
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 24.09.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 17:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Rune Benonisen Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur møtte kl 10:45 Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
Ramona Soleng Thomassen Medlem UNG 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen Medlem H 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Agnes J. Bjørgve Medlem AP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ragnhild S. Dyrstad Medlem SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rodner Nilsen Agnes J. Bjørgve AP 
Tore Elvestad Sigleif Pedersen AP 
Hermann Olaussen Hermansen Terje Olsen H 
Ola Dyrstad Svein Erik Falk SP 
Jan Harald Tørfoss Ragnhild S. Dyrstad SP 
Johanne E Sommersæter Harald A. J. Evanger SP 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug Siv Elin Hansen SV 

 
Merknader 



 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder  
Rita Toresen Økonomisjef 
Siri Ytterstad Sektorleder oppvekst- og kultur 
Dag Funderud Sektorleder drift- og utvikling  
Angela Sodefjed Sektorleder helse- og omsorg 
  

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Herborg Ringstad 
Ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen                        Ola Dyrstad 
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Karl Gunnar Skjønsfjell (H) permisjon fra kl. 12:20 – 13:30, fra FO 24/20 til FO 30/20 og PS 
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Valg av settevaraordfører 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Fra kl. 12:20 – 13:30 velges Tor Arne Isaksen (Krf) som settevaraordfører. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Fra kl. 12:20 – 13:30 velges Tor Arne Isaksen (Krf) som settevaraordfører. 
 
 

FO 21/20 Innbyggerspørsmål - Framtidig bruk av nåværende trase for E6 
Storslett sentrum 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på innbyggerspørsmål fra Ragnvald Myrvang – E6 utenom sentrum 
 
Det er riktig som spørsmålsstiller skriver at forslag til ny trase for E6 utenom Storslett sentrum 
ble fremmet i forbindelse med arbeidet med arealplanen i 2013/2014. Forslag til trase lå inne da 
arealplanen var på andre gangs høring, men etter innsigelser fra Fylkesmannen, uttalelse om at 
det var uaktuelt fra Statens vegvesen og sterke protester fra næringslivet, landbruksinteresser og 
politisk hold, ble det tatt ut før sluttbehandling. 
  
Neste mulighet for kommunen til å bringe denne på banen er under rullering av arealplanen. I 
kommunestyremøtet oktober 2020 skal kommunal planstrategi behandles.  I forslag til 
planstrategi som har vært på høring anbefales det at kommunen starter revidering av 



arealplanen. Ved oppstart av dette planarbeidet kan alle komme med innspill, som for eksempel 
at E6 bør legges utenfor sentrum. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 

FO 22/20 Offentlig spørretime kommunestyremøte 24. september 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på innbyggerspørsmål fra Rune Bjerkli  
 
Svar på innbyggerspørsmål: 
 
1. Nordreisa kommune har ikke noen tiltak imot ytringsfriheten. Snarere tvert imot. Åpenhet 

og informasjon anser ordføreren som svært viktig. Netthets derimot tar ordføreren sterk 
motstand mot og oppfordrer alle som opplever det, eller er vitner til det, om å si ifra. 
 

2. Klageutvalget har behandlet 7 saker hittil i 2020. 
 

3. Stiller meg ikke bak beskrivelsen «straffbar bygdedyrvirksomhet». Kjenner ikke til at 
ordfører er anmeldt eller blitt dømt for noe straffbart. For øvrig er klagen på 
innsynsbegjæringen sendt videre til fylkesmannen for avgjørelse. 

