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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 15.12.2020 
Tidspunkt: 08:30 – 18:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Rune Benonisen Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
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 MEDL H 
Arthur J Tørfoss MEDL FRP 
Anne-Rose A. Mikkelsen MEDL KRF 
Agnes Julie Bjørgve MEDL AP 
Svein Erik Falk MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 
Hermann Olaussen Hermansen Terje Olsen H 
Arnhild Andreassen Anne-Rose A. Mikkelsen KRF 
Jan Harald Tørfoss Svein Erik Falk SP 
Line Ørstad Arthur J Tørfoss FRP 
Rodner Nilsen – habilitets vara i 
PS 143/20 og 144/20  

Sigleif Pedersen Ap 

 
Merknader 
 



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
Rita Toresen Økonomisjef 
Dag Funderud Sektorleder drift- og utvikling 
Siri Ytterstad Sektorleder oppvekst- og kultur 
Angela Sodefjed Sektorleder helse- og omsorg 
Hanne Marita Hansen Leder DMS 

 
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  John Karlsen 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Herborg Ringstad 
Utvalgssekretær  
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FO 37/20 Innbyggerspørsmål til kommunestyret - rekruttere og beholde sykepleiere 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Svar på innbyggerspørsmål fra Anja Båtnes og Margit Giæver Marvik:  
 
Hva gjør Nordreisa kommune for å rekruttere og aller mest beholde sykepleiere?  På hvilken måte jobbes 
det med dette?  
 



Svar:  
Det er kommunedirektørens ansvar å rekruttere ansatte og organisere virksomheten jfr kommunelov § 13-
1.  Fra 2020 er det virksomhetsledere selv som utfører hele rekrutteringsprosessen jfr innføring av nytt 
rekrutteringsverktøy web.cruiter.  
   
Føringer og målsettinger for hvilken praksis som skal ligge til grunn for rekrutteringer ligger i politisk 
vedtatte dokument:  
• Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 2015. 
• Overordnet plan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021 vedtatt av AMU 2019. 
• Lønnspolitisk plan vedtatt av kommunestyret 2019. 
• Personalpolitiske retningslinjer, vedtatt av administrasjonsutvalget 2018. 
• Permisjonsreglement vedtatt av administrasjonsutvalget i 2016. 
• Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020, Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms 

vedtatt av kommunestyret desember 2016.  
 
 
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiverpolitikk og er forankret i følgende 
kriterier: 
• Nordreisa kommune skal være konkurransedyktig på lønn slik at man rekrutterer og beholder 

medarbeidere med rett kompetanse 
• Lønn vurdert etter innsats og resultat skal baseres på kjente vurderingskriterier (jfr. pkt. 7) 
• Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver og realkompetanse 
• Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. 

Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn.  
 
Nordreisa kommune har gjennom mange år gitt tilskudd til sykepleierutdanning, i år er det 15 studenter 
som går heltid/deltid på bachelor sykepleie som får tilskudd. Det er 4 som er ferdig til jul. Der legges også 
inn lønnsøkninger etter gjennomført etter- og videreutdanning, jfr lønnspolitisk plan, lik føringer i 
Regional plan for rekruttering og kompetanse for helsepersonell.   
 
Lønnspolitisk plan beskriver også «markedsmessige forhold»: 
• Alle i høgskolegruppen starter i ansiennitet år 8 en rekrutteringsfordel på kr 40.000,- for 

høgskolegruppen 3 års utdanning.  
• Der det er særlige utfordringer med rekruttering kan 10 års ansiennitet benyttes og 1 ekstra ferieuke og 

ekstra tillegg for helg- og natt turnus benyttes. Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes.  
 
Praksis om dette punkt er drøftet med hovedtillitsvalgte i september, og man kom frem til følgende: 
Særlige utfordringer kan for eks være: 
- Ved 3 gangs utlysning, benyttes i utlysningstekst. 
- Over tid vanskelig å rekruttere en yrkesgruppe enkelt stillinger. 
- Trenger ikke være høgskolegruppe. 
- Stor turn-over i stillinger. 
Ekstra ferieuke kan vurderes gis feks som 1 uke ekstra ferie hvert år etter 2 år i ordinært arbeid. Ekstra 
tillegg for helg- og natt turnus benyttes i sjeldne tilfeller. 
 
Sykepleiere får i dag 10 års ansiennitet ved tilsetting i Nordreisa kommune. Dette tilsvarer kr 90.000,-  i 
rekrutteringsfordel og differanse fra år 0. Sammen med avskrivning av studielån og lavere skatt gjør dette 
at Nordreisa kommune er konkurransedyktig om man ser på UNN som konkurrent om arbeidskraft. 
Nordreisa kommune har ikke vurdert ekstra ferieuke i rekrutteringssammenheng hittil.  
 
Der har også tidligere vært en egen ordning for å rekruttere og beholde sykepleiere på Sonjatun sykehjem.  
 
Nordreisa kommune er en stor organisasjon og i en organisasjon med over 700 ansatte på lønningslisten vil 
der være en viss turnover, også blant gruppen sykepleiere. Nordreisa kommune opplever at mange, både 



fagarbeidere og sykepleiere som har vært og jobbet hos andre arbeidsgivere, både private og offentlige, 
kommer tilbake. Også sykepleiere som er tidligere ansatte, tar ekstravakter i Nordreisa kommune. Dette er 
positivt da vi kan dra veksler på gode erfaringer hos andre arbeidsgivere. Hittil i 2020 er det 4 sykepleiere i 
pleien som har sagt opp stillingen sin av totalt 52.   
 
