
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset
Dato: 16.09.2010
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Heidi Gausdal Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tove Olaussen MEDL NOFRP
Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Birger Solbakken Tove Olaussen NOFRP
Øyvind Evanger Hilde Anita Nyvoll NOAP

Fra ungdomsrådet møtte:
Henning Hermansen

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass. rådmann

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.

______________________ _______________________
John Karlsen Øyvind Evanger

______________________ _______________________
Christin Andersen Halvard Wahlgren



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 47/10 Referatsaker

PS 48/10 Årsmelding 2009 2010/2804
PS 49/10 Revidering av budsjett 2010 2009/8696

PS 50/10 Tilsetting høsten 2010 2010/4403
PS 51/10 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for 

Nordreisa kommune
2010/4401

PS 52/10 Budsjett og regnskap selvkostområdene vann og 
avløp

2010/4047

PS 53/10 Retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun 2010/4257

PS 54/10 Økonomisk bidrag til TV-Aksjonen NRK 
Flyktninghjelpen 2010

2009/79

PS 55/10 Årsregnskap 2009 2010/2952
PS 56/10 SAlg av Sappen skole X 2009/7836

PS 57/10 Søknad om fritak/nedsettelse av eiendmsskatt X 2010/1275

Sak 55/10 Årsregnskap 2009 ble behandlet etter sak 48/10 Årsmelding 2009. 

Siv-Elin Hansen (Sv) fikk permisjon under behandling av PS 51/10 til PS 54/10 og PS 56/10 til 
PS 57/10.

Rådmann og ordfører orienterte om ROBEK nettverket. 

Formannskapet var på befaring på Kvænnes friluftsområde. 

PS 47/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Ingen referater fremlagt til behandling. 

Vedtak:
Ingen referater. 

PS 48/10 Årsmelding 2009

Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2009 tas til orientering.



Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årsmelding for 2009 tas til orientering

PS 49/10 Revidering av budsjett 2010

Rådmannens innstilling

• Tiltak fra levekårsutvalget kr 165 400.- finansieres av 
o kr 75 400.- fra sektor 1.2 
o kr 90 000.- fra sektor 1.3 

• Resterende dekning av tidligere års underskudd fra 2003 på kr 3 514 579.- finansieres av
o kr 649 579.- fra sektor 1.1
o kr 200 000.- fra sektor 1.2
o kr 150 000.- fra sektor 1.3
o kr 200 000.- fra sektor 1.7
o kr 1 260 000.- fra sektor 1.8
o kr 1 055 000.- fra sektor 1.9

• Tiltakene egenkapital KLP/NYBO kr 900 000.- og digitalisering av kino kr 310 000.-
finansieres av salg av Mellaveien 9, resterende beløp av salget settes av på ubundne 
kapitalfond. Administrasjonen selger Mellaveien 9 så snart som mulig.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

• Tiltak fra levekårsutvalget kr 165 400.- finansieres av 
o kr 75 400.- fra sektor 1.2 
o kr 90 000.- fra sektor 1.3 

• Resterende dekning av tidligere års underskudd fra 2003 på kr 3 514 579.- finansieres av
o kr 649 579.- fra sektor 1.1
o kr 200 000.- fra sektor 1.2
o kr 150 000.- fra sektor 1.3
o kr 200 000.- fra sektor 1.7
o kr 1 260 000.- fra sektor 1.8
o kr 1 055 000.- fra sektor 1.9



• Tiltakene egenkapital KLP/NYBO kr 900 000.- og digitalisering av kino kr 310 000.-
finansieres av salg av Mellaveien 9, resterende beløp av salget settes av på ubundne 
kapitalfond. Administrasjonen selger Mellaveien 9 så snart som mulig.

PS 50/10 Tilsetting høsten 2010

Rådmannens innstilling

• Følgende stillinger ansettes
o 100 % økonomikonsulent
o 100 % byggesaksbehandler
o 50 % sekretær servicetorget
o 100 % flyktningkonsulent

• Stillingen som 50 % miljøarbeider i flyktningstjenesten holdes vakant. 
• Stillingen som 100 % oppmålingsingeniør ansettes 1. mars 2011

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag: stilling som 50 % miljøarbeider i 
flyktningetjenesten avvikles. 

Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: stilling som 
økonomisjef og to barnevernskuratorer ansettes.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget og tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak:

• Følgende stillinger ansettes
o 100 % økonomikonsulent
o 100 % byggesaksbehandler
o 50 % sekretær servicetorget
o 100 % flyktningkonsulent
o 2 x 100 % stilling som barnevernskuratorer
o 100 % økonomisjef

• Stillingen som 100 % oppmålingsingeniør ansettes 1. mars 2011
• Stilling som 50 % miljøarbeider i flyktningetjenesten avvikles. 