Hilde Nyvoll  
ordfører 
 

FO 23/20 Interpellasjon - havbruk 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på interpellasjon - havbruk 
 
Det er spennende tanker interpellanten fremmer. Ordfører foreslår at ideen jobbes videre med i 
planarbeidet med revisjon av strategisk næringsplan, samfunnsdelen der miljøspørsmål er tema, 
arealplanen for egnede lokaliteter og kystsoneplanen for lokaliteter i sjøen.  
I neste kommunestyremøte vedtar vi når disse planene skal revideres. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 



FO 24/20 Interpellasjon til kommunestyremøte - parsellhager 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på interpellasjon - parsellhager 
 
Egenprodusert mat er blitt mer aktuelt siste halvåret og parsellhager har vært en fin løsning 
mange steder. Det er flott å høre at voksenopplæringen/flyktningstjenesten har tatt initiativ til 
samarbeid med lokale bønder og søkt ressurser til gjennomføring av et slikt prosjekt. Ordfører 
skal følge opp søknaden. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 
Fred Erlend Rundhaug (Sv) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende fellesforslag: 
Vi ber om en sak til næringsutvalget der en lager en handlingsplan for å styrke småskala lokal 
matproduksjon. Inkludert i dette parsellhager, skolehager og lokal markedsplass for mat. 
 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vi ber om en sak til næringsutvalget der en lager en handlingsplan for å styrke småskala lokal 
matproduksjon. Inkludert i dette parsellhager, skolehager og lokal markedsplass for mat. 
 

FO 25/20 Interpellasjon - verdensdagen for selvmordsforebygging 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på interpellasjon - verdensdagen for selvmordsforebygging 
 
Kommunen er sentral i selvmordsforebyggende arbeid. Nordreisa kommune vil legge til rette for 
at primærhelsetjenesten får nødvendig og oppdatert kompetanse på området. Nordreisa 
kommune er nå i ansettelsesprosess av kommunepsykolog. På kommunens hjemmeside er det 
oppdaterte linker med informasjon om kommunale og statlige tjenestetilbud. Vi vil sørge for at 
denne informasjonen er godt kjent i organisasjonen også slik at alle yrkesgrupper vet hvor man 
kan henvende seg for riktig hjelp dersom man oppdager faresignaler. 
Tematikken ble senest tatt opp i forebyggende arbeidsgruppe for politirådet 01.09.2020 der 
politi, oppvekst og kultur, rektor for ungdomsskolen, rus og psykiatri, barnevernstjenesten, helse 
og omsorg og NAV var invitert. Denne arbeidsgruppa skal møtes 4 ganger årlig. Før neste møte 
i desember skal følgende være gjennomført: 

 Ungdata-undersøkelse planlegges, gjennomføres februar 2021 
 Brukerplan undersøkelse (utvidet ledermøte)  
 Komme i gang med undervisning «rus og psykisk helse» for elever  
 Foreldreveiledningsgruppe  
 Kontakt mot videregående skole 



 SLT koordinator, finne ressurser   
 Politi og rus- og psykisk helsetjeneste må opprette faste møtepunkt  
 

Kommunen har ikke en plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvskading 
og selvmord. Kommunen vil starte arbeidet med å utarbeide en slik plan. Veiledningsmateriellet 
vil være til god hjelp i en slik prosess. Planen må innarbeides i planstrategien vår som skal 
vedtas i neste kommunestyremøte. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 

FO 26/20 Interpellasjon - Nord-Troms må bidra til et anstendig og trygt 
arbeidsliv 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på interpellasjon - Interpellasjon - Nord-Troms må bidra til et anstendig og trygt 
arbeidsliv 
 
Vår interkommunale innkjøpstjeneste reviderer anskaffelsesreglementet nå. Krav som skal 
ivareta et anstendig og trygt arbeidsliv vil bli tatt inn i pkt 6; virksomheten skal gjennomføre 
samfunnsansvarlige anskaffelser. 
 
Saken legges fram for behandling i kommunestyret i desember 2020. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret i Nordreisa ber om at 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms utarbeider krav til leverandørene etter mønster av Oslo-
modellen, og at kommunene også etablerer tilsvarende krav ved sjølstendig innkjøp fra 
entreprenører og tjenesteleverandører. 
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Oversendes formannskapet for videre behandling.   
 
Det ble stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 13 stemte for og 7 stemte imot. 
Oversendelsesforslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Oversendes formannskapet for videre behandling.   
 

