.19 Svømmehall i Nordreisa  
 
Spørsmål fra Terje Olsen (H)  
På bakgrunn av usikkerhet rundt tilstanden på Storslett svømmehall og kostnader til restaurering 
vedtok Byggekomiteen i møte 17.desember 2018 å be kommunestyret å se på  
saken på ny. I det siste har det vært oppmerksomhet rundt svømmehallen, bla på treningsforholdene 
til svømmeklubben. En moderere svømmehall er også et viktig tiltak for folkehelsen og trivsel.  
1. Er spørsmålet om svømmehallsituasjonen på Dagsorden i Nordreisa kommune?  
2. I så fall, hvilken prosess legges det opp til for å inkludere de forskjellige interesser i 
planleggingen?  
 
Svar på spørsmål 1.  
Storslett svømmehall er på dagsorden, og det planlegges å legge frem sak for kommunestyret om 
videre veivalg i møtet 14.juni i år.  
Kostnadsoverslaget i skisseprosjektet som ble lagt fram før jul, overstiger bevilget ramme i så stor 
grad at byggekomiteen 17. desember 2018 vedtok å sende saken tilbake til kommunestyre for videre 
behandling. På grunnlag av dette er opsjon for forprosjekt til nå vært ubenyttet.  
I sak til kommunestyret i juni vil en skissere de alternativene en ser. Oppsummert vil dette være å gå 
videre med renoveringsprosjektet i en eller annen form eller skrinlegge det og heller bygge en helt 
ny hall.  
 
Svar på spørsmål 2.  
Det er i tidligfasen gjort en kartlegging av hvem som har mulige interesser av svømmehallen. 
Svømmebasseng er primært for svømmeundervisning, men den nystartede svømmeklubben kommer 
til å bli en viktig bruker og de innehar masse kompetanse. Sektor for oppvekst og kultur og 
svømmeklubben ble i fjor invitert til å gi innspill som grunnlag til skisseprosjektet. Disse innspillene 
er ivaretatt i skisseprosjektet, og vil tas med videre i prosessen.  
I det videre arbeidet vil disse brukergruppene bli involvert, samt kommunens egne virksomheter 
som skal stå for drift.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Øyvind Evanger  
Ordfører 



 

PS 19/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 

PS 20/19 Arbeidsmiljø Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Det innvilges inntil kr 175.000,- fra disposisjonsfond til å engasjere organisasjonspsykolog for å 
jobbe med arbeidsmiljøet i virksomheten. 
 
Innstillingen fra oppvekst- og kulturutvalget ble satt opp mot forslaget. 
Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det innvilges inntil kr 175.000,- fra disposisjonsfond til å engasjere organisasjonspsykolog for å 
jobbe med arbeidsmiljøet i virksomheten. 
 
 
 

PS 21/19 Klage på vedtak om brudd på alkoholloven 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak av 26.04.18 i PS 21/18.  
 
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.  
 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. 



 

PS 22/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

PS 23/19 Forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Til første møte etter sommerferien legges det fram sak til kommunestyret om videreføring av 
interkommunalt innkjøpssamarbeid. 
 
Det ble først stemt over innstillingen fra kontrollutvalget. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 
 

a) Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens  kap. 4 og 
tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser 
gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder 
særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, 
og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse 
prosessene i ettertid. 

b) Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber 
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til 
tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter 
samarbeidsavtalen.  

c) Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag 
til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for 
offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med 
forbedringer og tiltak høy prioritet. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og 

rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt 
i pkt. l a - l c ovenfor innen 20. august 2019. 

3. Til første møte etter sommerferien legges det fram sak til kommunestyret om 
videreføring av interkommunalt innkjøpssamarbeid.  

 



PS 24/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg Troms Nord, hvor 
vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til 
et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, 
gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
Slike saker skal refereres i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 
 

PS 25/19 Kvartalsrapport 1.kvartal 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) og Terje Olsen (H) fremmet følgende endringsforslag:  
Styrk kulepunkt 2 og 3 og erstatt med: 
Kommunestyret forventer at vi får økonomirapporter som gjør det mulig å fatte vedtak ut i fra 
faglige og økonomiske prioriteringer. For å få bedre oversikt over den totale kommunale driften 
i forhold til budsjett, og bedre oversikt i løpet av året, ber kommunestyret om en sak hvor 
arbeidet med budsjettprosess, budsjettregulering og rapportering effektiviseres. 
 
Det ble stemt punktvis over rådmannens innstilling.  
Punkt 1: Enstemmig vedtatt 
Punkt 2 og 3: Innstillingen ble satt opp mot fellesforslaget fra Bergset (Sp) og Terje Olsen (H). 
17 stemte for forslaget og 2 stemte for rådmannens innstilling. Forslaget dermed vedtatt. 
Punkt 4: Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Kvartalsrapporten tas til orientering  
 Kommunestyret forventer at vi får økonomirapporter som gjør det mulig å fatte vedtak ut i 

fra faglige og økonomiske prioriteringer. For å få bedre oversikt over den totale kommunale 
driften i forhold til budsjett, og bedre oversikt i løpet av året, ber kommunestyret om en sak 
hvor arbeidet med budsjettprosess, budsjettregulering og rapportering effektiviseres 

 Fakturaer som gjelder 2018 foreslås dekket av disposisjonsfondet, og utgjør tilsammen kr 
1,015 mill.  