Sykepleiere og alle andre ansatte er viktige for Nordreisa kommune. Bl.a har ansatte ordninger som 
permisjoner med og uten lønn til både videreutdanning og annen aktivitet. Her har administrasjonsutvalget 
bedt om streng praksis. Spesielt innenfor helse har det vært utfordringer i forbindelse med at ansatte «eier» 
flere stillinger.  
 
Nordreisa kommune har også tiltak som VI-dag, uglepris, nyansattedag, medarbeiderundersøkelse annet 
hvert år, IApris, IAdag for ledere, tillitsvalgte og verneombud, arbeidsnærværsdag, trim på kontrakt, fysisk 
aktivitet for ansatte med gratis trening i treningsrom, ballspill og svømmetime, fleksitidsordning, 
retningslinjer for oppmerksomhet, bedriftshelsetjeneste, introduksjonsprogram for nytilsatte, 
medarbeidersamtaler, sluttsamtaler. Det har i tillegg vært gjennomført og arrangert en rekke kurs og faglig 
oppdatering for ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere.  
I 2020 kan nevnes følgende kurs og faglige påfyll, listen er ikke uttømmende da det også foregår opplæring 
og kursing på virksomhetsnivå; Kurs i turnusplanlegging, årlig 1-hjelps kurs for ansatte, årlig 
livreddingskurs ansatte, årlig HMS opplæring for ledere og verneombud, kurs i håndtering av vold og 
trusler, Veiledning fra Arbeidstilsynet om vold og trusler. Opplæring Web.cruiter lederrolle, tillitsvalgt 
rolle, Klp informasjon ledere og ansatte, KS kurs rekruttering og intervjuteknikk for ledere, KS Kurs 
ledelse av kommunale ledergrupper, Opplæring KF kvalitetsstyring, opplæring Famac, Webinar 
brannvernledere og byggeier, Lederutviklingsprogram 2020: endringsprosesser, Hovedavtalen og 
Hovedtariffavtalen. Helselederutdanning via Høgskolen innlandet, enket emner ledelse, prosjektledelse og 
arbeidsrett i UiTø. I tillegg er 9 lærere ute i videreutdanning. 
 
Fra arbeidsgiversiden opplever vi ingen «sykepleier flukt». Sykepleiere tar kontakt med oss for å høre om 
ledige stillinger. Arbeidsgiver opplever ikke store rekrutteringsproblemer blant sykepleiere, slik feks det er 
i Kåfjord, som har konstant utlysning etter sykepleiere. På sikt vil også Nordreisa få større 
rekrutteringsproblem i denne yrkesgruppen jfr demografiutviklingen vi står ovenfor.      
 
Hva legger Nordreisa kommune i god personalpolitikk?  
Svar: 
Administrasjonsutvalget vedtok 25.01.2018 Personalpolitiske retningslinjer og AMU vedtok HMSplan i 
2019. I dette ligger alle de føringer som skal gjelde for en god personalpolitikk. Her ligger er bl.a 
verdiplattform for ledere og for ansatte. Verdiplattform er videreført i lederavtalene kommunedirektør har 
med sine sektorledere, og videre til virksomhetsledere. Verdisynet og plattformen er også viktig ved 
rekruttering i nye lederstillinger, jfr intervju. Dersom der er ledere som ikke kan innestå for verdisynet som 
er politisk vedtatt, så har man i noen sammenhenger veiledet ledere ut av lederstilling.  
 
Det overordnede målet er: Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar 
til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse. 
 
Når det gjelder personalplanleggingen, pkt 3 i retningslinjene er de viktigste målene:  
• attraktivt omdømme for rekruttering 
• redusere ufrivillig deltid, skape heltidskultur 
• organisering ut fra helhetstenking 
• effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon 
• heve kompetanse i hele organisasjonen gjennom etter– og videreutdanning, til en lærende 
 organisasjon. 
 
Eks tiltak på omdømme for rekruttering; bruk av moderne verktøy, film, sosiale medier, lønnstiltak, 
verdigrunnlag, deltakelse på utdanningsmesser, studentplasser, turnusplasser, lærlingeplasser og 
praksisplasser.   



 
Eks på tiltak ufrivillig deltid, skape heltidskultur: ved hver ledig stilling er heltidskultur en viktig 
målsetting. I rekrutteringsprosessen vurderes alltid, om den ledige stillingen er mulig å slå sammen med 
andre ledige stillinger for å få mest mulig heltid. Dette er et eget punkt i drøftingsmalen for utlysninger av 
stillinger. Et annet eksempel er kartlegging av ufrivillig deltid, behandlet av arbeidsmiljøutvalget og 
administrasjonsutvalget september i år.   
Eksempel på å heve kompetansen i hele organisasjonen gjennom etter– og videreutdanning, til en lærende 
organisasjon: helselederutdanning via Høgskolen innlandet, 7,5 stp. 13 ledere i helse og omsorg 
gjennomført og bestått eksamen. Det gis tilskudd/stipend til 34 personer for både fagutdanning og høyere 
utdanning, herav 15 sykepleierstudenter.     
 
Personalpolitikk er systemer, virkemidler, praksis, holdninger og verdier. Våre holdninger og det vi 
formidler, gir kommunen som organisasjon og arbeidstedet og våre kolleger, et omdømme. Vårt 
arbeidssteds omdømme starter med oss selv, hver enkelt av oss. Arbeidsgiver mener at ledere, tillitsvalgte, 
vernetjeneste og ansatte har de verktøyene som skal til for å skape god personalledelse og et godt 
arbeidsmiljø. En god personalpolitikk handler om hva vi sier og hva vi gjør, både som leder og som ansatt. 
En grunnleggende forutsetning er at ansatte trives på jobb og opplever mestring i sin arbeidshverdag, og 
det jobbes det for, hver dag, i kommuneorganisasjonen.    
 