FO 27/20 Interpellasjon DMS-helsefellesskap 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Svar på interpellasjon – DMS- helsefellesskap 

Nasjonal Helse og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Sentralt i denne planen er etablering av «Helsefelleskap». Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som jobber for å følge opp dette arbeidet og som 
allerede har innkalt til det første «Partnerskapsmøtet» som avholdes torsdag 22. april 2021. 
Invitasjon til dette møtet er sent til ordfører, rådmann, kommuneoverlege, pleie- og omsorgssjef 
m.fl. i de 24 kommunene som sokner til UNN. Nordreisa kommune tar også med DMS-leder.  

Det ble gjennomført en fagdag helse 15. september i Sørkjosen med UNN (større delegasjon), 
DMS, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa kommune. Dette møtet ble arrangert etter 
initiativ fra Nordreisa. Helsefellesskapet var et av flere temaer denne dagen. Nord-Troms 
regionråd, kommunedirektørutvalget og helseledernettverket inkl. DMS-leder og UNN ved 
Magne Nicolaisen har et oppfølgingsmøte om etablering av helsefellesskap 28. september. 
Koronapandemien har vist behovet for tettere helsesamarbeid i regionen. 

Avtalene mellom Nordreisa kommune og UNN nærmer seg sluttfasen. Forespeilet ferdig i løpet 
av 14 dager. Samarbeidsavtalene til nabokommunene har vært drøftet på flere arenaer, både 
internt i vertskommunen, med samarbeidskommuner og med UNN. Samarbeidsavtalen ble også 
tema på fagdag helse 15.september. Viktig innspill var å få til tettere forankring blant fagfolk, 
politikerne og administrasjonsledelse. Alle avtalene kommer til politisk behandling. 
 
DMS-leder er også i gang med virksomhetsplan for virksomheten som blant annet skal beskrive 
status, behov, utfordringer og tiltak. Denne skal også behandles politisk. 

Hilde Nyvoll  
ordfører 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber om at det blir iverksatt en tydeligere prosess for å styrke DMS, både 
tilbudet av spesialisthelsetjenester i Nord-Troms, basert på ambulering og utviklingen innen 
helseteknologi, og at DMS fyller rolla som et regionalt tyngdepunkt for helsefelleskapet i Nord-
Troms. En må kreve at UNN opprettholder nok sengeplasser for å ivareta befolkningens behov 
og skaper grunnlag for bærekraftig drift. 
Vi ber kommunen lage en plan for ansettelser og kompetanseutvikling slik at DMS kan bidra til 
gode og tilgjengelige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nord-Troms. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 10 stemte for og 10 stemte imot. Forslaget 
falt med ordførers dobbeltstemme. 
 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende stemmeforklaring fra Høyre, Arbeiderpartiet og Krf: 
Er ikke prinsipielt uenig i forslag men ønsker at forslaget hadde vært forelagt helse- og 
omsorgsutvalget som skal være et fagutvalg.  
Anser det som uheldig at det fremkommer til vedtak etter en interpellasjon i kommunestyret. 
 

FO 28/20 Spørsmål til kommunestyremøte 24.09.20 - vedlikehold av veier 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Svar på spørsmål – vedlikehold av fylkesveier 
 
Underskriftskampanjen fra Storvik ble videreformidlet til fylkeskommunen våren 2020. 
Videre vil ordfører be om en egen sak til kommunestyremøtet 29.10.2020 om fylkesveiene i 
kommunen. Det gjelder Storvikveien, Kildalsveien, Reisadalen, Storengveien, Øvergårdveien, 
Flyplassveien, Langslettkrysset-Hamneidet og Kjempebakken-Vest Uløy.  
Gjeldende Regional transportplan for Troms 2018-2029 ble vedtatt høsten 2017. Ny planstrategi 
for fylkeskommunen har vært på høring i høst der Nord-Troms regionråd har gitt innspill. Denne 
skal vedtas våren 2021. Da blir det kjent når Regional transportplan skal rullere. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 

