
 

Møteprotokoll  
 
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset 
Dato: 16.12.2010 
Tidspunkt:  11:00 – 16:15 
Saksnr: 52/10 – 72/10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John R. Karlsen Leder NOFRP 
Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP 
Heidi Gausdal Medlem NOFRP 
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP 
Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP 
Birger Solbakken Medlem NOFRP 
Tove Olaussen Medlem NOFRP 
Trond Hallen Medlem NOFRP 
Sigmund Hansen Medlem NOFRP 
Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP 
Halvard Wahlgren Medlem NOH 
Arnhild Andreassen Medlem NOKRF 
Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP 
Sigrund Hestdal Medlem NOAP 
Øyvind Evanger Medlem NOAP 
Olaf M Skogmo Medlem NOSP 
Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP 
Siv Elin Hansen Medlem NOSV 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Beate E. R Jaatun MEDL NOSV 
Susann Karlsen MEDL NOAP 
Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Brynjulf S. Blixgård Hilde Anita Nyvoll NOAP 
Steinar Toresen Susann Karlsen NOAP 
Kirsti Hansen-Krone Beate E. R Jaatun NOSV 

 
 
Fra ungdomsrådet møtte: 
Johanne Olaussen 
 
 
 
 



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjetil Hallen Rådmann 
Christin Andersen Ass.rådmann 
Rita Toresen Økonomisjef 
Ellinor Evensen Fagleder servicetorget 

 
 
Merknader 

 

 
 
 
 
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  Ragnhild Hammari 
ordføre 
 
 
 
 
__________________________________ ______________________________  
Ellinor Evensen  Brynjulf Blixgård  
utvalgssekretær 

 

                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 52/10 Referatsaker   

RS 27/10 Stopp Sellafield  2010/172 

RS 28/10 Godkjenning av søknad om likviditetslån - 20 
millioner kroner 

 2009/9198 

RS 29/10 Høring - Utkast til verneplan for skog på Statskog 
SFs grunn i Troms fylke 

 2009/9443 

RS 30/10 Utkast til verneplan for skog på statsskog sfs 
grunn i Troms fylke 

 2009/9443 

RS 31/10 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til 
kommuner som taper på omleggingen av 
inntektssystemet 

 2010/2800 



RS 32/10 Referater til kommunestyret 16.12.2010  2010/172 

    

PS 53/10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - 
fastsetting av valgdag 

 2010/2138 

PS 54/10 Søknad om godkjenning av ny styrer og 
stedfortreder for salgsbevilling - Storslett Mathus 
AS - Spar 

 2009/6246 

PS 55/10 Etablering av nasjonalparkstyre for Reisa 
Nasjonalpark/Ràisa àlbomatlasmeahcci og 
Ràisduottarhàldi lanskapsverneområde i Troms 
Fylke 

 2009/8772 

PS 56/10 Søknad om fritak fra politiske verv - Susann 
Karlsen 

 2010/5557 

PS 57/10 Søknad om fritak fra politiske verv Gerd H 
Kristiansen - suppleringsvalg 

 2010/5557 

PS 58/10 Søknad om fritak som kommunestyrerepresentant  2010/5369 

PS 59/10 Nyvalg av Kontrollutvalg  2010/4930 

PS 60/10 K-Sekreteriatet kontrollutvalgets årsrapport for 
2009 

 2010/2401 

PS 61/10 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011  2010/5795 

PS 62/10 Kommunedelplan for ny E6 Langslett - Sørkjosen 
- vedtaksbehandling 

 2009/10426 

PS 63/10 Rapport om eierskapskontroll i Avfallsservice AS  2010/422 

PS 64/10 Forskuddsvedtak for 2011 - formues-, inntekts- 
og eiendomsskatt 

 2010/5888 

PS 65/10 Fullfinansiering av Låni vannverk  2010/5587 

PS 66/10 Bruk av lånemidler kommunal garanti - Stiftelsen 
NYBO 

 2010/5914 

PS 67/10 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2011 

 2010/5108 

PS 68/10 Kassakreditt 2011 - 2014  2010/5951 

PS 69/10 Budsjett 2011  2010/2800 

PS 70/10 Nordreisa kommune - Økonomiplan 2011 - 2014  2010/5644 

PS 71/10 Valg av ny representant i Arbeidsutvalget for 
forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark 

”Reisagruppa” 

 2009/8772 

PS 72/10 Eiendomsskatt 2011 - Nordreisa kommune  2010/6080 

 
 
Siv Elin Hansen (Sv) permisjon fra kl 16:00 fra sak 71/10. 
Steinar Toresen (Ap) permisjon fra kl 16:00 fra sak 71/10 
 



Heidi Gausdal /Frp) fikk fritak under behandling av PS 66/10 da inhabilitets regler kommer til 
anvendelse da hun er medlem i styret til Stiftelsen Nybo. 
 
Orienteringer 
Rune Bjerkli, leder av Nordreisa idrettsråd, orienterte om idrettsrådets funksjon. 
 
Johanne Olaussen, leder i ungdomsrådet, orienterte fra Barn og unges kommunestyremøte 
24.11.2010. 
 
Ordfører John Karlsen orienterte om: 

- Åpning av bakeriet 
- Kommunehelseloven ute til høring. Felles høringsuttalelse skal gis fra Nord-Troms 

Regionråd. 
 
Arnhild Andreassen (Krf), oppfordret alle til å ha alkoholfri samvær med barn og unge i julen. 
 
 
 
Spørsmål 
 
Ordfører. 
For ganske nøyaktig ett år siden gjorde kommunestyret følgende vedtak etter interpellasjon sak 
FO 2/09: 
 
Nordreisa kommunestyre ber administrasjon iverksette en objektiv evaluering av den 
administrative organiseringen etter 2-nivå modellen. Evalueringen skal dekke både økonomiske 
og organisatoriske aspekter. Evalueringen legges fram for kommunestyret så snart som mulig. 
 
Nordreisa arbeiderparti kan ikke se å ha fått noen evaluering av den administrative 
organiseringen. Nordreisa arbeiderparti er kjent med at det har vært stort press på rådmannen og 
hans stab. Dette betyr imidlertid ikke at en kan forskyve et vedtak fra kommunens øverste organ 
i all framtid. 
 
I lys av kommunens økonomiske situasjon ønsker Nordreisa arbeiderparti å få denne 
evalueringen gjort snarest mulig. 
 
Mitt spørsmål blir derfor 2-delt: 
 

1. Synes ordføreren 1.års behandlingstid er akseptabelt når vedtaket lyser ”så snart som 
mulig”? 

2. Vil ordføreren påse at evalueringen blir lagt frem for kommunestyret tidlig i 2011? 
 
 
Øyvind Evanger  
Nordreisa AP. 
 
 
Svar  
 
1) Nordreisa kommunestyre mottok interpellasjon til møte 17.desember 2009 

vedrørende erfaringer med to-nivå modellen. Det ble i møtet vedtatt: 



 
Nordreisa kommunestyre ber administrasjon iverksette en objektiv evaluering av den 
administrative organiseringen etter 2-nivå modellen. Evalueringen skal dekke både økonomiske 
og organisatoriske aspekter. Evalueringen legges fram for kommunestyret så snart som mulig. 
 
Ett års saksbehandling under normale omstendigheter, er for lang tid, også på en slik omfattende 
sak. Som spørsmålsstilleren sier har rådmannen og hans stab vært under et stort press og 
oppfølging av politiske vedtak her i enkelte tilfeller tatt for lang tid. Administrasjonen har hatt 
fokus på to lovlighetskontroller  med påfølgende arbeid for budsjett 2010, avslutning regnskap 
2009, omstilling i skolesektoren, lokale lønnsforhandlinger 2010 og budsjett 2011. 
 
2) Ordføreren vil påse at en evaluering med bred deltakelse fra ansatte og tillitsvalgte blir lagt 

frem for Nordreisa kommunestyre 1.halvår 2011. 
 
 
Med hilsen 
 
John Karlsen 
Ordfører 
 
 
 
 
Spørsmål 
 
Ordføreren har ved flere anledninger antydet at de ansatte i Nordreisa kommune har manglende 
kompetanse. 
Til Framtid i Nord 25.september i år uttalte han bland annet. 
”Vi har for dårlig kompetanse på enkelte områder, og spesielt økonomi.” 
Kommunestyret er arbeidsgiver for alle ansatte i Nordreisa kommune. Til daglig er det 
ordføreren som har det fremste arbeidsgiveransvaret i form av at han er den eneste som er 
politiker på heltid, og den fremste tillitsvalgte blant oss politikere. 
 
Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor: 

• Mener ordføreren at det er godt arbeidsgiverpolitikk og gå ut i media med negativ omtale 
av de ansatte? 

• Mener ordføreren at det er andre områder der de kommunalt ansatte ikke har tilstrekkelig 
kompetanse? 

• Mener ordføreren at det er de ansatte sin feil at vi ikke har kontroll over 
kommuneøkonomien? 

• Hvilke grep mener ordføreren vi må ta for å gi de ansatte den kompetansen han mener de 
mangler? 

 
Lidvart Jakobsen 
 
 
Svar 
 
Innledningsvis vil jeg beklage at representanten, Lidvart Jakobsen ikke kan gjengi hva 
ordføreren har sagt og skrevet. 
 



I løpet av de fire siste årene har Nordreisa kommune hatt fire økonomisjefer, og til tider har også 
stillingen vært ubesatt. Det har blant annet medført at rådmannen ikke har hatt nok kompetanse i 
budsjettarbeidet og heller ikke klart å levere nødvendige tertialrapporter til formannskapet og 
kommunestyret underveis i budsjettåret. 
 
Et eksempel på det er regnskapsåret 2009. Helt fram til mars 2010 trodde både ordføreren og 
resten av kommunestyret at Nordreisa kommunes regnskap ville vise minimum åtte til ti 
millioner i overskudd. Men som alle vet endte det med over tre millioner i underskudd. Det er en 
av grunnene til at ordføreren flere ganger har uttalt at vi har manglet nødvendig kompetanse på 
økonomisiden. 
 
Rådmannen har ansatt ny økonomisjef, og i tillegg omgjort en stilling til controller. Av den 
grunn håper og tror ordføreren at vi vil få bedre kontroll når det gjelder økonomien for 
Nordreisa kommune i framtiden. Det er en forutsetning for at kommunestyret kan fatte riktig 
vedtak i budsjettarbeid, og andre økonomiske spørsmål. 
 
For øvrig er ordføreren stolt over alle de flinke medarbeiderne Nordreisa kommune har, både på 
økonomikontoret, og eller rundt i vår store organisasjon. Ordføreren har aldri klaget over de som 
er ansatt i Nordreisa kommune, men gjentatte ganger påpekt at vi i lange perioder har manglet 
ansatte med den økonomiske kompetanse som blant annet etterspørres i budsjettarbeidet. 
 
John Karlsen 
Ordføre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2138 -2 

Arkiv: 014 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 26.04.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag  

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende endringsforslag:  
Siste linje i vedtaket endres til: Valglokalene i Oksfjord, Rotsund og Storslett skal ha åpent også 
søndag 11. sept 2011. 
 
Det ble votert over rådmannens innstilling opp mot forslaget fra Olaf Skogmo (Sp). Innstillingen 
fikk 11 stemmer og forslaget fra Olaf Skogmo (Sp) fikk 10 stemmer. Forslaget falt derved. 
 