PS 51/10 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for Nordreisa 
kommune

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

PS 52/10 Budsjett og regnskap selvkostområdene vann og avløp

Rådmannens innstilling
Fra og med budsjett for 2011 opprettes budsjettkapitlene
Kap 15101 Kalkulatoriske utgifter vann
Kap 15201 Kalkulatoriske utgifter avløp
Kap 19000 Ny artskonto for kalkulatoriske renter vann og avløp (inntekt)
Kap 19000 Ny artskonto for kalkulatoriske avdrag vann og avløp (inntekt)
Videre opprettes nødvendige artskontoer for indirekte kostnader i hht saksframstillingen.
Fra og med investeringsåret 2010 starter avskrivinger av VA-investeringer i investeringsåret 
med virkning i henhold til investeringstidspunktet.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Fra og med budsjett for 2011 opprettes budsjettkapitlene
Kap 15101 Kalkulatoriske utgifter vann
Kap 15201 Kalkulatoriske utgifter avløp
Kap 19000 Ny artskonto for kalkulatoriske renter vann og avløp (inntekt)
Kap 19000 Ny artskonto for kalkulatoriske avdrag vann og avløp (inntekt)



Videre opprettes nødvendige artskontoer for indirekte kostnader i hht saksframstillingen.
Fra og med investeringsåret 2010 starter avskrivinger av VA-investeringer i investeringsåret 
med virkning i henhold til investeringstidspunktet

PS 53/10 Retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun

Rådmannens innstilling

• Kjøkkenet på Sonjatun kan kun leies ut til veldedige organisasjoner.
• Kjøkkenet skal leies ut i regi av Nordreisa kommune og skal skje utenfor kjøkkenets 

normale åpningstider.
• Leieprisen settes til kr 100 pr time, dersom personell fra kjøkkenet må være til stede er 

leieprisen kr 280 pr time.  
• Kjøkkensjefen behandler søknadene og håndterer det praktiske vedrørende tidspunkt, 

leiepris, bruk av utstyr og eventuelt bruk av kjøkkenpersonale. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Kjøkkenet på Sonjatun kan kun leies ut til veldedige organisasjoner.
• Kjøkkenet skal leies ut i regi av Nordreisa kommune og skal skje utenfor kjøkkenets 

normale åpningstider.
• Leieprisen settes til kr 100 pr time, dersom personell fra kjøkkenet må være til stede er 

leieprisen kr 280 pr time.  
• Kjøkkensjefen behandler søknadene og håndterer det praktiske vedrørende tidspunkt, 

leiepris, bruk av utstyr og eventuelt bruk av kjøkkenpersonale. 

PS 54/10 Økonomisk bidrag til TV-Aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010

Rådmannens innstilling
Formannskapet bevilger kr 10.000 i støtte til TV-aksjonen 2010. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 



Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Formannskapet bevilger kr 10.000 i støtte til TV-aksjonen 2010. 

PS 55/10 Årsregnskap 2009

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på 
kr. 4 346 892,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 9 218 658,19. 

• Underskuddet i driftsregnskapet for 2009 dekkes inn i 2013 med kr 759 221.- og kr 
3 587 671.- i 2014 etter anbefalt inndekningsplan. 

• Underskuddet fra 2003 dekkes inn i budsjettet for 2010.
• Nordreisa kommune godkjenner låneopptak på kr 6 816 89.- til sluttfinansiering av 

kloakktiltak Storslett. Kostnadene er allerede i selvkostregnskapet og dermed i de 
kommunale avgiftene for 2010. Restfinansiering av tannklinikk på kr 3 857 796 er finansiert 
gjennom budsjettet for 2010. Resterende differanser i investeringsbudsjettet behandles 
gjennom investeringsbudsjettet for 2011.   

• Administrasjonen sørger for det er samsvar mellom lønnsinnberettede beløp og posteringene 
i årsregnskapet for 2009.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

• Nordreisa kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på 
kr. 4 346 892,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 9 218 658,19. 

• Underskuddet i driftsregnskapet for 2009 dekkes inn i 2013 med kr 759 221.- og kr 
3 587 671.- i 2014 etter anbefalt inndekningsplan. 

• Underskuddet fra 2003 dekkes inn i budsjettet for 2010.
• Nordreisa kommune godkjenner låneopptak på kr 6 816 89.- til sluttfinansiering av 

kloakktiltak Storslett. Kostnadene er allerede i selvkostregnskapet og dermed i de 
kommunale avgiftene for 2010. Restfinansiering av tannklinikk på kr 3 857 796 er finansiert 
gjennom budsjettet for 2010. Resterende differanser i investeringsbudsjettet behandles 
gjennom investeringsbudsjettet for 2011.   

• Administrasjonen sørger for det er samsvar mellom lønnsinnberettede beløp og posteringene 
i årsregnskapet for 2009.  



Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Årsregnskap for 2009 tas til orientering inntil regnskapet formelt er godkjent. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årsregnskap for 2009 tas til orientering inntil regnskapet formelt er godkjent. 

PS 56/10 SAlg av Sappen skole

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune selger Sappen skole til Sappen Leirskole AS for kr 20.000
I salgsvilkårene skal det inngå at lokalbefolkningen får mulighet til å benytte deler av bygningen 
til grendehus.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune selger Sappen skole til Sappen Leirskole AS for kr 20.000
I salgsvilkårene skal det inngå at lokalbefolkningen får mulighet til å benytte deler av bygningen 
til grendehus.

PS 57/10 Søknad om fritak/nedsettelse av eiendmsskatt

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 



Behandling:
Formannskapet fremmet følgende forslag: Søknaden om nedsatt eiendomsskatt for 2010 avslås. 
Formannskapet kan ikke se at søknaden tilfredsstiller kravene for ettergivelse i hht 
eiendomsskatteloven § 28. Formannskapet vil henstille til Husbankens bostøtteordning. Det 
foreligger ikke klageadgang på vedtaket, jfr eiendomsskatteloven § 31. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Søknaden om nedsatt eiendomsskatt for 2010 avslås. Formannskapet kan ikke se at søknaden 
tilfredsstiller kravene for ettergivelse i hht eiendomsskatteloven § 28. 

Formannskapet henviser til Husbankens bostøtteordning. 

Det foreligger ikke klageadgang på vedtaket, jfr eiendomsskatteloven § 31. 