FO 29/20 Spørsmål til kommunestyre 24.09.2020 - 

 arbeidet med den nye kommuneplanens areal- og samfunnsdel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Svar på spørsmål – Kommuneplan for inneværende periode 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 er det bare kommunal planstrategi som kommunen 
er lovpålagt å vedta i hver kommunestyreperiode.  Kommunal planstrategi for Nordreisa 
kommune har vært ute på høring og skal behandles og vedtas i kommunestyret i oktober 2020. I 
planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres, jf. plan- og bygningslovens § 10-1 tredje avsnitt. I 
høringsforslaget til kommunal planstrategi for Nordreisa kommune ligger det inne at både 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres i inneværende kommunestyreperiode. 
Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2013 og arealdelen i 2014. Hvis 
kommunestyret gjennom planstrategien vedtar at kommuneplanen skal revideres, bør dette 
arbeidet starte så snart som mulig etter vedtak. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er 
omfattende planer. For å sikre gode planprosesser gjennom en god og bred deltakelse fra 
kommunens innbyggere og samfunnsliv samt høringer, må en fort beregne to års forløp fra start 
til endelig vedtak av planene. Helst burde samfunnsdelen være ferdig først, siden den vil kunne 
gi føringer for arealdelen. 
 
Hilde Nyvoll  
ordfører 
 

FO 30/20 Spørsmål Nordreisa kommunestyre 24.9.20 - Skolestruktur 
Storslett sentrum 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Svar på spørsmål – Skolestruktur Storslett sentrum 
 
Skolestrukturen pr 2018 hadde noen svakheter som var nødvendig å rette opp. Særlig areal og 
kvalitet på bygningsmasse på Moan skole er ikke tilpasset en drift som vi vil ha de neste årene. 
Dette mht elevtall, antall grupper og lærerstab. Det mangler også spesialrom, noe som forventes 
i en moderne skole. Skolestrukturen ble i utgangspunktet begrenset til å gjelde Moan og 
Storslett skole. Det som strukturen må ta høyde for er kommunens ansvar for å legge til rette for 
elever som ønsker å gå på en offentlig skole. Det må være en struktur som beregner at andelen 
fra private skoler kan reduseres og at grendeskoler legges ned. 
 
Hovedgrepet er nå å samle barneskolen i egnede lokaler som ligger plassert i et område som er 
trafikksikkert, har godt med utearealer og egnet naturtomt som kan brukes til ekskursjoner og 
turer.  
 
Det er utarbeidet en rapport som konkluderer med at det mest økonomisk fordelaktige 
alternativet er å samle 1.-10. på Storslett skole. Det forutsetter at gjenbruksverdien av Moan 
skole er mer enn 7,5 mill. Det er derimot ikke tatt høyde for gymsalbehovet og heller ikke 
uterom og arealbehov.  
 
Avgjørelsen om to skoler Moan 1.-7 og Storslett 8.-10. baseres etter en samlet vurdering på 
rapporten fra Telemarksforskning, høringsinnspill fra skolene, Utdanningsforbundet, FAU, 
ungdomsrådet og politiske partier i tillegg til andre enheter og samarbeidspartnere innen 
oppvekst. 
 
 Nye Moan 1.-7. planlegges bygd med plass til 14 klasser med fleksible romløsninger 
som tar høyde for variasjon i elevtallet på trinnene. I rom- og funksjonsprogrammet er alle 
nødvendige spesialrom som, kunst - og håndverksrom, musikkrom, bibliotek, mat- og helserom 
og gymsal lagt inn i skisseprosjektet. 
 

Nye Moan 1.-7. er planlagt å ha en kostnadsramme på 85 mill. basert på antall kvadratmeter som 
er angitt i behovsbeskrivelsen til Telemarksforskning og er utgangspunktet for skisseprosjektet 
som ferdigstilles og legges frem for utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2020. Etter at 
sektorutvalget har godkjent skisseprosjektet skal det utarbeides et forprosjekt som legges fram 
for kommunestyrets møte i desember 2020. 
  
Prosjektering og investering av nytt svømmebasseng må innarbeides i budsjett- og 
økonomiplanen. 
  