Vedtak: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 12. september 2011 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 11. september 
2011. 
Valglokalet på Storslett skal ha åpent også søndag 11. september 2011. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 12. september 2011 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 11. september 
2011. 
Valglokalet på Storslett skal ha åpent også søndag 11. september 2011. 
 



 
 

Saksopplysninger 

I brev av 16.04.10 opplyser Det kongelige Kommunal- og Regionaldepartementet at valgdagen 
for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 er fastsatt til 12. september 2011. Hvert enkelt 
kommunestyre kan bestemme om det i vedkommende kommune på en eller flere steder også 
skal avholdes valg søndag 11. september 2011. 

Vurdering 

Kommunestyret kan selv med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta at det på ett eller 
flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 
må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes 
 
I Nordreisa kommune har det vært tradisjon å ha valg i flere kretser også på søndag før den 
offisielle valgdagen. Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2007 hadde valglokalene på 
Storslett, Rotsund og Oksfjord søndagsåpent.  
 
Da det er mulighet å forhåndstemme vil det være tilstrekkelig å ha ett valglokale med 
søndagsåpent i kommunen. Velgerne har mulighet til å kunne forhåndstemme på hvilket som 
helst stemmemottak i landet, uavhengig om de bor i kommunen eller ikke. 
Ved at man har ett valglokale mot tre som tradisjonelt, vil det også være en økonomisk gevinst 
for kommunen, da leieutgifter og lønnsutgifter vil reduseres.  
 
Etter en helhetlig vurdering anbefales det at valglokalet på Storslett har søndagsåpent. 
 
 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6246 -18 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Maylill Henriksen 

 Dato:                 21.10.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgsbevilling - 
Storslett Mathus AS - Spar 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lill Lucie Adriansen godkjennes som ny styrer for salgsbevillingen ved Storslett Mathus AS 
Spar. 
Som ny stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Lill Lucie Adriansen godkjennes som ny styrer for salgsbevillingen ved Storslett Mathus AS 
Spar. 
Som ny stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Storslett Mathus AS Spar v/Arnt Ivar Steinsvik søker om godkjenning av ny styrer og ny 
stedfortreder for salgsbevilling for øl. 
Bevillingen til Storslett Mathus gjelder til 31.03.2011. 



 
Ny styrer er Lill Lucie Adriansen, Storbakken 2, 9151 Storslett og ny stedfortreder  Per Helge 
Olsen, Liveien 3, 9152 Sørkjosen. 
Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
Skatteattester for styrer og stedfortreder er innlevert. 
 
Uttalelse: 
Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold, 
har ingen merknader. 
 
 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8772 -9 

Arkiv: K12 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 18.11.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/10 Nordreisa Valgnemnd 01.12.2010 
55/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Etablering av nasjonalparkstyre for Reisa Nasjonalpark/Ràisa 
àlbomatlasmeahcci og Ràisduottarhàldi lanskapsverneområde i Troms Fylke 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Etablering av nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark 
2 vedtekter for nasjonalparkstyre 
3 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder. Svar på invitasjon fra Nordreisa 

kommune. 
4 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder. Ønske om deltakelse i 

nasjonalpark-/verneområdestyre og innspill til etableringen fra Nordreisa kommune. 
5 særutskrift verneområdeforvalter 
6 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder – invitasjon til å delta i 

nasjonalpark-/verneområdestyrer 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Faste medlemmer   Varamedlemmer   
John R. Karlsen   Arnhild Andreassen 
Sigrund Hestdal   Olaf Skogmo 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 01.12.2010  

 



Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Faste medlemmer   Varamedlemmer   
John R. Karlsen   Arnhild Andreassen 
Sigrund Hestdal   Olaf Skogmo 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Faste medlemmer   Varamedlemmer   
John R. Karlsen   Arnhild Andreassen 
Sigrund Hestdal   Olaf Skogmo 
 
 
 
 
 

Valgnemndas innstilling 

Legges frem uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Det kongelige miljøverndepartement har besluttet at det skal etableres et nasjonalparkstyre for 
Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi landskapsvernområde. 
 
Nordreisa kommune er bedt om å fremme forslag på medlemmer med varamedlemmer til styret. Det 
forutsettes at kravene til kjønnsfordeling, jf. Likestillingsloven § 21, blir lagt til grunn.  
 
Nordreisa kommune skal være representert med to medlemmer og innstiller to kvinner og to menn 
blant kommunestyrets medlemmer. Primært bør ordføreren være representert.  
 
Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av innspill fra kommunen, fylkeskommunen og 
Sametinget etablere styret og oppnevne medlemmer til styret. 

Vurdering 

Til nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi 
landskapsvernområde velges to medlemmer med varamedlemmer blant kommunestyrets 
medlemmer. 
 
 
 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5557 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 22.11.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/10 Nordreisa Valgnemnd 01.12.2010 
56/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Søknad om fritak fra politiske verv - Susann Karlsen 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Vedlegg 
1 Søknad om fritak fra politiske verv 
2 Resultater kandidatkåring 2007 - 2011 Nordreisa Arbeiderparti 
3 Oversikt politiske verv Susann Karlsen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Susann Karlsen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
 
Ny fast medlem i kommunestyret Ida B. Musum (Ap) 
Ny varamedlem i kommunestyret for Ap Trond Bjerkmo (Ap) 
 
Varamedlem i Formannskapet/ Valgstyret/ Næringsutvalget/ Kommuneplanutvalg/ 
Administrasjonsutvalg Ida B. Musum (Ap) 
 
Nytt medlem i Klagenemnda Kari Wara (Ap) 
Ny varamedlem i Driftsutvalget Kari Wara (Ap) 
Nytt medlem i Dispensasjonsutvalget Lidvart Jakobsen (Ap) 
Politisk representant ved Tømmernes- gårds og naturbarnehage Sigrund Hestdal (Ap)  
 
 



Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 01.12.2010  

 

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Susann Karlsen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
 
Ny fast medlem i kommunestyret Ida B. Musum (Ap) 
Ny varamedlem i kommunestyret for Ap Trond Bjerkmo (Ap) 
 
Varamedlem i Formannskapet/ Valgstyret/ Næringsutvalget/ Kommuneplanutvalg/ 
Administrasjonsutvalg Ida B. Musum (Ap) 
 
Nytt medlem i Klagenemnda Kari Wara (Ap) 
Ny varamedlem i Driftsutvalget Kari Wara (Ap) 
Nytt medlem i Dispensasjonsutvalget Lidvart Jakobsen (Ap) 
Politisk representant ved Tømmernes- gårds og naturbarnehage Sigrund Hestdal (Ap) 
 

Vedtak: 

Susann Karlsen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
 
Ny fast medlem i kommunestyret Ida B. Musum (Ap) 
Ny varamedlem i kommunestyret for Ap Trond Bjerkmo (Ap) 
 
Varamedlem i Formannskapet/ Valgstyret/ Næringsutvalget/ Kommuneplanutvalg/ 
Administrasjonsutvalg Ida B. Musum (Ap) 
 
Nytt medlem i Klagenemnda Kari Wara (Ap) 
Ny varamedlem i Driftsutvalget Kari Wara (Ap) 
Nytt medlem i Dispensasjonsutvalget Lidvart Jakobsen (Ap) 
Politisk representant ved Tømmernes- gårds og naturbarnehage Sigrund Hestdal (Ap) 
 
 
 
 
 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
Susann Karlsen fritas fra følgende politiske verv hun har i Nordreisa kommune  
for resten av valgperioden: 

• Medlem i Kommunestyret for Ap 
• Varamedlem i Formannskapet, Valgstyret, Næringutvalget, Kommuneplanutvalget, 

Adminstrasjonsutvalget 
• Medlem i Klagenemnda 
• Varamedlem i Driftsutvalget 
• Medlem i Dispensasjonsutvalg 



• Politisk representant – private skoler/barnehager Tømmernes – Gårds- og 
naturbarnehage 

 
 2. Suppleringsvalg: 

• Som nytt medlem i kommunestyret velges: _________________________________ 
• Som nytt varamedlem i 

Formannskapet/Valgstyret/Næringsutvalget/Kommuneplanutvalg/Administrasjonsutvalg 
velges:____________________________________ 

• Som nytt medlem i Klagenemnda velges:_____________________________________ 
• Som nytt varamedlem i Driftsutvalget velges:__________________________________ 
• Som nytt medlem i Dispensasjonsutvalget velges:_______________________________ 
• Som politisk representant ved Tømmernes- gårds og naturbarnehage 

velges:__________________________ 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Susann Karlsen (Ap) søker om fritak fra samtlige politiske verv fra januar 2011 og ut resten av 
valgperioden. 
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon. 
 
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. 
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle 
de plikter vervet medfører.  
 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.  
 
Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i 
kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2.” Hvis medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved 
forholdsvalg……. ” 
 
For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3. 
 



Vurdering 

Det anbefales at søknad fra Susann Karlsen imøtekommes.  Saken legges fram for valgnemnda 
før kommunestyret foretar den endelige avgjørelsen. 
 
 
 
 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5557 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 06.12.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 
PS 5/10 Nordreisa valgnemnd 01.12.10 

 

Søknad om fritak fra politiske verv Gerd H Kristian sen - suppleringsvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven 
 
Vedlegg 
1 Oversikt over politiske verv 
2 Resultater kandidatkåring 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Gerd H. Kristiansen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden.  
 
 Suppleringsvalg: 

• Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
• Ny nestleder gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
• Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
• Ny leder gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
• Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Valgnemnda Terje Å Nilsen (Krf) 
• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i i Kommunestyret Davida Olsen (Kfr) 
• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Representantskapet i regionrådet Kurt E 

Karlsen (Krf) 



• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage 
Mona Soleng (Krf) 

• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperiode i Forhandlingsutvalget Terje Å Nilsen (Krf) 
 
 
 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
Gerd H. Kristiansen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden.  
 
 Suppleringsvalg: 

• Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
• Ny nestleder gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
• Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
• Ny leder gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
• Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Valgnemnda Terje Å Nilsen (Krf) 
• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i i Kommunestyret Davida Olsen (Kfr) 
• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Representantskapet i regionrådet Kurt E 

Karlsen (Krf) 
• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage 

Mona Soleng (Krf) 
• Nytt varamedlem gjeldende ut valgperiode i Forhandlingsutvalget Terje Å Nilsen (Krf) 

 
 
 
 

TIL KOMMUNESTYRET 16.12.2010 

Saksopplysninger 

Når det gjelder suppleringsvalget, innstiller valgnemnda Even Olsen (Krf) som medlem og leder 
i Brukerutvalget. Even Olsen (Krf) er ikke medlem eller varamedlem i Levekårsutvalget. 
 
For valg til Brukerutvalg gjelder reglement for levekårsutvalget vedtatt i kommunestyret 
29.04.04, sak 0035/04 :”Brukerutvalget velges av kommunestyret blant levekårsutvalgets 
medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer til brukerutvalget velges fortrinnsvis blant 
varamedlemmer til levekårsutvalget.” 
 
Vurdering 
Det er kommunestyret selv som oppretter og nedlegger utvalg jf. Kommunelovens § 10 a, og et 
politisk vedtak gjelder inntil nytt vedtak er fattet. Kommunestyret kan derfor velge å gå utenom 
sine egne retningslinjer for valg til brukerutvalget dersom det er nødvendig. 
 