Hilde Nyvoll 
ordfører 
 

PS 139/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag til RS RS 137/20 Rapport fra tilsyn 
med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Nordreisa kommune: 
Oppfølging av referatsak 137/20 legges frem for politisk behandling i kommunestyret i første møte etter 
nyttår.  
 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
Øvrige referatsaker enstemmig tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Oppfølging av referatsak 137/20 legges frem for politisk behandling i kommunestyret i første møte etter 
nyttår.  
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering.  
 

 

PS 140/20 Anmodning om bosetting av flyktninger 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Nordreisa kommune planlegger for mottak av 22 flyktninger i 2021 i samsvar med anmodningen fra 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert 31.10.2020. 
 

PS 141/20 Utvidelse og ombygging av Moan skole - forprosjekt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  
 

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Utbygging og renovering av Moan skole foretas ikke. Det 
iverksettes planlegging av 1-10 skole på Storslett skole. 
 
Tom Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: Gymsal trekkes ut av dette prosjektet for å redusere 
prosjektkostnaden og frigjøre midler til andre prosjekter.  Kommunen igangsetter så raskt som mulig et 
forprosjekt på flerbrukshall med svømmeanlegg i tilknytning til Moan skole.    
 
Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 4 stemte for og 17 stemte imot. Forslaget falt 
derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Tom Kiil (Sv). 3 stemt for og 18 stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen fra driftsutvalget. 14 stemte for og 7 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Utbygging og renovering av Moan skole vedtas ihht forprosjektet, innenfor en ramme på 110 millioner 

kroner. Prosjektet finansieres med spillemidler og andre tilskudd, samlet 8 millioner kroner, og 
lånefinansiering 102 millioner kroner. 

2. Tilbygg planlegges oppført i massivtrekonstruksjon ihht alternativ 2 i forprosjektet. 
3. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres med byggestart 1. halvår 2021 og ferdigstilles 

2. halvdel 2022. 
4. Hvis anbudsrunden viser at kostnadsrammen på 110 millioner kroner overskrides skal sakene legges 

frem for kommunestyret for ny behandling. 
5. Det leies inn ekstern prosjektstyring til utarbeidelse av anbudsgrunnlag 
 

PS 142/20 Rotsundelv skole -tilstandsrapport 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune setter av 16 millioner til oppgradering 
av Rotsundelv skole og tiltaket innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021 og 2022. Av alternativene 
som er utredet velger alternativ 1. 
 
Det ble først stemt over forlaget fra John Karlsen (Frp). 10 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt 
derved. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingene fra driftsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget. Innstillingen 
enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
• Det settes en ramme på 6 millioner for oppgradering av Rotsundelv skole 
• Kommunedirektøren utarbeider plan for dette basert på en samlet vurdering fra skolen, oppvekst og 

drift om hva som må prioriteres for å sikre: 
o Forsvarlig drift 
o Sikre byggeteknisk stand og verdi 

• Tiltaket innarbeides i budsjett for 2021 og iverksettes i 2021 
 

PS 143/20 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer daglig leder Sigleif Pedersen (Ap) i Avfallsservice kommunestyret under behandling av 
saken. 
  
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 økes med 2,7 % 
 
Videre fastsettes de hht følgende dokumenter:  
Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021,  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og 
delingssaker  
Gebyrregulativ 2021 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms 
brannvesen.  
Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.  
 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til 
efaktura.  
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 2018, 
aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Fra 2021 blir det gratis. 
 

PS 144/20 Medlemskap i Arena Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer Sigleif Pedersen (Ap) medlem i Arena Nord kommunestyret under behandling av saken. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar å melde seg inn i foreningen Arena Nord-Troms f.o.m. året 2021. Nordreisa vil 
med det arbeide for at Arena Nord-Troms tar tak i saker som har stor viktighet for kommunen innenfor 
prioritert nærings- og utviklingsarbeid. 
Medlemskontingent belastes ansvar 1. 
 



PS 145/20 Søknad om medlemskap i Nettverk fjord- og kystkommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: 
Foreslår at kommunen ikke melder seg inn i nettverket. 
 
Det ble stemt over innstillingen satt opp mot forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv).  
18 stemte for innstillingen og 3 stemte for forslaget. Innstillingen dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar å melde seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner f.o.m. året 2021. 
Medlemskontingent belastes ansvar 1. 
 

PS 146/20 Regulering av budsjett 2020, nr 2 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet foreslås revidert som følger: 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

7 Skatt og rammetilskudd -3 000 000 Økte skatteinntekter
7 Skatt og rammetilskudd -2 400 000 Kompensasjon arbeidsgiveravgift
7 Skatt og rammetilskudd 550 000 1 450 000 Reduksjon i integeringstilskuddet
7 Skatt og rammetilskudd -1 431 000 Økt innbyggertilskudd i forbindelse med Korona
7 Skatt og rammetilskudd -450 000 Økte inntekter eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 000 000 Utbytte 
8 Renter, avdrag og avsetninger 2 000 000 Avsetning til disposisjonsfond, utbytte
8 Renter, avdrag og avsetninger 5 281 000 Avsetning til disposisjonsfond, økte inntekter

7 831 000 -7 831 000  
 

 Investeringsbudsjettet foreslås revidert som følger: 
Investeringsbudsjettet -reguleringer for 2020 Beløp