 Hilde Nyvoll  
 ordfører 

 

PS 99/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 

PS 100/20 Nord-Troms strategier2020-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Johanne Sommersæter (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
 

PS 101/20 Kvartalsrapport 2.kvartal 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer.   
 

PS 102/20 Kommunebarometeret 2020 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunebarometeret for 2020 tas til orientering.  
 



PS 103/20 Sonjatun -flerfaglig teknisk tilstandsrapport med kostnadsestimat 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Ap, H og Krf: 
Endring av kulepunkt 4 i innstillingen: 
- bevilgninger til renovering/nybygg Sonjatun 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med tillegg. Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til etterretning. 

 
2. Rapporten oversendes Helse- og omsorg for en faglig gjennomgang, og kommunestyret 

ber om at det gjøres vurderinger og anbefalinger av den videre prosessen. 
 

3. Kommunestyret vil deretter behandle saken på nytt. 
 

4. Kommunestyret vil i kommende budsjett- og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 
vurdere bevilgninger til renovering/nybygg av Sonjatun. 

 

PS 104/20 Endring av fergetilbudet i Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Johanne Sommersæter (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
2. avsnitt  
Reiselivsnæringen 
Det samme gjelder tirsdagsruta i ytre Kvænangen.  
4. Vedtaket sendes kommunene i Nord-Troms. 
 
Tom Vegar Kiil (Sv) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Vi forstår at pga reduserte statlige bevilgninger må det kuttes i rutetilbudet. Vi ber ordfører søke 
å få en felles holdning i Nord-Troms og prioriterer steder det bor folk uten andre 
reisemuligheter. Dvs at kutt i B-ruta over lyngen blir minst smertefullt 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Johanne Sommersæter (Sp). Tilleggsforslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Til slutt ble kommunedirektørens innstilling med vedtatte tilleggsforslag satt opp mot 
fellesforslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv) og Olaug Bergset (Sp). 17 stemte for innstillingen og 3 
stemte for fellesforslaget. Innstillingen med tillegg dermed vedtatt.  
 



Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre protesterer kraftig mot de planlagte kuttene i fergetilbudet. 

Dette vil slå svært negativt ut for Nord-Troms, og må derfor unngås. 
2. Kommunestyret påpeker viktigheten av å opprettholde eksisterende fergetilbud til Uløya, 

både for de fastboende, næringslivet og hytteeierne.  Det samme gjelder tirsdagsruta i 
Ytre Kvænangen. Reiselivsnæringen i området er allerede hardt rammet av 
koronapandemien, og en reduksjon av fergetilbudet vil skape store problemer for denne 
næringen. 

3. Kommunestyret synes det er urimelig at man planlegger å svekke fergetilbudet over 
Lyngen og Ullsfjord, som er av vital betydning for innbyggerne, næringslivet og 
besøkende.  Disse fergesambandene er av stor betydning for reiselivsnæringen i Troms 
og Finnmark.  Kommunestyret synes det er merkelig at man planlegger oppstart av 
helårs fergesamband til/fra Senja som tydeligvis skal finansieres med reduksjoner i andre 
viktige samband. 

4. Vedtaket sendes kommunene i Nord-Troms. 

 

PS 105/20 Dårlig mobildekning i enkelte områder av Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret i Nordreisa ber 
teleoperatørene ta det samfunnsansvaret de er gitt med å bygge ut mobilnettet i hele kommunen 
slik at alle husstander får et stabilt mobilnett. 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Ola Dyrstad (Sp) satt opp mot andre avsnitt i 
innstillingen. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over første avsnitt i innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret mener at ansvaret for utbygging av mobilnettet ligger hos teleoperatørene og 
ønsker derfor ikke å gå inn i samarbeidsprosjekter for utbygging dette nettet. 
 
Kommunestyret i Nordreisa ber teleoperatørene ta det samfunnsansvaret de er gitt med å bygge 
ut mobilnettet i hele kommunen slik at alle husstander får et stabilt mobilnett. 
 