 

Tidligere behandling 
 
Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 01.12.2010 



 
Behandling: 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Gerd H. Kristiansen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
Ny nestleder gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
Ny leder gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Valgnemnda Terje Å Nilsen (Krf) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i i Kommunestyret Davida Olsen (Kfr) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Representantskapet i regionrådet Kurt E Karlsen 
(Krf) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage Mona 
Soleng (Krf) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperiode i Forhandlingsutvalget Terje Å Nilsen (Krf) 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Gerd H. Kristiansen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
Ny nestleder gjeldende ut valgperioden i Levekårsutvalget Kjetil Reiersen (Krf) 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
Ny leder gjeldende ut valgperioden i Brukerutvalget Even Olsen (Krf) 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Valgnemnda Terje Å Nilsen (Krf) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i i Kommunestyret Davida Olsen (Kfr) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Representantskapet i regionrådet Kurt E Karlsen 
(Krf) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperioden i Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage Mona 
Soleng (Krf) 
Nytt varamedlem gjeldende ut valgperiode i Forhandlingsutvalget Terje Å Nilsen (Krf 
 
Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Vedlegg 

1 Oversikt over politiske verv 

2 Resultater kandidatkåring 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
1. Gerd H. Kristiansen fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune  
for resten av valgperioden: 

• Leder og medlem i Brukerutvalget 
• Nestleder og medlem i Levekårsutvalget 
• Medlem i Valgnemnda 



• Varamedlem i Kommunestyret for Krf 
• Varamedlem i Representantskapet i regionrådet 
• Varamedlem i Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage 
• Varamedlem i Forhandlingsutvalget 

 
2. Suppleringsvalg: 

• Som nytt medlem i Brukerutvalget velges: _________________________________ 
• Som leder i Brukerutvalget velges:________________________________________ 
• Som nytt medlem i Levekårsutvalget velges: _______________________________ 
• Som ny nestleder i Levekårsutvalget velges: ________________________________ 
• Som nytt medlem i Valgnemnda velges:____________________________________ 
• Som nytt varamedlem i Kommunestyret velges:______________________________ 
• Som nytt varamedlem i Representantskapet i regionrådet velges:__________________ 
• Som nytt varamedlem i Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage velges:____________ 
• Som nytt varamedlem i Forhandlingsutvalget velges:_____________________________ 

 
 
 

Saksopplysninger 

Gerd H. Kristiansen (Krf) søker om fritak fra samtlige politiske verv for resten av valgperioden. 
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon. 
 
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. 
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle 
de plikter vervet medfører.  
 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.  
 
Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i 
kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2.” Hvis medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved 
forholdsvalg……. ” 
 
For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3. 

Vurdering 

Det anbefales at søknad fra Gerd H. Kristiansen imøtekommes.  Saken legges fram for 
valgnemnda før kommunestyret foretar den endelige avgjørelsen. 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5369 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 03.11.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/10 Nordreisa Valgnemnd 10.11.2010 
58/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Søknad om fritak som kommunestyrerepresentant 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven 
Forvaltningsloven 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Rita Toresen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Heimevernsnemnda Aina Karoline Eriksen  
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Ligningsnemnd for Nord-Troms Kari S Wara. 
 
Lill Harriet Bakke velges som ny vararepresentant for Nordreisa Arbeiderparti til 
kommunestyret ut valgperioden. 
Rekkefølgen på vararepresentantlisten fra nr 4 til nr 8 endres slik at Brynjulf S Blixgård rykker 
opp  fra nr 5 til nr 4, Mary Ann Andersen rykker opp fra nr 6 til nr 5, Steinar Toresen rykker opp 
fra nr 7 til nr 6, Jens-Vidar Viken rykker opp fra nr 8 til nr 7, og Lill Harriet Bakke vil bli 
vararepresentant nr 8. 
 
Nordreisa Arbeiderparti i kommunestyret vil dermed ha følgende nummeriske rekkefølge: 
1 Ida O. B. Musum 
2 Bjørn Båtnes 
3 Linda Severinsen 
4 Brynjulf S. Blixgård 



5 Mary Ann Andersen 
6 Steinar Toresen 
7 Jens-Vidar Viken 
8 Lill Harriet Bakke  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 10.11.2010  

Behandling: 

Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Rita Toresen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Heimevernsnemnda Aina Karoline Eriksen  
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Ligningsnemnd for Nord-Troms Kari S Wara. 
 
Lill Harriet Bakke velges som ny vararepresentant for Nordreisa Arbeiderparti til 
kommunestyret ut valgperioden. 
Rekkefølgen på vararepresentantlisten fra nr 4 til nr 8 endres slik at Brynjulf S Blixgård rykker 
opp  fra nr 5 til nr 4, Mary Ann Andersen rykker opp fra nr 6 til nr 5, Steinar Toresen rykker opp 
fra nr 7 til nr 6, Jens-Vidar Viken rykker opp fra nr 8 til nr 7, og Lill Harriet Bakke vil bli 
vararepresentant nr 8. 
 
Nordreisa Arbeiderparti i kommunestyret vil dermed ha følgende nummeriske rekkefølge: 
1 Ida O. B. Musum 
2 Bjørn Båtnes 
3 Linda Severinsen 
4 Brynjulf S. Blixgård 
5 Mary Ann Andersen 
6 Steinar Toresen 
7 Jens-Vidar Viken 
8 Lill Harriet Bakke 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Rita Toresen gis fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for resten av 
valgperioden. 
 
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Heimevernsnemnda Aina Karoline Eriksen  
Nytt medlem gjeldende ut valgperioden i Ligningsnemnd for Nord-Troms Kari S Wara. 
 
Lill Harriet Bakke velges som ny vararepresentant for Nordreisa Arbeiderparti til 
kommunestyret ut valgperioden. 
Rekkefølgen på vararepresentantlisten fra nr 4 til nr 8 endres slik at Brynjulf S Blixgård rykker 
opp  fra nr 5 til nr 4, Mary Ann Andersen rykker opp fra nr 6 til nr 5, Steinar Toresen rykker opp 
fra nr 7 til nr 6, Jens-Vidar Viken rykker opp fra nr 8 til nr 7, og Lill Harriet Bakke vil bli 
vararepresentant nr 8. 
 
Nordreisa Arbeiderparti i kommunestyret vil dermed ha følgende nummeriske rekkefølge: 
1 Ida O. B. Musum 



2 Bjørn Båtnes 
3 Linda Severinsen 
4 Brynjulf S. Blixgård 
5 Mary Ann Andersen 
6 Steinar Toresen 
7 Jens-Vidar Viken 
8 Lill Harriet Bakke 
 
 
 
 

Valgnemndas innstilling 

Legges frem uten innstilling 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Rita Toresen søker om fritak fra sine politiske verv da hun inntrer som økonomisjef i Nordreisa 
kommune fra 1. desember 2010.  
 
Toresens søknad om fritak kommer innunder Kommunelovens § 40 om inhabilitet, samt i 
forvaltningslovens § 6 om habilitetskrav. 
 
Rita Torensen innehar politiske verv i heimevernsnemnda, kommunestyret og i ligningsnemnd 
for Nord-Troms. 
 
Heimevernsnemndas sammensetning  
Medlemmer    Personlige varamedlemmer 
Harald Erik Johannnesen (H)  Terje Å. Nilsen (Krf) 
Rita Toresen (Ap)   bjørn Båtnes (Ap) 
 
Nordreisa Arbeiderparti skal ha åtte vararepresentanter for kommunestyret, og har i dag 
følgende sammensetning: 
1. Ida O.B. Musum 
2. Bjørn Båtnes 
3. Linda Severinsen 
4. Rita Toresen 
5. Brynjulf S. Blixgård 
6. Mary Ann Andersen 
7. Steinar Toresen 
8. Jens-Vidar Viken 
 
Ligningsnemnd for Nord-Troms består av følgende medlemmer: 
Harald W Henriksen (Frp) 
Rita Toresen (Ap) 



 

Vurdering 

Da reglene om inhabilitet kommer til anvendelse da Rita Toresen er nyansatt 
økonomisjef tilrås det å innvilge fritak fra samtlige politiske verv i Nordreisa kommune for 
resten av valgperioden. 
 
Det velges nytt medlem til Heimevernsnemnda og Ligningsnemnd for Nord-Troms, og ny 
vararepresentant til kommunestyret fra kandidatkåringen for arbeiderpartiet fra valgoppgjøret 
12.09.07. 
 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4930 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 14.10.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/10 Nordreisa Valgnemnd 10.11.2010 
59/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Nyvalg av Kontrollutvalg 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven  
Forvaltningsloven  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Steinar Toresen gis fritak fra vervet som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
Kirsti Hansen-Krone (Sv) velges som fast medlem og nestleder i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. Asbjørn Fredriksen (Sp) velges som leder i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
Følgende sammensetning av nytt kontrollutvalg gjeldende ut valgperioden: 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Asbjørn Fredriksen (Sp)    1. Viktor Tørfoss (Ap) 
Kirsti Hansen-Krone (Sv)     2. Lill Bakke (Ap) 
Liss Opphaug (Ap)     3. Arne Martin Kristiansen (Sp) 
       4. Randi Jensen (Sv) 
       5. Vibeke Gamst Rydningen (Sp) 
 
Ragnvald Myrvang (Frp)    1. Tove Jensberg Hansen (H) 
May Lillian Steinsvik (Krf)    2. Charles Mathisen (Frp) 



       3. Terje Å. Nilsen (Krf) 
       4. Rikke Gausdal Larsen (Frp) 
 
Leder: Asbjørn Fredriksen 
Nestleder: Kirsti Hansen-Krone 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 10.11.2010  

Behandling: 

 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Steinar Toresen gis fritak fra vervet som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
Kirsti Hansen-Krone (Sv) velges som fast medlem og nestleder i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. Asbjørn Fredriksen (Sp) velges som leder i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
Følgende sammensetning av nytt kontrollutvalg gjeldende ut valgperioden: 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Asbjørn Fredriksen (Sp)    1. Viktor Tørfoss (Ap) 
Kirsti Hansen-Krone (Sv)     2. Lill Bakke (Ap) 
Liss Opphaug (Ap)     3. Arne Martin Kristiansen (Sp) 
       4. Randi Jensen (Sv) 
       5. Vibeke Gamst Rydningen (Sp) 
 
Ragnvald Myrvang (Frp)    1. Tove Jensberg Hansen (H) 
May Lillian Steinsvik (Krf)    2. Charles Mathisen (Frp) 
       3. Terje Å. Nilsen (Krf) 
       4. Rikke Gausdal Larsen (Frp) 
 
Leder: Asbjørn Fredriksen 
Nestleder: Kirsti Hansen-Krone 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Steinar Toresen gis fritak fra vervet som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
Kirsti Hansen-Krone (Sv) velges som fast medlem og nestleder i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. Asbjørn Fredriksen (Sp) velges som leder i kontrollutvalget for resten av 
valgperioden. 
 
Følgende sammensetning av nytt kontrollutvalg gjeldende ut valgperioden: 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Asbjørn Fredriksen (Sp)    1. Viktor Tørfoss (Ap) 
Kirsti Hansen-Krone (Sv)     2. Lill Bakke (Ap) 



Liss Opphaug (Ap)     3. Arne Martin Kristiansen (Sp) 
       4. Randi Jensen (Sv) 
       5. Vibeke Gamst Rydningen (Sp) 
 
Ragnvald Myrvang (Frp)    1. Tove Jensberg Hansen (H) 
May Lillian Steinsvik (Krf)    2. Charles Mathisen (Frp) 
       3. Terje Å. Nilsen (Krf) 
       4. Rikke Gausdal Larsen (Frp) 
 
Leder: Asbjørn Fredriksen 
Nestleder: Kirsti Hansen-Krone 
 
 
 
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Valgnemndas innstilling 

Legges frem uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Steinar Toresen søker om fritak fra vervet som leder og medlem i kontrollutvalget. Grunnen for 
søknaden er at han vil bli innhabil i saker utvalget skal behandle da hans datter tiltrer som 
økonomisjef i Nordreisa kommune fra 1.desember 2010.  
 