909 Velferdsteknologi 1 242 000 Gjenstående ramme fra 2019 videreføres til 2020
943 Kjøp av utstyr helse og omsorg 1 130 000 Gjenstående ramme fra 2019 omdisponeres til velferdsteknologi
945 Ombygging Sonjatun 490 000 Gjenstående ramme fra 2019 videreføres til 2020
957 Utbygging Høgegga barnehage 22 210 000 Gjenstående ramme fra 2019 videreføres til 2020
962 Gatelys 3 630 000 Gjenstående ramme fra 2019 videreføres til 2020
973 Kirkegård 5 000 000 Gjenstående ramme fra 2019 videreføres til 2021
973 Kirkegård 9 500 000 Estimert gjenstående ramme for 2020 overføres til 2021
926 Kjøp av grunn 312 000 Kjøp av veterinærbolig i Sørkjosen jamfør KST vedtak
926 Bruk av ubundne investeringsfond -312 000 Finansiering ved kjøp av veterinærbolig

Bruk av ubrukte lånemidler 2020 -28 702 000
Bruk av ubrukte lånemidler 2021 -14 500 000  

 

PS 147/20 Søknad om kommunalt tilskudd - rulleskiløype og skiskytteranlegg, 
Nordreisa idrettslag 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer Karl Gunnar Skjønsfjell (H) styremedlem Nordreisa IL under behandling av saken. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
• Nordreisa kommune innvilger Nordreisa il tilskudd til bygging av rulleskiløype og skiskytteranlegg i 

Saga tilsvarende halvparten av det anleggene får innvilget i spillemidler.  
• Utbetaling av tilskuddet skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om 

spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg. 
 

PS 148/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende felles forslag fra Ap, H og Krf: 
Endringsforslag helse:  

• Endring av turnus Guleng 3 kr 1.000.000 
• Endring nattevakt Guleng 3 kr 500.00 
• Redusert ramme NAV   kr. 2.000.000 
• BPA kr. 2.600.000 
• Det må ̊legges opp til en prosess frem mot 1. juli 2021 hvor alle parter involveres og at man i 

felleskap vurderer ulike løsninger før man gjør det endelige valget.  
• Kommunedirektøren må ̊sørge for at det legges opp til gode prosesser i utvalgene i budsjett/økonomi 

saker.  
• Utvalgene må ̊gis mulighet å legge føringer på valg av tiltak for å oppnå ̊ett budsjett i balanse  
• Kommunedirektøren organiserer arbeidstids-/turnusordninger i samsvar med behovet til brukerne, og 

innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret tildeler.  
• Kommunestyret forutsetter at tjenestevedtak er i samsvar med de rettigheter brukerne har etter 

aktuelle lover.  
• Det må ̊føres gode prosesser i forkant av store omstillinger, dvs. tidlig informasjon til de ansatte, 

pårørende og eventuelt andre berørte parter.  
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: De foreslåtte kuttene på Guleng II iverksettes ikke. Det vil si 
at langturnus fortsetter og det samme nattevaktstillinger som er foreslått fjernet. 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: Prosjekt Svømmehall flyttes fram til 2021 –investering 
kirkegård reduseres 1 mill. -500.000,- innarbeides i budsjett. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Investeringsbudsjettet – Velferdsteknologi økes fra 1,5 mill 
til 2,5 mill kr i 2021. Tilsvarende reduseres Rovdas kirkegård med 1 mill. kr i 2021. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). 10 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt 
derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 10 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra H, Ap og Krf. 11 stemte for og 10 stemte imot. Forslaget 
dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatte endringer. 11 stemte for og 10 stemte imot. 
Innstillingen med endringer vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
DRIFT 
 

 Driftsbudsjettet 2021-2024 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
Bevilgning drift, netto (1B)

Økonomiplan 
2021

Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Økonomiplan 
2024

Prosjekter 330 330 330 330
Sektor for administrasjon 25 068 24 718 24 948 24 549
Sektor for oppvekst og kultur 128 687 126 279 123 323 122 933
Sektor for helse og omsorg 147 548 147 548 146 065 145 461
Selvkost -9 825 -10 784 -10 784 -10 784
Sektor for drift og utvikling 42 309 42 309 41 998 41 871
Skatt og rammetilskudd 300 300 300 300
Renter, avdrag og avsetninger -10 169 -10 169 -10 169 -10 169
Investering 0 0 0 0
Sum bevilgninger drift, netto 324 248 320 531 316 011 314 491

Herav:
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -463 -463 -463 -463
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 324 711 320 994 316 474 314 954  
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20.000.000,-. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 Finansielle måltall settes som følger i økonomiplanperioden: 
o Måltall for gjeldsgrad settes til 109% i 2021, 119% i2022, 115% i 2023 og 121% i 2024 
o Måltall for disposisjonsfondet settes til 2% i 2021 og 1,9 % i 2022-2024. 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 0,3% i 2021 og 1,9% i 2022-2024. 

 Pensjonsutgiftene fordeles ut på sektorene etter pensjonssatsen 
 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v vedtas i henhold til det sentrale 

kapitlet Gebyrer. 
 Skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 Eiendomsskatten i 2021 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus og 7 promille for øvrige 

eiendommer. 
 Kommunestyret vedtar kontorjustering av alle takster for eiendomsskatt med 10 % i 2021. 

 
Helse:  

• Endring av turnus Guleng 3 kr 1.000.000 
• Endring nattevakt Guleng 3 kr 500.00 
• Redusert ramme NAV   kr. 2.000.000 
• BPA kr. 2.600.000 
• Det må ̊legges opp til en prosess frem mot 1. juli 2021 hvor alle parter involveres og at man i 

felleskap vurderer ulike løsninger før man gjør det endelige valget.  
• Kommunedirektøren må ̊sørge for at det legges opp til gode prosesser i utvalgene i budsjett/økonomi 

saker.  
• Utvalgene må ̊gis mulighet å legge føringer på valg av tiltak for å oppnå ̊ett budsjett i balanse  
• Kommunedirektøren organiserer arbeidstids-/turnusordninger i samsvar med behovet til brukerne, og 

innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret tildeler.  
• Kommunestyret forutsetter at tjenestevedtak er i samsvar med de rettigheter brukerne har etter 

aktuelle lover.  
• Det må ̊føres gode prosesser i forkant av store omstillinger, dvs. tidlig informasjon til de ansatte, 

pårørende og eventuelt andre berørte parter.  
 