PS 106/20 Uttalelse fra Midt-Tromsrådet om igangsatte prosesser av 
Politimesteren i Troms uten involvering av kommunene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endringsforslag: Det skal ikke settes i gang større 
strukturelle endringer før den nasjonale evalueringa 2022. 
 
Det ble stemt over endringsforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) satt opp mot innstillingen fra 
formannskapet. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det skal ikke settes i gang større strukturelle endringer før den nasjonale evalueringa 2022. 
 

PS 107/20 Klage på saksbehandlingsfeil - Nordreisa kommunestyre i sak 
41/20 detaljreguleringsplan Sørkjosen, planid 54282015_001 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune kan ikke se at noe av klagens innhold kan tilsi at sak 41/20 for 
kommunestyret var feilaktig eller mangelfullt framstilt. Klagen tas ikke til følge, og vedtak i sak 
41/20 for kommunestyret opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til fylkesmannen for vedtak. 
 

PS 108/20 Kommunens plan for inkluderende barnehage - og skolemiljø IBS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstilingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 

PS 109/20 Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Innspillet fra Nord Troms Lensmannsdistrikt tas med i politivedtektene. 
Ny paragraf  
§2-5: Tigging er forbudt på offentlig sted. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Karl Gunnar Skjønsfjell (H). 8 stemte for og 13 
stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms, som vedlagt for 
kommunestyret 24.09.20.   

 

PS 110/20 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Partiene utnevner innen 01.10 en representant hver 
 Ungdomsrådet og eldrerådet skal også delta med en representant hver 

 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I samsvar med forvaltningsloven §37 starter arbeidet med lokal forskrift om folkevalgtes rett til 
godtgjøring i Nordreisa kommune.  
 
Det opprettes et arbeidsutvalg, bestående av politikere fra hvert parti i kommunestyret.  
 

 Partiene utnevner innen 01.10 en representant hver. 
 Ungdomsrådet og eldrerådet skal også delta med en representant hver 

 
Arbeidsutvalget velger selv leder. Arbeidsutvalget utarbeider lokal forskrift om folkevalgtes rett 
til godtgjøring som sluttbehandles av kommunestyret i møte 15. 12.2020.  
 
Sak- og arkivleder er sekretær for arbeidsutvalget.  
 



PS 111/20 Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - 
Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Endring i forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol § 5, bokstav c), 2 ledd vedtas. 
 

PS 112/20 Retningslinjer for startlån 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt punkt 4: kommunen informerer sine innbyggere om mulighetene som finnes på 
boligkontoret via hjemmeside/facebook side. 
 
Det ble stemt over tilleggsforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune følger Husbankens forskrifter for Startlån, og det er derved ikke 

behov for lokale retningslinjer. 
2. Nordreisa kommune søker Husbanken om ytterligere 5 mill kroner i viderformidlingslån 

Startlån i 2020. 
3. For økonomiplanperioden 2021 – 2024, legges det årlig av kr 100.000, - til 

boligetablering samt kr 300.000, - til boligtilpasning.    
4. kommunen informerer sine innbyggere om mulighetene som finnes på boligkontoret via 

hjemmeside/facebook side. 
 

PS 113/20 Forslag om endringer i reglementet for Næringsutvalget i 
Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Følgende endringer i reglementet vedtas gjennomført: 



 
§2 andre avsnitt: Setningen «Leder skal være ordfører» slettes. «Ordfører skal være medlem av 
næringsutvalget» føyes til. 
 
§5 andre avsnitt: Setningen «Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet» korrigeres 
til «Møteinnkalling skal skje minst 8 dager før møtet» 
I §7 må det inntas en ny setning, som følger: «Endringer i reglementet er vedtatt i Nordreisa 
kommunestyre 24.09.2020», med henvisning til korrekt saksnummer. 
 
Alle steder i reglementet der det henvises til rådmann, skiftes ordet «rådmann» ut med 
«kommunedirektør». 
 
 

PS 114/20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 
13. september 2021 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 12. september 2021. 
 
Valglokalet på Storslett skal ha åpent 12. og 13. september 2021. 
 