Toresens søknad om fritak fra sitt verv som medlem og leder i kontrollutvalget kommer 
innunder Kommunelovens § 40 om inhabilitet, samt i forvaltningslovens § 6 om habilitetskrav.  
 
Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 
medlemmer i utvalget. Jf. Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3. 
 

Vurdering 

Da reglene om inhabilitet kommer til anvendelse da Steinar Toresen er far til nyansatt 
økonomisjef  tilrås det å innvilge Toresens søknad om fritak for resten av valgperioden. 
 
Det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget, og Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg til å forestå de løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine egne. 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets 
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har 
møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2401 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 18.10.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

K-Sekreteriatet - kontrollutvalgets årsrapport for 2009 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 K-sekreteriatet kontrollutvalgets årsrapport for 2009 
2 Kontrollutvalgets årsrapport 2009 
3 Signatur av årsrapport 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har i møte 8. mars 2010 i sak 03/10 behandlet årsrapporten og fattet 
følgende vedtak:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. 
 



 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5795 -3 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Christin Andersen 

 Dato:                 01.12.2010 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/10 Nordreisa kommunestyre 16.12.2010 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Birger Solbakken (Frp) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune bosetter 10 nye flyktninger i andre halvdel av 2011. Dette pga 
boligsituasjonen i kommunen. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. For å kunne ta imot nye 
flyktninger gjenoppretter Nordreisa kommune 50% stilling som miljøarbeider. Dette skjer først 
når de nye flyktningene ankommer Nordreisa kommune. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Birger Solbakken (Frp) opp mot rådmannens innstilling. 
Forslaget fikk 15 stemmer og 6 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 

Nordreisa kommune bosetter 10 nye flyktninger i andre halvdel av 2011. Dette pga 
boligsituasjonen i kommunen. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. For å kunne ta imot nye 
flyktninger gjenoppretter Nordreisa kommune 50% stilling som miljøarbeider. Dette skjer først 
når de nye flyktningene ankommer Nordreisa kommune. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 



Nordreisa kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2011. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
For å kunne ta imot nye flyktninger gjenoppretter Nordreisa kommune 50 % stilling 
miljøarbeider.    
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har i brev av 19. november fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, blitt 
anmodet om å bosette 10 nye flyktninger i 2011, familiegjenforeninger kommer i tillegg.  
 
Norge er forpliktet gjennom Flyktningekonvensjonen å ta imot flyktninger. Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet opplyser at det for 2011 er et behov for å bosette 5300 flyktninger i Norge 
og andelen enslige mindreårige er 750. Tallet inkluderer personer med oppholdstillatelse etter 
søknad om asyl og overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta imot. Det er flest 
enslige som har behov for å bli bosatt i en kommune og de fleste kommer fra Somalia, Eritrea, 
Afghanistan, Etiopia, Irak, Iran og de palestinske områdene. De enslige mindreårige kommer 
hovedsakelig fra Afghanistan.  
 
KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i egen avtale et samarbeid om bosetting av 
flyktninger.  
 
Nordreisa kommune har siden 2008 bosatt 36 flyktninger hvorav 34 personer fortsatt bor i 
kommunen. I 2010 er det ikke mottatt noen flyktninger men 3 personer er familiegjenforent og 
det er også født et barn i en familie. Av de 34 er 3 fra Iran, 2 palestinere, 17 fra Butan/Nepal og 
12 fra Eritrea. 
 
Av de 34 som fortsatt bor i Nordreisa er 24 voksne personer hvor alle går i introduksjons-
programmet. Introduksjonsprogrammet innebærer skole og praksisplass i et antall timer som 
tilsvarer full jobb og til gjengjeld får man lønn i form av introduksjonsstønad. Det er flere som 
har fått ekstrajobb gjennom praksisplassen og noen har fått seg fast jobb eller kontrakt.  
Gruppen som nå er bosatt i Nordreisa oppleves fra flyktningetjenesten som veldig positiv. Ingen 
har hatt behov for sosialhjelp og det er minimalt fravær i introduksjonsprogrammet. De fleste 
barna deltar i aktiviteter som Stjernekoret, håndball og fotball.   
 
Staten har økt integreringstilskuddet de siste årene og tilskuddet til voksenopplæring, samt 
bedret Husbankens støtteordninger. Kommunenes Sentralforbund (KS) mener forøvrig at 
boligtilskuddet (kjøp, omgjøring og bygging av boliger, 20 % av kostnadene) til kommunene er 
for lavt til at det vil gi en rimelig husleie for flyktningene. Tidligere var tilskuddet på inntil 40 
%.  For 2011 har regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslått en økning i støtte til 
integrering og bosetting til kommunene men det er usikkert hva denne økningen består i. IMDI 
sender årlig informasjon ut til kommunene i desember om de nye satsene for påfølgende år.   
 
Integreringstilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige beregnede utgifter kommunene har til 
bosetting og integrering av flyktinger i bosettingsåret og de neste fire årene. Overføringer i 
integreringstilskuddet fra staten på flyktninger er størst de to første årene, og i tillegg kommer 
introduksjonsprogrammet som varer i to år. Selv om introduksjonsprogrammet er over etter to år 
har kommunene ansvar for flyktningene i fem år. Erfaring viser at det normale er bistand i flere 
år enn hva introduksjonsprogrammet varer. Dersom flyktninger flytter før fem år er gått, vil de 
bli sendt tilbake til Nordreisa dersom de søker sosialhjelp andre steder.   
 



Integreringstilskudd for 2010 er som følger: 
• Første års tilskudd voksen kr 147.500,- 
• Første års tilskudd barn kr 127.500,- 
• Andre års tilskudd voksen kr 146.400,- 
• Tredje års tilskudd voksen kr 130.400,- 
• Fjerde års tilskudd voksen kr 80.000,- 
• Femte års tilskudd voksen kr 70.000,- 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune mener det er viktig å holde en kontinuerlig bosetting hvor inntekter fra nye 
bosatte blir viktig også for bosatte som har bodd lengre enn to år på grunn av at kommunen er 
økonomisk ansvarlig for hver enkelt i fem år. En annen grunn er bevaring av opparbeid 
kompetanse i flyktningetjenesten, hvor det bl.a. legges ned mye arbeid i samarbeid mellom ulike 
instanser NAV, skole, barnehage, privat næringsliv, helsetjenester osv. En tredje og viktig grunn 
til kontinuerlig bosetting er at flyktninger fungerer som et nyttig og trygt nettverk for hverandre. 
Allerede bosatte deler erfaringer og lærdom, gir informasjon til nye om praktiske ting, om 
regelverk og uskrevne regler om kultur og forventinger i lokalsamfunnet.      
 
Også IMDI Nord er opptatt av et godt samarbeid og en kontinuerlig bosetting i Nordreisa 
kommune av de samme årsakene. I tillegg uttrykker IMDI Nord at en kontinuerlig bosetting, 
også gir bedre forutsigbarhet både for kompetansen i kommunens øvrige tjenesteapparat, at det 
bedrer forutsetningene til å lykkes med integreringsprosessen og ikke minst som en fremtidig 
ressurs i lokalsamfunnet, både i frivillig sektor og for rekruttering i arbeidslivet, både i offentlig 
og privat sektor.       
 
Nordreisa kommunestyre avslo anmoding fra IMDI i fjor om nye bosettinger for 2010 på grunn 
av flere forhold, herav økonomi, uegnede undervisningslokaler og det største problemet var et 
trangt boligmarked. Nå er noe av forutsetningene endret, bl.a. har voksenopplæringen kommet 
inn i nye lokaler i Sørkjosen skole samt at Nybo stiller seg positiv og mener å kunne fremskaffe 
boliger til ca 10 flyktninger fra og med sommeren 2011.   
 
Administrasjonen og flyktningetjenesten anbefaler nå et forsøk på en forsiktig og kontinuerlig 
bosetting av på 10-15 nye personer hvert år, alt ettersom hvordan boligmarkedet i Nordreisa 
utvikler seg. Et viktig forhold som IMDI og kommunen bør ha dialog på er at Nordreisa 
kommune er en liten kommune og det er et viktig premiss for kommunen at man unngår 
bosetting fra nasjonaliteter som er i konflikt eller krig med hverandre og dernest at man 
samarbeider om hvilke nasjonaliteter som bosettes i Nordreisa.  
Selv om kommunen ser nødvendigheten av bosettingen av enslige ønsker kommunen først og 
fremst bosetting av familier og av allerede eksisterende nasjonaliteter.  
 
I budsjettforslaget for 2011 er flyktningetjenesten redusert med 50 % miljøarbeider og består da 
av en 100 % stilling som flyktningekonsulent. Det er et krevende og intensivt arbeid når nye 
flyktninger skal bosettes i en kommune. Samtidig skal de som allerede er i Nordreisa følges opp, 
både i forhold til introduksjonsprogrammet og integrering i lokalsamfunnet. For å kunne ta imot 
nye flyktninger, gjennomføre gode introduksjonsprogrammer og fremme fortsatt god integrering 
mot frivillig, offentlig og privat sektor er det behov for å gjenopprette 50 % stilling som 
miljøarbeider fra juni 2011. Kostnaden i 2011 vil bli på ca 150.000,-.  De økonomiske 
konsekvensene av bosetting innarbeides i budsjett for 2011 når man får oversikt over antall som 
faktisk bosettes og herav antall voksne og barn.  
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Kommunedelplan for ny E6 Langslett - Sørkjosen - vedtaksbehandling 

Henvisning til lovverk: 
PBL 2008 §11-5  
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse kommunedelplan for E6 Langslett - Sørkjosen 
2 Plankart Alternativ 1 
3 Plankart Alternativ 6 
4 Plankart Alternativ 7 
5 Statens vegvesen merknadsbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Nordreisa kommunestyre fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa kommunestyre forutsetter at Statens vegvesen i planlegging og gjennomføring av 
prosjektet ivaretar hensynet til de myke trafikantene. Nordreisa kommunestyre anmoder også at 
eventuelle fremtidige utgifter til gang- og sykkelvei ikke påføres Nordreisa kommune. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I medhold av PBL 2008 § 11-5 vedtar Kommunestyret i Nordreisa vegalternativ 1 som 
Kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen. Vegalternativ 6 og 7 forkastes. 
 
Vedtatt kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen av 2010 erstatter delvis kommuneplanens 
arealdel av 2002 og kommunedelplan Langslett – Tretten av 21.10.1991. 
 
Nordreisa kommunestyre forutsetter at Statens vegvesen i planlegging og gjennomføring av 
prosjektet ivaretar hensynet til de myke trafikantene. Nordreisa kommunestyre anmoder også at 
eventuelle fremtidige utgifter til gang- og sykkelvei ikke påføres Nordreisa kommune. 



 
 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av PBL 2008 § 11-5 vedtar Kommunestyret i Nordreisa vegalternativ 1 som 
Kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen. Vegalternativ 6 og 7 forkastes. 
 
Vedtatt kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen av 2010 erstatter delvis kommuneplanens 
arealdel av 2002 og kommunedelplan Langslett – Tretten av 21.10.1991. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Innledning 
Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Nordreisa kommune utarbeidet et forslag til 
kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 over Sørkjosfjellet. Planforslaget har 
opprinnelig bestått av fem vegalternativer. To vegalternativer er forkastet i løpet av 
planleggingsarbeidet. 
Gjenværende vegalternativer er i tillegg justert sammenlignet med vedtatte 
utredningsalternativer. 
Planforslaget presenterer derfor 3 vegalternativer som grunnlag for politisk behandling. 
 