INVESTERING 



Investeringsbudsjettet – Velferdsteknologi økes fra 1,5 mill til 2,5 mill kr i 2021. Tilsvarende reduseres 
Rovdas kirkegård med 1 mill. kr i 2021. 
 
Investeringsbudsjettet 2021-2024 vedtas med følgende ramme per investering, med vedtatte endring 
ovenfor, som også gjøres gjeldende for budsjettskjema 2B. 
 

 
 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 91.143.000,- i 2021, herav videreformidlingslån 
med kr 10.000.000,-. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
lånebetingelsene. 

 

 
 



 

 

 



 

 
 

PS 149/20 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, handlingsplan 
og anskaffelsesstrategi 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
 



PS 150/20 Partnerskap Troms Kraft og Ymber 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: Kommunestyret avviser forslaget om å inngå 
forhandlinger om partnerskap mellom Ymber datterselskaper og Troms kraft. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret avviser forslaget om å inngå forhandlinger om partnerskap mellom Ymber datterselskaper 
og Troms kraft. 
 

PS 151/20 Videre prosess interkommunalt råd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommunestyre ber om at 
representantskapet innkalles for å fastsette vilkårene for forhandlingene med Tromsø regionråd. 
 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) og Olaug Bergset (Sp). Forslaget 
enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Ingen stemte for, og innstillingen falt derved. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre ber om at representantskapet innkalles for å fastsette vilkårene for 
forhandlingene med Tromsø regionråd. 
 

PS 152/20 Status for havnesamarbeidsprosjektet i Nord-Troms - veien videre 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
 



PS 153/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Solbakkmelen boligfelt - planid 
54282019_001 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Tom Kiil (Sv) og Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende fellesforslag: 
Detaljregulering Solbakkmelen boligfelt avvises. 
 
Det ble stemt over innstillingen satt opp mot fellesforslaget fra Kiil (Sv) og Hansen (Sv).  
14 stemte for innstillingen og 7 stemte for fellesforslaget. Innstillingen dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Solbakkmelen boligfelt med planID 54282019_001 med plankart datert 
06.03.2020, samt bestemmelser datert 06.03.2020 og planbeskrivelse datert 06.03.2020, vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

PS 154/20 Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
 

PS 155/20 Kvalitet i grunnskolen 2019-20 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til etterretning. 
 

 

PS 156/20 Endring av vertskommune i samarbeidsavtalen mellom Nordreisa, Kåfjord 
og Skjervøy om akuttvakta i barnevernstjenesten 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner revidert samarbeidsavtale akuttberedskap i barnevernet – 

Barnevernsvakta. 
 
2. Vertskommune endres til Kåfjord kommune pr. 01.01.2021. 
 

PS 157/20 Revidert strategisk barnehageplan 2020-2025 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
 

PS 158/20 Forslag møteplan 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende endringsforslag: Møte i driftsutvalget 21. januar flyttes til 28. 
januar.  
 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Møte i oppvekst- og kulturutvalget 18. mai. 
 
Det ble først stemt over begge forslagene under ett. Forslagene enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatte endringer. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

Møteplan 
2021 

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

 4   6 24    28  16 

Formannskapet 10 
møter 
Administrasjonsutvalget 
4 møter 
Valgstyret 
Leder: Ordfører 

28 
+ 
Valgstyret 
 

18 
+  
Adm 

25 
 

29 
+ 
Valgstyret 
 
27 representant-
skaps møte 
Nord-Troms 
regionråd 

27 
fsk 
Adm 
Valgstyret 
 

17   13 
Valgstyret  
 
 
23 
Fsk  
Adm 

21 
 
 

4  
 
29 Fsk  
Adm 

 

Næringsutvalget 4 
møter  
Leder: Varaordfører 

14  18 
 

 3   16  18  

Driftsutvalget 8 møter 
Leder: Tore Yttregaard 
(H) 

28  11 22 20 10   2 
30 

 25  

Oppvekst- og 
kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Rune Benonisen 
(Ap) 

27  24  18 9   29 27 24  



Helse- og 
omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Herborg 
Ringstad (H) 

26  23   8   28 26 23  

N-T regionråd  7 
26 

 2 
23 

27 
representantskaps 
møte Nord-
Troms 

25 22  31 28 26 29-30 28 

N-T KDU 26 15-16 22  31        
Fylkestinget   15-

19 
  14-18    18-

22 
 13-17 

Helligdager som faller 
på ukedager 

1   1 – 2 -5 13- 17 – 
24 

      25 

Skolerute 4. Første 
skoledag  

22.-26 
Vinterferie 

Påskeferie:29.3- 5.4 – første skoledag 
etter påske 6.4 

Fri:13 – 14 – 
17 og 24 

18. siste 
skoledag 

 23. 
skolestart 

 4-8 
høstferie 

15- 16. 
planlegging 
vgs 

22. siste 
skoledag 

 

PS 159/20 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
§ 10.3  
Nytt punkt  
e) Etter endt tjeneste kan ordfører søke etterlønn inntil 3 mnd regnet fra dato for uttreden av vervet. Det 
stilles som vilkår at ordfører ikke har lønnet arbeid å gå til og er arbeidssøker registrert hos NAV arbeid. 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 6 stemte for og 14 imot. Forslaget falt 
derved. 
 