PS 115/20 Suppleringsvalg - valg av meddommer til tingrett 2021-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Meddommer til tingrett 2021-2024: Odd Rudberg  
 

PS 116/20 Søknad om permisjon fra alle politiske verv Ragnhild Sellevoll 
Dyrstad 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 



Vedtak: 

 Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 
Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 
Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 
Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 
Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 
Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 
Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 
Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 
Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 
Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 
 
SP medlemmer Varamedlemmer 

1. Olaug Bergset 
2. Tanja Veronica Birkeland 
3. Svein-Erik Falck 
4. Harald Arne Johannes Evanger 
5. Ola Helge Dyrstad  

6. Jan Harald Tørfoss 
7. Johanne Elfrida Sommersæter 
8. Tove-Mette Kristiansen 
9. Pål Halvor Bjerkli 
10. Hugo Bjørnnes 
11. Isabel Kanutte Vangen 
12. Jarle Kiil 
13. Torbjørn Johansen 

 
 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 
Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  
 
Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Olaug Bergset 
2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 
2. Svein-Erik Falk  
3. Ola Dyrstad 
4. Jan Harald Tørfoss 

 
  

 SP sin liste i administrasjonsutvalget: Ny varamedlem nr. 3. Johanne Sommersæther  
 SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget: Ny fast medlem Tove Mette Kristiansen  

Nytt varamedlem nr. 4 Tanja Birkeland  
 Tove Mette Kristiansen (Sp) personlig vara for Tom Vegar Kiil (Sv) i klageutvalget  

 

PS 117/20 Søknad om fritak fra verv i Nordreisa eldreråd - Knut M. 
Pedersen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
 



Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret i Nordreisa inviterer 
Nordreisa eldreråd til å møte i fremtidige kommunestyrer med 1 representant med tale- og 
forslagsrett når saker som berører eldre behandles. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Tanja Birkeland (Sp). 9 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Knut M. Pedersen fritas fra verv i Nordreisa eldreråd. 
Roy Johnsen går inn som fast medlem fra varamannssiden til eldrerådet.  
Nordreisa pensjonistforening bes komme med forslag på varamedlem.  
Eldrerådet velger selv leder. 
 
 

PS 118/20 Søknad fra Norlandia Eiendom om midlertidig/permanent endring 
av bruken av Storslett hotell 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) og Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende felles endringsforslag. 
Første kulepunkt: Nordreisa kommune stiller seg positivt til mulighetene for framtidig drift, men 
kan ikke gi noen forhåndsgodkjenning. 
Slettes: 3.- 4. kulepunkt 
 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) og Tom Vegar Kiil (Sv). 18 stemte 
for og 2 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt 2. kulepunkt i innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune stiller seg positivt til mulighetene for framtidig drift, men kan ikke 
gi noen forhåndsgodkjenning. 

 Kommunen vil behandle en spesifikk dispensasjonssøknad i henhold til plan- og 
bygningslovens kapittel 19. 

 

PS 119/20 Søknad fra Luggeføre bar AS om skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 



Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Under forutsetning at internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8 gis følgende 
bevilling: 

 
 Luggeføre bar AS, org.nr. 924 660 724 ved Agnete Båtnes Braaten gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Luggeføre bar AS, Sentrum 15, 9151 Storslett, i 
lokalene som beskrevet i søknad. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra 24.09.2020 til 31.12.2023.  
 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Luggeføre bar AS har et fullverdig  

mat/menytilbud.  
 Luggeføre bar AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet  

søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. Serveringsområdet  
skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl.  
13.00 til kl. 02.00.  

 Agnete Båtnes Braaten godkjennes som styrer med Marius Johansen som stedfortreder  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 

de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 

PS 120/20 Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra Gammen 
varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  
Bevillingsperioden gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
Det vises til alkohollovens § 3-4 om tidsinnskrenkinger for salg fra AS Vinmonopolet.  
Åpningstidene for AS Vinmonopolet kan ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen 
alkoholholdig drikk i kommunen. 