En kommunedelplan er en oversiktsplan som består av både en tekstdel og en kartdel. Kartet 
viser kun hovedtrekkene for de forskjellige vegalternativene. En kommunedelplan vil også 
omfatte en konsekvensutredning. Vedtatt kommunedelplan skal innarbeides i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Teksten i kommuneplanen inneholder en skriftlig framstilling med beskrivelse av alternative 
tiltak, problemer, kostnader og øvrige konsekvenser. Konsekvensene er inndelt i prissatte og 
ikke prissatte konsekvenser. Konsekvensene inngår i en konsekvensutredning. Plandelen og 
konsekvensutredningen er framstilt i et samlet hefte vedlagt. 
 
Planarbeidet har vært gjennomført i medhold av PBL 2008 § 3-7 – overføring av 
planforberedelse til statlig eller regional myndighet. I dette ligger at statens vegvesen har 
overtatt de oppgavene planadministrasjonen i kommunen har med å organisere planarbeidet og 
utarbeide planforslag. Det er allikevel kommunestyret selv som har vedtaksmyndighet i saken. 
Vedtatte planforslag vil delvis erstatte og utfylle gjeldende kommuneplan av 2002 og gjeldende 
kommunedelplan for E6 Langslett – Tretten av 21.10.1991. 
 
 
Planprosess 
Arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen ble satt i gang allerede i 2001. 
Siden det har arbeidet vært stoppet og satt i gang igjen flere ganger. Det planarbeidet som nå 
legges frem kom i gang igjen i slutten av 2009 etter at prosjektet igjen kom inn på listen over 
aktuelle investeringsobjekter i nasjonal transportplan. Arbeidet bygget på tidligere utførte 
analyser og prosess og har derfor blitt kunnet bli gjennomført på mindre enn ett år.  
 



Forslag til kommunedelplan for ny E6 Langslett – Sørkjosen i Nordreisa kommune lå ute til 
offentlig ettersyn i perioden 10. juli – 15. september. Offentlig ettersyn ble annonsert i avisene 
Framtid i nord og Nordlys. 
 
I forbindelse med høring av planforslaget ble det arrangert et åpent folkemøte på Reisafjord 
hotell.  
 
Nordreisa kommune har deltatt i arbeidet med en administrativ arbeidsgruppe og politisk 
orientering og behandlinger ved flere anledninger. 
 
Merknader og innspill 
Forslag til kommunedelplan for ny E6 over Sørkjosfjellet ble sendt til offentlig ettersyn. 
Merknadsfristen ble satt til 15. september. Planen ble sendt til følgende instanser og berørte 
parter: 
 
1. Nordreisa kommune, Servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett 
2. Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, Postboks 6600, 9296 Tromsø 
3. Troms Fylkeskommune, Samferdselsetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø 
4. Troms Fylkeskommune, Kulturetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø 
5. D-39 Ardni/Gavvir (Arnøy/Kågen) V/Nils Peder Gaup, Avzi, 9520 Kautokeino 
6. Representant for barn og unge i Nordreisa, V/Sigrun Hestdal, Goppa 16, 9152 Sørkjosen 
7. Ymber AS, Bjørklysningen 3/7, 9152 Sørkjosen 
8. Eldrerådet i Nordreisa, Pb. 174, 9156 Storslett 
9. Ungdomsrådet i Nordreisa, Postboks 174, 9156 Storslett 
10. Rådet for funksjonshemmede, Postboks 174, 9156 Storslett 
11. Avinor AS, Postboks 150, 2061 Gardemoen 
12. Thorstein Brustad, Langslett, 9153 Rotsund 
13. Stig Ketil Brustad, Langslett, 9153 Rotsund 
14. Annbjørg Hennie Brustad, Postboks 106, 9156 Storslett 
15. Eldbjørg Anna Brustad, Postboks 106, 9153 Rotsund 
16. Ulla Margaret Brustad, Grimsbyvegen 50, 9011 Tromsø 
17. Hildur Josefine Nævermo, Langslett, 9153 Rotsund 
18. Bakkeby Grendelag, V/Kai Ø. Olsen, Bakkeby, 9153 Rotsund 
19. Hamneide Grendeutvalg, V/Per Arild, 9181 Hamneide 
20. Rotsund og omegne grendeutvalg, V/Marit F. Aarsand 
21. Sørkjosen grendelag, V/Frode Karlsen, Bjørklymoen 4, 9152 Sørkjosen 
22. Reisafjord Båtforening, Halvar Wahlgren, Bjørkvoll 18, 9152 Sørkjosen 
23. Gamlegården BA, V/Stian Jakobsen, Nedre Baisit 9, 9152 Sørkjosen 
24. Tromsø museum, fagenhet for arkeologi, lars Thøringsvei 10, 9006 Tromsø 
25. Norges Lastebileierforbund, Avd. Troms/Finnmark, Oksfjord, 9151 Storslett 
26. Skjervøy kommune, Skoleveien 6, Postboks 74, 9189 Skjervøy 
27. Fylkesmann i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
28. Fylkesmann i Troms, landbruksavdelingen, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
29. Fylkesmann i Troms, samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
30. Fylkesmann i Troms, samordningsstaben, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
31. Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen, Åojovargeaidnu 50, 9730 Karasjok 
32. Direktoratet for mineralforvaltning, 3021 Drammen 
33. Kystverket Troms og Finnmark, Serviceboks 2, 6025 Ålesund 
34. Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 394, 8505 Narvik 
35. Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmarrk, Avzziluodd, 9520 Kautokeino 
36. Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, 5804 Bergen 
37. D-36 Cohkolat Ja Biertavarri, V/Per M. Gaup, Aksomuotki, 9520 Kautokeino 



 
I høringen er det fremkommet følgende merknader, som her oppsummeres i korte trekk. 
Utterligere beskrivelse av vurderinger fra Statens vegvesen er gjengitt i vedlegg - 
merknadbehandling  
 

 
 
 



 
 
 
 
Flere av merknadene som er kommet frem omhandler forhold som ikke kan avklares i denne 
planprosessen, men blir gjenstand for behandling/avklaring i reguleringsplan. Dette gjelder bla; 
 
Omklassifisering av veg: 
Omklassifisering av avlastet riksveg er omtalt som en del av planleggingsarbeidet. 
Omklassifisering av veg følger imidlertid prosesser som er styrt av annet lovverk og skjer 
vanligvis i forbindelse med høring av reguleringsplanen. Forslag til omklassifisering sendes da 
ut som egen sak til berørte parter. Omtalen i planforslaget har kun til hensikt å gjøre de mest 
sentrale partene kjent med forslaget i god tid før de formelle beslutningene fattes. 
 
Deponi: 
Statens vegvesen har mottatt innspill fra Nordreisa kommune om aktuelle deponiområder. 
Forslag til deponiområder framgår av planforslaget som temakart. Deponiområdene må formelt 
avklares i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Grunneier ved Langslett så på deponiområde 
som lite ønskelig innenfor sin eiendom.  I forbindelse med reguleringsplanarbeidet vil aktuelle 
deponiområder med avbøtende tiltak og med tilhørende avgrensinger formelt fastsettes. 
 
Gang- og sykkelveg i tunnel: 
Spørsmålet om gang- og sykkelveg i tunnel eller over Sørkjosfjellet ble stilt. Statens vegvesen 
tar sikte på at sykkeltrafikk må benytte eksisterende E6 over Sørkjosfjellet. En permanent 
løsning for sykkeltrafikk over Sørkjosfjellet må vurderes i samarbeid med kommunen og må 
sees i sammenheng med hvilken funksjon og standard gamle riksveg skal ha etter at den er 
omklassifisert.  Gang- og sykkeltrafikk i tunneler lengre enn 4 kilometer skal godkjennes av 
Vegdirektoratet. Det stilles spesielle krav til belysning og ventilasjon dersom sykkeltrafikk 
tillates i lengre tunneler.  Gang- og sykkeltrafikk kan føres i egen tunnel, alternativt i samme 



tunnel skilt med rekkverk fra biltrafikken. Frihøyden og bredden skal være minimum 3 meter 
(Hb. 021 Vegtunneler 2010;42). 
En slik løsning vil bli svært kostnadskrevende både når det gjelder investering samt drift og 
vedlikehold og det er etter vårt syn vanskelig å forsvare store økte investeringskostnader vurdert 
opp mot potensialet for antall syklende. 
 
Driving av tunnel: 
Det er ikke tatt stilling til om tunnelen vil drives fra begge eller kun den ene siden. Statens 
vegvesen ønsker i utgangspunktet ikke å låse seg til en bestemt løsning når det gjelder driving 
av  tunnel. Vi ønsker i utgangspunktet at det skal være en åpning for å drive tunnelen fra begge 
sider. Dette forutsetter at deponiområder klareres relativt nært tunnelpåhugg på begges sider av 
fjellet. 
 
Veibrink: 
Utsalgsstedet ved Veibrink mister trafikkgrunnlaget. Statens vegvesen vil i samarbeid med 
næringsaktørene vurdere alternative lokaliseringer. 
 
Statens vegvesen har varslet innsigelse mot vegalternativ 7. Innsigelsen er begrunnet i store 
kostnader. Vegalternativet er kostnadsberegnet til ca. 925 millioner kr., og er vesentlig dyrere 
enn det anbefalte vegalternativet. I Nasjonal transportplan (NTP) er det kun avsatt 500 millioner 
kr til vegprosjektet. 
 
 
Statens vegvesens konklusjon og anbefaling 
Formålet med en kommundelplan er å vurdere ulike vegalternativer opp mot hverandre. 
Vedtaket i kommunestyret skal ende opp med valg av ett av de presenterte vegalternativene 1, 6 
eller 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vegalternativ 1: 
I forslag til kommunedelplan anbefalte Statens vegvesen vegalternativ 1. Vegalternativet løser 
alle problemene med dagens veg og har ingen store negative konsekvenser. 
Prissatte konsekvenser er et utrykk for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til 
vegprosjektet. Vegalternativet er det mest samfunnsøkonomiske lønnsomme og det rimeligste. I 
vurderingen av ikke prissatte konsekvenser rangeres vegalternativ 1 som det nest beste. 
 
I høringen har Skjervøy kommune anbefalt vegalternativ 1. Bakgrunn for anbefalingen er at 
hoveddelen av trafikken fra fv. 866 går i retning av Storslett og tilbake. Av ca. 600 bilister 
daglig kjører ca. 450 biler mellom fv. 866 og E6 nord, mellom fv. 866 og E6 sør kjører ca. 150 
biler daglig. 
 
Fylkesmannen i Troms anbefaler vegalternativ 1 fordi det gir minst inngrep i naturen ettersom 
vegen i stor grad følger eksisterende veg. 
 
Reinbeitedistriktet anbefaler vegalternativ 1 eller 6 fordi vegalternativet gir mulighet for 
etablering av ny lokalitet for utsalgssted ved Sørelva. 
 
Det er i løpet av høringen ikke kommet fram nye forhold som gjør at Statens vegvesen endrer på 
sin anbefaling av vegalternativ. 
 