Det ble til slutt stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Nordreisa 
kommune.  
 

PS 160/20 Digitale politiske møter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Utvalgsleder avgjør om enkeltpersoner kan være 
med digitalt. Dette gjelder fysiske møter.  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget. 14 stemte for og 7 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Med hjemmel i kommunelovens § 11-7 åpner Nordreisa kommune for at politiske møter kan 
avholdes digitalt.   

 Utvalgsleder avgjør om enkeltpersoner kan være med digitalt. Dette gjelder fysiske møter.  
 Offentlighetsprinsippet skal overholdes under avvikling av møtene.  

http://www.nordreisa.kommune.no/skoleruta-for-20192020-nordreisa-kommune.6229614-186134.html


 Ordningen skal evalueres etter ett år. 
 
PS 161/20 Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer 
 for perioden 2021 - 2024 Nord Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre godkjenner Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-
2025 Nord Troms. 
 

PS 162/20 Valg av forliksrådsmedlemmer til Nord-Troms forliksråd for perioden 2021 
- 2024 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forliksråd Nord-Troms for perioden 2021-2024: 
 
Faste medlemmer     Varamedlemmer 
Einar Eriksen (Kåfjord)    1. Rita Mathiesen (Skjervøy) 
Stine J Strømsø (Storfjord)    2. Johnny Mikkelsen (Nordreisa) 
Tonny Mathiassen (Kvænangen)  3. Ingunn Karlsen (Lyngen)   

 
Som formann av forliksrådet velges representanten Einar Eriksen (Kåfjord), med representanten fra Stine J 
Strømsø (Storfjord) som nestleder. 
 

PS 163/20 Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
 
Forslaget fra Nyvoll (Ap) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
 



PS 164/20 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2021 for K-Sekretariatet IKS. 
 

PS 165/20 Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalg for resten av 
valgperioden 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
 
Forslaget fra Nyvoll (Ap) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. 
 
 

PS 166/20 Utmelding av interkommunalt samarbeid, Brannvesenet Nord 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune melder seg ut av det interkommunale brannsamarbeidet Brannvesenet Nord 
med fratredelse seinest pr. 31.12.2021. 

 Kommunestyret ber om at kommunedirektøren så snart som mulig trekker tilbake sin delegasjon 
som tidligere er gitt til kommunedirektøren i Kvænangen, jfr. punktene 4 og 4.1 i avtalen. 

 Kommunestyret ber om at kommunedirektøren delegerer brannsjef- og varabrannsjef-ansvaret til 
aktuelle ansatte i Nordreisa kommune så snart dette er praktisk mulig. 

 Kommunestyret ber kommunedirektøren starte drøftelser med aktuelle kommuner i Nord-Troms 
med sikte på etablering av et felles brann- og feievesen pr. 01.01.2022.  Forslag til 
samarbeidsavtale bør legges fram for kommunestyret for behandling innen 30.06.2021.  

 

FO 38/20 Spørsmål til kommunestyret - beredskap kommunale barnehager ved 
endring av smittesituasjonen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  
 



Behandling: 
Svar på spørsmål fra Siv Elin Hansen (Sv) – beredskap kommunale barnehager ved endring av 
smittesituasjonen: 
 
Det er en krevende tid vi er i og våre ansatte i barnehagene står på. Det har vært noe høyere fravær i enkelte 
barnehager, men ikke mer enn det som er innenfor et normalt barnehageår. Utfordringen er smitteverntiltakene som 
gjør at vi har mindre fleksibilitet til å omrokere bemanning og barn. Det er heller ikke alltid nok vikarer tilgjengelig. 
I medarbeidersamtalene med styrerne kommer det frem at situasjonen er krevende, men at de ansatte i barnehagene 
gjør en formidabel innsats og at det pr dags dato ikke har vært situasjoner hvor det har vært nødvendig å vurdere mer 
drastiske tiltak. 
  
Barnehagene har utarbeidet beredskapsplaner for grønt, gult og rødt nivå. 
De har tiltaksplaner for en evt. endring fra gult til rødt, samt hvis det oppstår smitte i en barnehage. 
  
Enn så lenge har kommunen ikke hatt behov for å stenge grunnet smitte eller på grunn av lav bemanning. Om en slik 
situasjon skulle oppstå vil vi vurdere å stenge en barnehage. 
 
Vedlagt beredskapsplan Høgegga barnehage (alle barnehager og skoler har dette med sine egne lokale tilpasninger). 

 
Beredskapsplan fra Gult til Rødt nivå  

Barnehagene i Nordreisa kommune 
 

Dersom smittesituasjonen endrer seg og smittevernmyndighetene avgjør at Nordreisa kommune skal gå 
over til «Tiltak for rødt nivå» skal barnehagen umiddelbart følge smitteveileder for RØDT nivå.  
Styrer informerer alle ansatte og foreldre om endringen av situasjon og gjeldene tiltak.  

1. Ingen syke skal møte i barnehagen 
2. God hygiene og forsterket renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak 

 
 
RUTINE FOR KONTAKTREDUSERENDE TILTAK RØDT NIVÅ 
Styrer har ansvaret for å etablere mindre kohorter med barn og ansatte jmf. Smittevernveileder for 
barnehager. 
Hver styrer/ped.leder lager en liste over kohorter med navngitte barn og voksne. Listen legges som vedlegg 
til denne planen. 
1 kohort kan ha en barnegruppe på 4-5 små barn og 8-10 store barn. Man kan flytte barn og ansatte mellom 
kohorter, men det må gjøres etter en helg. 
 