Statens vegvesen anbefaler vegalternativ 1 som grunnlag for utbygging av ny E6. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilde 1: Oversikt alt 1 
 



 

Vegalternativ 6: 

Vegalternativ 6 er noe dyrere enn vegalternativ 1. Vegalternativet har en noe dårligere 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet sammenlignet med vegalternativ 1. Vegalternativet gir det 
største inngrepet i naturen og er derfor rangert som det dårligste i vurderingen av ikke prissatte 
konsekvenser, se kapittel 7.3. 

Alternativet er i konflikt med rørledning tilhørende Sikkajokk kraftstasjon. 

Ingen av uttalelsene til planforslaget anbefaler utbygging kun etter vegalternativ 6. 

 
 

 

Vurdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilde 2: Oversikt alt 6 
 



 
Vegalternativ 7: 
Statens vegvesen har varslet innsigelse mot vegalternativ 7. Innsigelsen er begrunnet i store 
kostnader. Vegalternativet er kostnadsberegnet til ca. 925 millioner kr., og er vesentlig dyrere 
enn det anbefalte vegalternativet. I Nasjonal transportplan (NTP) er det kun avsatt 500 millioner 
kr. til vegprosjektet. 
 
Vegalternativet har den dårligste samfunnsøkonomiske lønnsomheten (NNB). 
I vurderingen av ikke prissatte konsekvenser rangeres vegalternativet som det beste. Differansen 
sammenlignet med de andre vegalternativene er imidlertid liten. 
 
I høringsrunden har følgende berørte parter anbefalt vegalternativ 7, herunder nevnes Norges 
vassdrags- og energidirektorat, Nordreisa næringsforening, Skjervøy næringsforening, 
reindriftsforvaltningen og Norges lastebileier forbund. 
 
Ingen av merknadene tilfører nye momenter ut over det som inngår som grunnlag i 
planforslaget. 
 
Statens vegvesen ser derfor ingen grunn til å endre på det som framgår av planforslaget. 
Innsigelsen mot vegalternativ 7 grunnet store kostnader opprettholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilde 3: Oversikt alt 7 
 



 
Vurdering 
Selv om det er Statens vegvesen som har utarbeidet planen og gitt en entydig anbefaling så er 
det Kommunestyret selv som har vedtaksmyndighet i denne saken. 
Hovedformålet med kommunedelplanen er å avklare hvilket traséalternativ som bør velges for 
fremtidig E6 fra Langslett til Sørkjosen.  
 
Statens vegvesen har, som tiltakshaver, gitt en anbefaling som er godt begrunnet og som er 
basert på analyse og sammenstilling av prisatte og ikke prisatte konsekvenser tilknyttet 
prosjektet. Anbefaling står også i sammenheng med målene for prosjektet og de analysene som 
er utført. Statens vegvesen legger derfor frem 3 vegalternativer som alle oppfyller målene med 
vegprosjektet. 
 
Ved overlevering til Nordreisa kommune er det gitt anbefaling om at alternativ 1 vedtas. Det er 
det rimeligste alternativet og har best netto nytte pr budsjettkrone. 
 
Samtidig er det i høringen kommet frem anbefalinger fra flere om at alt 7 bør velges. For dette 
alternativet har Statens vegvesen som myndighet varslet innsigelse på grunn av høye kostnader. 
Hvis kommunen velger å vedta dette alternativet, så vil det måtte gjennomføres mekling og evnt 
avgjørelse i miljøverndepartementet hvis partene ikke kommer til enighet. 
 
Bakgrunnen for å anbefale vegalterntiv 7 er nevnt som; 

- Viktig at biltrafikk ledes bort fra boligområdene og at turstier, friluftsområder og at 
hensynet til miljøet blir ivaretatt. 

- ut fra hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø 
- har minst konsekvenser for reindriften 
- hensynet til vassdragsverdier ved Sørelva 

 
Rådmannen anbefaler allikevel ikke at kommunestyret vedtar alternativ 7 og stiller seg bak 
tiltakshavers anbefaling. Dette grunngis både med vurderingen i seg selv (se vedlagt 
plandokument) og at det ikke eksisterer tungtveiende årsaker til å velge dette alternativet foran 
alternativ 1 eller alternativ 6. Det er også tatt hensyn til at vedtak av dette alternativet trolig vil 
forsinke prosessen og i verste fall utsette hele prosjektet i forhold til den tidsplanen som er satt 
opp (reguleringsplan 2011, detaljplanlegging/prosjektering 2011-2012, byggestart 2013). Dette 
på bakgrunn av innsigelsen fra Statens vegvesen. 
 
Rådmannen anbefaler at Kommunestyret vedtar alternativ 1 som Kommunedelplan for E6 
Langslett - Sørkjosen. 
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Rapport om eierskapskontroll i Avfallsservice AS 

Henvisninger: 
- Kommuneloven 
- Forskrift om kontrollutvalg  
- KS rapport; ” Eierskap – behov og muligheter for politisk styring av selskaper og 

samarbeid med kommunene”  
 
Vedlegg 
1 Rapport om eierskapskontroll i Avfallsservice As 
2 Saksfremlegget 
3 Rapport juni 2010 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til første setning, første kulepunkt: 
Nordreisa kommunestyre forlanger at saken fremmes i Nord Troms Regionråd hvor alle eiere er 
representert. 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til ordlyden i første setning i første 
kulepunkt:  
Ordlyden ”utarbeider snarest en eierskapsstrategi” byttes ut med ”igangsetter i løpet av 2011 
arbeidet med eierskapsstrategi ” 
 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslagene fra John Karlsen (Frp) og Siv Elin Hansen (Sv) 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 



• Nordreisa kommune igangsetter i løpet av 2011 arbeidet med eierskapsstrategi for 
selskapet Avfallsservice AS. Nordreisa kommunestyre forlanger at saken fremmes i 
Nord Troms Regionråd hvor alle eiere er representert. Selskapsstrategien bør avklare 
kommunens formål med – og strategier for utøvelse av eierskapet i selskapet.  

 
• Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det 

primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg 
kostnadseffektivitet. En forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av 
eierkommunene i fellesskap.  Derved spres kostnadene på flere. 

 
• Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at 

selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors bekreftelse 
skal vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note. 

 
• Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene kommunen 

er eier av eller medeier i.  Kommunens eierskapsportefølje tilsier imidlertid ikke at det er 
hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle selskaper. 

 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 

• Nordreisa kommune utarbeider snarest en eierskapsstrategi for selskapet Avfallsservice 
AS. Selskapsstrategien bør avklare kommunens formål med – og strategier for utøvelse 
av eierskapet i selskapet.  

 
• Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det 

primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg 
kostnadseffektivitet. En forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av 
eierkommunene i fellesskap.  Derved spres kostnadene på flere. 

 
• Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at 

selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors bekreftelse 
skal vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note. 

 
• Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene kommunen 

er eier av eller medeier i.  Kommunens eierskapsportefølje tilsier imidlertid ikke at det er 
hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle selskaper. 

 
 
 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget er i kommuneloven § 77 nr 5 pålagt at det skal påses at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Nordreisa Kontrollutvalg har gitt K-
Sekretariatet i oppdrag om å gjennomføre forvaltningskontroll i det interkommunale selskapet 
Avfallsservice AS.  
 
K-Sekretariat IKS har gitt seks anbefalinger i rapporten (vedlegg) og kontrollutvalget har fattet 
vedtak som innstilling til kommunestyret.  
 



Nordreisa kommune har aksjer og andeler i: 
- Avfallsservice AS, 17 % 
- Biblioteksentralen, 1 andel av 440 
- Nordtro AS  
- Nordreisa ASVO, 10 aksjer 
- Nord-Troms museum BA 
- Kvenkultursenter IKS 
- Nord-Troms regionråd SA 
- Ymber, 10 aksjer 
- Troms Reiseliv AS, 58 737 aksjer 
- Polarporten AS, 1 aksje 
- Bredbåndsfylke Troms AS, 16 000 aksjer 
- KomRev Nord IKS, EK innskudd  
- Halti II  
- K-Sekretariat, EK innskudd 
- Nord-Norsk hestesenter, 3 aksjer 
- Tromsprodukt, 18 aksjer 
- Sappen Leirskole, 41 aksjer 
- Skalandtunnellen, 5 aksjer 
- Hurtigruten ASA, 2707 aksjer 

 
Dersom Nordreisa kommunestyre vil etablere en mer aktiv eierstrategi, må man gjennomgå alle 
eierinteresser: eiere og eierandeler, styringsform og styrende organer, formålsparagrafer 
(vedtekter) organisasjonens virksomhet, økonomiske nøkkeltall, kommunens økonomiske 
engasjement og andre sentrale forhold ved eierskapet.   
 

Vurdering 

Kommunen forvalter store verdier gjennom sine selskaper. For at disse verdiene skal kunne 
forvaltes på en best mulig måte, er det behov for overordnede strategier og retningslinjer. Det er 
viktig, og riktig, at kommunene som eiere, avklarer sitt ståsted i forhold til selskapene og 
definerer forventingene. Utøvelsen av eierskap har direkte konsekvenser for virksomhetens 
disponeringer og presentasjoner.  
 
Nordreisa Kontrollutvalg har bedt kommunestyret om snarest å utarbeide en eierskapsstrategi 
for selskapet Avfallsservice AS. Dette er et viktig og omfattende arbeid som stiller store krav til 
kompetanse. Enkelte kommuner har etablert et egne eiersekretariat og gått til ansettelse av 
juridisk kompetanse (KS rapport om eierskapstenkning) fordi formidling av styrker og svakheter 
med organisasjonsformer forutsetter god oversikt over de juridiske sidene knyttet til 
selskapsorganisering. 
 
KS (KS rapport om eierskapstenkning) anbefaler å skille mellom eierskapsstrategi og 
eierskapspolitikk. Eierskapspolitikk er de overordnede premisser kommunen legger til grunn for 
forvaltningen av sine selskaper og eierandeler, mao de krav kommunen setter til seg selv som 
eier.  For eksempel spørsmål om praktisering av mer-offentlighet, premisser for valg av 
styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering.  
Eierstrategi er, i hht til KS, de prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen har ovenfor det 
enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar de målsettinger som eierne har satt.  
 
Dersom man skal sette i gang et slikt arbeid anbefaler KS at man først tar for seg kommunens 
eierskapspolitikk på et overordnet nivå, hvor man konsentrerer seg om de prinsipielle 
spørsmålene knyttet til sitt eierskap. Deretter utvikler man strategier for de ulike selskapene man 



er involvert i. Dette vil gi politikere og administrasjon mulighet for kompetanseoppbygging og 
bidra til å legge et grunnlag for en forutsigbar politikk og strategier ovenfor de ulike selskapene.   
 
Å utarbeide en kommunal eierskapspolitikk er krevende og det vil bli nødvendig å prioritere 
både administrative og politiske ressurser. Temaet vil også kunne utfordre noen lokale kulturer, 
måten man samarbeider på og kompetansenivået både hos politikere og hos administrasjonen. 
En erkjennelse om at prosessen frem mot en eierskapsmelding (eierskapspolitikk), kan være vel 
så viktig som selve meldingen. Bygging av kompetanse, både hos politikere og i 
administrasjonen bør derfor stå helt sentralt i arbeidet. Det er behov for tid til læring, dialog og 
solid forankring, før en slik melding vil komme til politisk behandling. KS mener at en aktiv 
eierstyring krever tverrpolitisk forståelse av hvorfor kommunen er engasjert i selskapet.    
 
KS anbefaler derfor å sette av god tid til prosessen, både for den administrative og politiske 
forankringen, men også spesielt med tanke på at man er deleier sammen med andre kommuner 
og fylkeskommunen. Det er en stor fordel om det er samarbeid og koordinering i arbeidet med å 
lage eierskapsstrategier. Dersom en kommune kun har mindre eiendeler i selskapet, vil det være 
nødvendig å samarbeide med andre for å få gjennomslag for sine strategier og målsetninger. Det 
er en fordel med mest mulig likt rammeverk som grunnlag for utøvelse av eierstyring.  
 
Nordreisa Kontrollutvalg anbefaler kommunestyret om å ”snarest” utarbeide en eierskapsstrategi 
for Avfallsservice AS. Rådmannen vil at kommunen starter arbeidet, og har også uttrykt dette i 
samtale med K-Sekretariat hvor det ble anbefalt sette av en dato for arbeidet. Slik KS tydelig 
uttrykker er dette et ressurskrevende og kompetansekrevende felt hvor prosessen er like viktig 
som resultatet. Rådmannen kan ikke anbefale noen konkret dato med tanke ressursmessige 
utfordringer på grunn av andre store prosesser som er igangsatt og som skal igangsettes, men 
mener at arbeidet med eierskapspolitikk og deretter eierskapsstrategier igangsettes i løpet av 
2011.  
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Forskuddsvedtak for 2011 - formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Henvisning til lovverk: 
- lov om skatt av formue og inntekt av 18. november 1911 
- lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

Behandling: 
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Første strekpunkt endres ikke. 
Andre strekpunk endres til: Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2011 nyttes en generell sats på 
6 o/oo. For boliger nyttes en sats på 6 o/oo. 

Det ble votert over rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Øyvind Evanger (Ap). 
Forslaget fikk 5 stemmer og 16 stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Vedtak: 
- ved likningen for 2011 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinge fatter etter skatteloven § 73. 
- ved utskrivning av eiendomsskatt for 2010 nyttes en generell sats på 7 o/oo. For boliger 
nyttes en sats på 7 o/oo. 
 

Rådmannens innstilling 

- ved likningen for 2011skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinge fatter etter skatteloven § 73. 

- ved utskrivning av eiendomsskatt for 2010 nyttes en generell sats på 7 o/oo. For boliger 
nyttes en sats på 7 o/oo.  

 
 
 



Saksopplysninger 

Etter forskrift 29.5.70 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 1. november. 
Samme forskrift gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet har hvert år 
siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20. desember, eller til den nærmeste 
påfølgende virkedag dersom 20. desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært bestemt at 
når vedtak ikke er truffet innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn.  
 
I henhold til Lov om skatt og inntekt § 73, skal Stortinget vedta hvor stor den kommunale 
skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og maksimumssatser for 
inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner.  

 

Vurdering 

Fylkesmannen anbefaler for kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruker et 
standardformular i sine vedtak: ” Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortinges vedta”.  
 
Ved likningen for 2010 er det i Nordreisa kommune benyttet høgeste skattøre for både inntekt 
og formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 o/oo og likelydende sats på boliger.    
 
Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter Eigedomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høg satsen skal være.  
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Fullfinansiering av Låni vannverk 

 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2010 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune opptar nytt lån kr 4.800.000 til sluttfinansiering av Låni vannverk. 
Tiltaket er selvfinansierende gjennom kommunale gebyrer. 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune opptar nytt lån kr 4.800.000 til sluttfinansiering av Låni vannverk. 
Tiltaket er selvfinansierende gjennom kommunale gebyrer. 
 
 
Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune opptar nytt lån kr 4.800.000 til sluttfinansiering av Låni vannverk. 



Tiltaket er selvfinansierende gjennom kommunale gebyrer. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har de siste årene gjennomført et av de største utbyggingstiltakene i 
historien. Sørkjosen vannverk og Storslett vannverk er koplet sammen, samtidig som 
Lånivannet er tatt i bruk som ny hovedvannkilde. Til sammen utgjør dette Låni vannverk. 
Dekningsområdet er foruten tettstedene Storslett og Sørkjosen strekningen fra Jubelen til 
Nordkjosen, samt fra Storslett til Einevoll i Reisadalen og deler av Kildal. 
Anlegget har ca 2000 abonnenter. 
 
Saga (tidl. Storslett vannverk) er reservekilde, mens Jernelva (Sørkjosen vannverk) er nødkilde. 
Sistnevnte er delvis totalskadet etter ras som gikk i vår. 
 
Utbygging av Låni vannverk har vært en omfattende prosess, bla. da dette omfattes av 
vernebestemmelsene som gjelder for vernet vassdrag. Dette har medført at det tok noe lengre 
tid med konsesjonsbehandlingene og godkjenning av utbyggingsplanene hos Norges vassdrag 
og energidirektorat. 
 
Anleggsarbeidene har vært delt opp i flere entrepriser, blant annet for å unngå store forsinkelser. 
Utbygging av Låni vannverk har vært nødvendig for å sikre innbyggerne tilfresstillende og godt 
drikkevann, samt å imøtekomme kravene i Drikkevannsforskriften. 
Mattilsynet har hele tiden gitt påtrykk om dette. 
Utbygging i slikt omfang og over flere år med ulike aktører inne i bildet gjør at 
kostnadsanslagene som ble gjort i Hovedplan vann ikke ble nøyaktig nok, samtidig som at det 
av ulike årsaker skjer endringer i forhold til hva som er prosjektert. 
Låneopptak har stort sett blitt gjort ut fra planlagt produksjon hvert år. I dette ligger at hele 
utbygging av vannverket ikke er tatt opp som samlet prosjekt. 
Låneopptakene fordeler seg slik: 

• Lånevedtak 2007 :   kr   7.070.000 
• Lånevedtak 2008 :   kr        35.400.000 
• Lånevedtak 2009:   kr    6.300.000 

Hittil finansiert ved lån   kr  48.770.000 
 
Totalkostnadene hittil er på   kr  56.870.000  ( noen mindre regn. ikke belastet) 
Tilsagn fra Troms Fylkeskommune  kr    3.300.000 
 
Mangler finansiering på   kr  4.800.000 
 
Årsaken til merkostnadene, sett i forhold til tidligere lånevedtak er følgende: 

• Prisstigning pga. lang byggetid grunnet lang saksbehandlingstid hos statlig yndigheter 
• NVE tillot ikke graving i elva ned ved Gammelbrua. Her måtte vannledning legges     
  oppe på brua. P.g.a. å råte måtte alt treverk skiftes. 
• Ekstraarbeid parallelt med høyspent langs Kildalvegen. Fikk ikke tillatelse til å  
   sprenge, så her måtte fjellgrøft pikkes for å komme ned med vannledninga. 
• Ekstrakostnad prosjektledelse p.g.a. lengre byggetid 
• Ekstra asfaltering p.g.a. omlegging trase, bla. i Sandbakken og Kildalsvegen 

 



Formannskapet er tidligere blitt gitt informasjon om ovennevnte, jfr. møte 25.11.2009 vedr. 
behandling av gebyrsatsene for 2009 – 2015. Totalt omfang av ovennevnte merkostnader var 
ikke klart i forbindelse med lånevedtak i 2009. 
 
For å finansiere merkostnadene må det gjøres vedtak om låneopptak. 
Alle kostnadene er innarbeidet i budsjettet, både for 2010 og 2011. Dette innebærer at det ikke 
får betydning for forslaget til budsjett 2011. Hensynet til disse overskridelsene er lagt inn i 
forslag til gebyrsatser for 2010 - 2014/2015. 
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Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 

Henvisning: 
Brev av 05.10.2011 fra Fylkesmannen i Troms; forslag til statsbudsjett 2011 - det økonomiske 
opplegget for kommunene 
Brev av 18.10.2011 fra Avfallsservice AS – renovasjonsgebyr 2011 
 
Vedlegg: 

• Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og betalingssater for 2011 
• Forslag til forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan, bygge- og delingssaker 

2011 
• Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssater  og Forskrift om gebyrregulativ for 

behandling av plan, bygge- og delingssaker 2010 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Lidvart Jakobsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Matombringingen til eldre er en forholdsvis liten kostnad for kommunen, men utgjør ganske 
mye for de som benytter tjenesten. Nordreisa arbeiderparti går derfor inn for å fryse prisen på 
2010 nivå. Basert på 1100 utbringninger pr måned vil dette utgjøre en kostnad på ca. 40.000,-. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Lidvart Jakobsen (Ap). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over Formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i hht til følgende vedlegg: 
 



- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 
• Bygge- og delingssaker  

- Matombringingen til eldre holdes på 2010 nivå 
 
 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.11.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i hht til følgende vedlegg: 
 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 
• Bygge- og delingssaker 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i hht til følgende vedlegg: 
 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 
• Bygge- og delingssaker  

 

Saksopplysninger 

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjettet for 2011 er det lagt opp til en generell 
lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,8 %. I rådmannens budsjettforslag legges inn en 
generell prisøkning på utgiftssiden på 1,88% og lønnvekst på 3,40%. 
  
Flere av de kommunale gebyrområdene har gjennomført tiltak som får betydning for de enkelte 
gebyrsatsene. Vann – og kloakkgebyrene har vært behandlet som egen sak i formannskapet i 
2009. For vannavgiftene er det lagt inn en økning på 40 % og for kloakk en økning på 10 % 
Lønnskostnader inkl sosiale utgifter for ny stilling vann (f.sak 04.11.2010) og avløp er ilagt 
betalingssatsene vann- og avløpsgebyrer med delingsforhold 50/50.  Kostnaden utgjør kr 187,- 
pr abonnent pr år samlet for vann og avløp. Abonnementsutviklingen er som følger:  
 



 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Vann  1497 1527 1543 1570 1599 1690 
Avløp 1042 1071 1101 1121 1180 1204 

 
 
Det ble i 2008 oppdaget feil i selvkostregnskapet for feieavgiften og det ble vedtatt en 
opptrapping til selvkost i kommunestyret i 2008. For 2011 er målet om selvkost oppnådd og det 
betyr ingen økning i gebyret for 2011.   
 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3-4%.  Unntak er miniabonnement, 
miniabonnement kompost og storabonnement som ikke har noen prisvekst. 
 
Utslippstillatelse for bolig og fritidsbebyggelse ilegges gebyr på kr 952, en økning på 2,8 % 
 
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller pålagt bygningsmyndighetene 
gjennom endring av lov eller forskrift.  I forslag til nye gebyrer for 2011 er det lagt til grunn den 
generelle prisveksten på 2,8 %.   
 
Fra 1.januar 2010 erstattet Matrikkelloven tidligere Delingslov som hjemmelsgrunnlag for 
innkreving av gebyr ved oppmåling med mer. I forbindelse ble det utarbeidet felles 
gebyrregulativ for landets kommuner med en detaljert beskrivelse av alle forhold. Disse 
gebyrforslagene foreslås oppjustert med 2,8 prosent. 
 
Fra 1.juli 2009 trådde ny plan- og bygningslov i kraft. Den legger opp til nye krav i forbindelse 
med behandling av reguleringsplaner. Bla skal saker som ikke er i hht godkjent arealplan 
konsekvensutredes.  Dette medfører mer arbeid enn tidligere. Vi har gjort en gjennomgang av 
tidsbruken og har kommet til at gebyret dekker under halvparten av kostnaden ved behandlinga. 
I forslaget til forskrift har vi lagt en gradvis opptrapping, med en økning av gebyrene på 40 %.  
 
I ny planlov åpnes det for at kommunene kan kreve at alle nye planforslag må leveres digitalt og 
følge sosi-standaren. Vi mener det er riktig av kommunen å kreve dette siden vi nå har et ferdig 
digitalt planarkiv, og har derfor lagt dette inn i forskriften i et nytt punkt 2.4.  
  