RUTINE FOR HYGIENE 
Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold. Rutiner for renhold skal alltid henge på avdelingene og 
skal kvitteres daglig.  
Alle har ansvar for å vaske opp etter sin kohort gruppe. Styrer har ansvaret for at rutinene er tilgjengelig til 
enhver tid.   
 
TILSTREKKELIG BEMANNING DERSOM ANSATTE BLIR SYKE 
Styrer har ansvaret for at vikarer får tilstrekkelig opplæring i gjeldende hygienerutiner og grundig 
gjennomgang av øvrig smitteveileder, denne skal kvitteres.  
 
OPPMØTE- OG HENTETIDER I RØDT NIVÅ  
Pedagogisk leder i samarbeid med styrer skal kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å 
unngå trengsel i garderoben. Dette skjer over telefon/SMS. Man kan vurdere alternerende oppmøtetider for 
å bestrebe seg for å ha lengst mulig åpningstid. Det kan være behov for redusert åpningstid, dette avgjøres 
av styrer i samarbeid med barnehageeier. 



Det skal være mulig å holde 2 meter avstand i garderoben. De barna som føler seg trygge nok til å ta 
avskjed med foreldre ute, skal leveres der og personalet møter dem der.   
 
TILSTREKKELIG MED LOKALER 
Vi deler uteområdet opp i ulike kohort soner og endrer på utetid til hver kohort dersom det etter forhold er 
vanskelig med oppdeling.  
Vi tilstreber mer uteaktivitet til alle kohorter. 
Kohortene deles opp på hver sine rom når de er innendørs. 
 
TILSTREKKELIG UTSTYR I GUL OG RØD SITUASJON 
 
Styrer melder til barnehageeier dersom det mangler tilstrekkelig utstyr for å kunne drive forsvarlig 
smittevern.  
 
FORSVARLIG MATSERVERING 
All matservering skjer porsjonsvis i hver kohort. Vi deler opp matbeholdning i bokser merket sin kohort. 
Bruker ulike kjøleskap der det er mulig. Barn skal ikke oppholde seg på kjøkkenet og eller være med på 
behandling av mat. 
 
UKE 20-24 NAVN LEVERING OG 

GARDEROBEPLASS 
 
 
 
KOHORT  
SIKKA 

 
XXXXXX 
 

 
Bruker Sikka inngang ved henting og 
bringing 
 
 
Bruker garderoben inne på Sikka til å 
henge ytterklær og til å oppbevare 
skiftetøy. 

KOHORT 
SEIMA 
 

 
XXXXXX 
 

 
Bruker Seima inngang ved henting og 
bringing 
 
Bruker garderoben inne på Seima til å 
henge ytterklær og til å oppbevare 
skiftetøy. 

KOHORT 
FELLESROMMET 

 
XXXXXX 
 

 
Bruker Sikka inngang ved henting og 
bringing. 
 
Bruker gangen på Sikka til å henge 
ytterklær og til å oppbevare skiftetøy. 
 

 
Uteplassen blir delt i 3 områder. For å få litt variasjon i leken vil vi rullere fra dag til dag hvilket område 
gruppene er på. 

RENHOLDSRUTINE 



Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige 
rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, 
sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. 

 
 VASK AV FREKVENS HVA SKAL GJØRES ANSVAR  

WC Minimum 1 ganger daglig Toalettskål og toalettsete vaskes 
grundig med dokost og wc-
rens/klorin  

Renholder 

Toalettsete/potte/stellebord Etter hvert dobesøk/bleiskift Tørkes av med papir og 
overflatesprit 

Kohort ansvarlig 

Vaskeservant og kraner Minimum 1 gang daglig Vaskes grundig med vaskemiddel 
eller klorin 

Renholder 

Kraner Minimum 3 ganger daglig.  Tørkes av med papir og 
overflatesprit 

Kohort ansvarlig 

Søppel Minimum 1 gang daglig Bæres ut i søppelkonteiner Renholder 
  

Bleiesøppel  Minimum 2 ganger daglig Bæres ut i søppelkonteiner før en 
kohort går ut og neste kommer inn 
og ved stengetid 

Kohort ansvarlig 

Bord og stoler Minimum 2 ganger daglig  Vaskes grundig en gang daglig 
med klut og såpevann.   
Før en kohort går ut og neste 
kommer inn, og ved stengetid. 
Før og etter hvert måltid. 

Renholder  
Kohort ansvarlig 
Kohort ansvarlig 

Dørhandtak og lysbrytere Minimum 1 gang daglig Vaskes grundig en gang daglig 
med klut og såpevann.  
Før en kohort går ut og neste 
kommer inn, og ved stengetid. 
Før og etter hvert måltid. 

Renholder  
Kohort ansvarlig 
Kohort ansvarlig 

Ipad og telefon Vaskes daglig  Før en kohort går ut og neste 
kommer inn, og ved stengetid 

Kohort ansvarlig 

Leker Minimum 1 gang ukentlig Hver kohort har egne lekekasser 
som vaskes med klut og såpevann 
hver fredag før stengetid. Tøyleker 
vaskes i maskin på 60 grader. 
Tas andre leker i bruk skal de 
vaskes før de legges på plass. 

Kohort ansvarlig 

Uteleker, uteapparat   1 gang daglig Glatte flater vaskes av med klut og 
såpevann (så langt det er praktisk 
gjennomførbart) 

Kohort ansvarlig 

Fat, kopper, bestikk Oppvaskmaskin startes 2 
ganger daglig 

Stables i oppvaskmaskin etter 
hvert måltid. 

Kohort ansvarlig 

Sjekke og evt fylle på såpe,  
tørkepapir, antibac og 
engangshansker 

1 gang daglig Sjekke alle beholdere Renholder 

 
 
KVITTERINGSLISTE FOR UTFØRT RENHOLD BHG-
PERSONALE (rødt nivå) 

 
 VASK AV FREKVENS Dato Dato Dato Dato Dato 

 
Toalettsete /potte / 
stellebord 

 
Etter hvert dobesøk /bleieskift 

     

 
 

     
Vaskeservant og kraner 

 
Minimum 3 ganger 
daglig. 

Kl.10 
 
Kl. 12      



  
Kl.14   

 
    

 
Søppel 

 
Minimum 1 gang daglig 

     

 
 

     
Bleiesøppel  

Minimum 2 ganger daglig  
Kl. 11.30 
 
Kl. 15.30 

 
 

    

      
Bord og stoler 

 
Minimum 2 ganger daglig 

 
Kl. 08.30 
 
Kl. 12.00 

     

      
Dørhandtak og lysbrytere 

Minimum 1 gang daglig Kl. 11.30 
 
Kl. 15.30      

 
Ipad og telefon 

 
Vaskes daglig  

     

 
Leker 

 
Minimum 1 gang ukentlig, hver fredag 
(Felles leker vaskes etter hver gang de er brukt og 
settes på plass) 

     

 
Uteleker, uteapparat   

 
1 gang daglig 

     

Hilde Nyvoll 
Ordfører  

FO 39/20 Spørsmål til ordfører - midler i forbindelse med Korona-pandemien 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Svar på spørsmål fra Tom Vegar Kiil (Sv) – koronamidler: 
Midlene som ble tildelt til næringsfondet for 2020 (koronamidlene) ble utlyst gjennom annonse i Framtid i 
Nord, samt på kommunens nettsider, på kommunens Facebookside og som referatsak i næringsutvalget 
10.09.2020 samt politisk sak 34/20 Tildeling næringsfondet 2020.  
 
Spørreundersøkelsen det henvises til svarte 25% (antall 45) av bedrifter innenfor ulike næringer på. 
Svarene fra undersøkelsen ble lagt frem både i arbeidsmøte (se nedenfor) og i næringsutvalget. 
 
Næringsutvalget inviterte til dialog (Teamsmøte) med næringslivet 2. mai. Sparebanken Nord-Norge, 
Nord-Troms Studiesenter, Nordreisa IL, Nordreisa næringsforening, Halti næringshage deltok. 
 
I tillegg inviterte kommunen til arbeidsgruppemøter for å få en viss oversikt over status i samfunnet etter 
koronarestriksjonene: 2. april, 23. april, 24. april, 27. april og 14. mai, 11. juni. Følgende var invitert: 
Nordreisa Røde Kors, Norsk Folkehjelp Nordreisa, Nordreisa boligkontor, Sparebanken Nord-Norge, 
Nordreisa IL, Nordreisa NAV, Nord-Troms Studiesenter, Nord-Troms regionråd, Nordreisa 
næringsforening, Halti næringshage, Fagforbundet Nordreisa, Nordreisa SV og Nordreisa formannskap. 
Agenda var informasjonsdeling – konsekvenser av korona. 
 
Gjennom samarbeidsavtalen med Halti næringshage AS har kommunen hatt jevnlige samarbeidsmøter med 
næringshagen som har tett dialog med store deler av næringslivet. Kommuneledelsen har også i løpet av 
2020 besøkt over 30 bedrifter i kommunen. Nordreisa kommune og Sparebanken Nord-Norge hadde 1. 
desember et dialogmøte om status korona, hva banken bidra med og de nevnte at det kommer nye 
retningslinjer for avdragsfrihet på nye og eksisterende lån. 
 



Til slutt en oversikt over alle "korona-midlene" som Nordreisa kommune har fått i løpet av året: 
• generell bevilgning korona fase 1 utgjør 4,807 millioner kroner + fase 2 som utgjør 0,162 

millioner kroner - til dekning av kommunens ekstrautgifter med pandemien 
• kompensasjon redusert arbeidsgiveravgift 2.42 millioner kroner - alle virksomheter har fått 

denne kompensasjonen 
• vedlikeholdsmidler 2,2 millioner kroner - driftsutvalgets vedtak om prioriteringer følges 
• styrking næringsfond (utbetalt via fylkeskommunen) 1,7 millioner kroner -  

næringsutvalget behandlet alle «korona-søknadene» den 12. november og bevilget til sammen 
over 1 million kroner til gode næringslivsprosjekter i kommunen jmf. kriteriene. Der er enda 
midler igjen som kan behandles i neste møte 14. januar. 

 
Hilde Nyvoll 
Ordfører  
 

FO 40/20 Spørsmål til ordfører - fergetilbudet i Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Svar på spørsmål fra Tom Vegar Kiil (Sv) – fergetilbudet i Troms: 
Nordreisa kommune har formidlet vedtaket fra kommunestyret til fylkeskommunen. Ordfører har deltatt på 
en intern budsjettkonferanse der samferdsel ble hovedtema og tok i ettertid av dette kontakt med 
fylkesrådet for samferdsel om de foreslåtte fergekuttene. 
 
Fylkeskommunen har bedt om innspill fra kommunen på hvilken rute man kan kutte – svarfrist 15. 
desember. Nordreisa kommune har fått innspill fra Johs. H. Giæver, Reinrosa 4H i Rotsund og Havnnes- 
og Vestuløy bygdelag. Konklusjonen som videreformidles er at vi ikke har noen ruter man kan se bortifra. 
Det vil i så fall ramme barn, unge og andre på Havnnes fra å kunne delta på aktiviteter på fastlandet og det 
vil være en stor belastning for næringslivet. 
 
Hilde Nyvoll 
Ordfører  
 