I 2008 ble det opprettet en ny brukerbetaling ”matombringing til hjemmeboende” som gjaldt fra 
og med 2009. Det blir kjørt ut ca 1100 porsjoner pr måned. Det foreslås en økning på 2,8%.  
 
For sfo legges det ikke inn forslag til økning.  
 
Jfr statsbudsjettet videreføres kr 2.330,- som makspris på foreldrebetalingen for ordinært 
heltidstilbud i barnehage.   
 
Det legges ikke inn prisøkning på leie av samfunnshus og idrettshall. 
 
Det legges ikke inn prisøkning på billetter for svømmehall. 
 
Foreldrebetaling for kulturskolen foreslås økt med 2,8 % 
 
Endringer i avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige 
forskrifter og er i dag kr 300,-. Forskrift for etablererprøve for styrer av serveringssted ble endret 
i mars 2010, hvor gebyrer blir justert til kr 400,- som maksimumsgrense. Gebyret har stått 
uendret i lengre tid og for å reflektere kostnaden ved gjennomføring av prøven, innkjøp av prøve 
og en generell kostnadsutvikling foreslås det økning av etablererprøven til kr 400,-.         



 
For billetter til kino er det ikke lagt inn prisøkning, men disse prisene følger filmselskapenes 
prisjusteringer og kan bli justert i løpet av året. I løpet av første halvår 2011 skal alle landets 
kinoer digitaliseres. Dette kan også medføre en annen prisstruktur på billettene i løpet av 2011. 
    
Gebyr for delingssaker og fellingsavgift for elg følger statlige reguleringer, det er ikke foreslått 
økninger her. 
 
For de resterende avgiftene foreslås det en økning på 2,8 %. 
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Henvisning til lovverk: 
 



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

• Ann Kristin Thorheim og Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende tilleggforslag: 
Kapittel 1.3 Helse/omsorg 
Forsøk 3+3 turnus Høgegga starter 1/4 – 11 
Kostnad 470.000 i 2011 og 625.000 i 2012 finansieres innenfor sektor 1.3. 

 
• Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende tilleggforslag: 

Budsjett område 17 – Politisk  
1. Kr 100.000,- bevilges til barn og unges kommunestyre 
2. Kostnadene finansieres ved omprioriteringer innenfor rammen i 

budsjettområdet 17 
 

• Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:  
Økonomiavdelingen har i følge ordførerens uttalelser til media slitt med liten 
kompetanse. Vi ser også her at kommunen ikke velger å prioritere dette og ønsker 
derfor å bruke de tiltenkte 46.000,- på å styrke økonomiavdelingen. 

 
• Rådmannen fremmet følgende forslag: 

Ordfører godtgjørelse settes til 605.000,- fra 01.01.2011. 
 

• Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
13. Helse og omsorg 
100.000 kr rusforebyggende arbeid justeres innenfor gjeldende budsjettramme 

 
 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Ann Kristin Thorheim og Øyvind Evanger 
(Ap). Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Bjørn Garden (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Øyvind Evangers (Ap) forslag ble trukket tilbake. 
 
Det ble deretter stemt over rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 9 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt dermed. 
 
Det ble til slutt stemt over budsjettet med formannskapets innstilling og vedtatte 
endringsforslag som helhet. 
16 stemte for og 5 stemte imot. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringsforslag vedtatt. 
 

Vedtak: 

Nordreisa kommunes budsjett for 2011 vedtas med følgende rammer:   
 



Ramme 2011  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 31 464 898 -6 493 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000 
13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600 
14 Utviklingsavdelinga 14 837 343 -5 473 322 
15 Anleggsdrift 30 077 170 -19 252 000 
16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500 
17 Politisk 2 843 673 0 
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000 
19 Renter og avdrag 26 132 591 -7 797 000 
Sum rammer 2011 359 070 942 -359 070 942 

 
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken med kr 15 000 000. 
 
Kapittel 1.3 Helse/omsorg 
Forsøk 3+3 turnus Høgegga starter 1/4 – 11 
Kostnad 470.000 i 2011 og 625.000 i 2012 finansieres innenfor sektor 1.3. 
 
Budsjett område 17 – Politisk  
1. Kr 100.000,- bevilges til barn og unges kommunestyre 
2. Kostnadene finansieres ved omprioriteringer innenfor rammen i budsjettområdet 17 
 
Ordfører godtgjørelse settes til 605.000,-. 
 
 
Vedlegg 
1 Nordreisa kommune, tiltak driftbudsjett 2011 
2 Nordreisa kommune, tiltak investeringsbudsjett 2011 
3 År 2011 - Prisnivå perioden 2011-2014 
4 Forslag til statsbudsjett 2011 - det økonomiske opplegget for kommunene 
5 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som taper på omleggingen av 

inntektssystemet 

Formannskapets innstilling 

Nordreisa kommunes budsjett for 2011 vedtas med følgende rammer:   
 
Ramme 2011  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 31 464 898 -6 493 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000 
13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600 
14 Utviklingsavdelinga 14 837 343 -5 473 322 
15 Anleggsdrift 30 077 170 -19 252 000 
16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500 
17 Politisk 2 843 673 0 
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000 
19 Renter og avdrag 26 132 591 -7 797 000 
Sum rammer 2011 359 070 942 -359 070 942 

 
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken med kr 15 000 000. 
 
 
TIL KOMMUNESTYRET 16.12.2010 
 



 
Saksopplysninger 
 
Formannskapet har behandlet budsjettet for 2011 og vedtok følgende: 

• Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken på 15 mill kr og 
innarbeider renter og avdrag i budsjettet. Tiltaket har ikke effekt på budsjettet for 2011, 
da tiltaket videreføres fra 2010.  

• Renter og avdrag som følge av fullfinansiering av Lånivann innarbeides i budsjettet for 
2011. Rentene utgjør kr 216 913.- og avdragene utgjør kr 98 918.-  

• Videoløsning for kommunestyret på Web TV på kr 50 000.- innarbeidet i budsjettet.  
• 1.1 mill i frie inntekter til kommunene fra staten settes på bundne fond for 2011. 
 

Fullfinansiering av Lånivann er med i selvkostregnskapet og dermed også i beregningene av de 
kommunale avgiftene. Beløpet har også vært innarbeidet i renter og avdrag for vann og 
avløpsinvesteringer. I og med at det er et nytt lån, har det derimot ikke vært innarbeidet i rente 
og avdragsbelastningen for eksisterende lån. Hadde låneopptaket skjedd før budsjettprosessen 
startet, ville ikke tiltaket hatt økonomisk effekt for budsjettet for 2011. Tiltaket vil nå øke 
utgiftene med kr 315 831.- i budsjettet for 2011.  
 
Nordreisa kommune vil få tildelt 1.1 mill i frie inntekter som rammetilskudd i løpet av 2010. 
Kommunene kan velge å betale ned gjeld, sette midlene på fond eller bruke pengene som 
egenandeler på investeringer. Formannskapet vedtok å sette beløpet på fond for 2011. 
Realitetsbehandling av bruk av midlene må gjøres i forbindelse med behandlingen av regnskapet 
for 2010, da formannskapet og kommunestyret må ta stilling til bruk av overskudd eller 
underskudd.  
 
Web TV har en kostnad på kr 50 000.- for budsjettet i 2011.   
 
Totalt sett har formannskapets vedtak en økonomisk effekt på kr 365 831.-  
 
 
Rammene for 2011 blir da: 
Ramme 2010  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 24 820 848 -8 921 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 929 247 -30 096 445 
13 Helse og omsorg, Sosial 131 852 606 -43 139 600 
14 Utviklingsavdelinga 15 574 869 -6 523 523 
15 Anleggsseksjonen 15 930 200 -8 843 000 
16 Bygg og eiendom 22 795 156 -3 081 500 
17 Politisk 2 701 077 0 
18 Skatt og rammetilskudd 1 000 000 -228 441 717 
19 Renter og avdrag 25 240 302 -7 797 000 
Sum rammer 2010 336 844 305 -336 844 305 
   
   

11 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 24 820 848 -8 921 520 
Endringer i budsjett 2011   
Konsekvensjustert budsjett  3 921 685 2 960 000 
Økning lønnsoppgjør 2011, 8 mnd virkning, lønnsøkning 3,25% -400 000  
Ref fra private  325 000 
Avtale om bedriftshelsetjeneste, flere yrkesgrupper 200 000  
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke 10 000  



Endring integreringstilskudd   486 000 
Endring introduksjonsstønad  -243 788  
Reduksjon til andre kommuner flyktningstjenesten -100 000  
Faste avgifter microsoft lisenser, kompetanse og overtid IT 276 000  
Interkommunal innkjøper 35 442  
Kirkelig administrasjon, herunder lønn, bispevisitas og valg 125 000  
Drift interkommunal IT 209 000  
Besparelse interkommunal innkjøper budsjettert som inntekt 500 000  
Ikke disponerte midler (1 334 542 - 365 831) 968 711  
Internsalg økonomi fra vann og avløp  -81 000 
Internsalg IT fra vann og avløp  -100 000 
Internsalg fellesutgifter kontordrift fra vann og avløp  -20 000 
Bruk av fond  -1 142 000 
Avsetning fond  1 142 000  
Ramme 2011 31 464 898 -6 493 520 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Oppheving av vakanser service 426 000  
Kompetanse økonomiavdelingen 46 000  
Faste avgifter microsoft lisensenser 300 000  
   
   

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 96 929 247 -30 096 445 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -237 212 110 840 
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd (kommunale bhg)  14 153 000 
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd (private bhg)  4 059 605 
Bruk av fond bhg fra 2010 (12400)  -1 500 000 
Driftsavtale Knerten, Storvik (800 statstilskudd + 430 kom andel) 1 230 000  
Husleie Leirbukt -143 000  
Reduksjon antall klasser på Storslett skole -500 000  
Økt satsning på tilpasset opplæring 500 000  
Økte personalressurser pga flere plasser tildelt høsten 2010 (12 400) 320 000  
Oppholdsbetaling plere plasser, flere plasser (12400)  -50 000 
Økte tilskudd 5 private barnehager fra 88 til 91% fra 1. aug 28 000  
Frukt og grønt i budsjett på Storslett skole, bort fra 12100 -108 197  
Reduksjon spesped, elever ut fra grunnskolen og effektivisering -2 500 000  
Redusert kompensasjon transport nedsatt funksjonsevne   100 000 
Økte utgifter egenandel til skoleskyss 900 000  
Redusert overføring Sappen leirskole iht avtale -90 000  
Husleie Familiesenteret 84 000  
Reduksjon ref fra staten helsesøster  200 000 
Barnevern, budsjettjusteringer 210 056 -1 860 000 
Ramme 2011 96 622 894 -14 883 000 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Indeksregulering, prisøkning i konsekvensjustert budsjett 13 000  
Øke personaltettheten i 2012 kr 5 920 000   
Ansette kjøkkenassistent i 2012 kr 1 200 000   
NB! Fordele bredbånd, 40 000 fra 12400 til bhg - arena   
Utarbeidelse av ny felles retningslinje for behovsprøving   
Økte stillinger barnevern i konsekvensjustert budsjett   
Styrerassistent, Sonjatun 250 000  
Overtid, Oksfjord bhg 8 000  



Vikar annet fravær  27 000  
Lønn ferievikar alle bhg pga 4 og 5 uker ferie 133 000  
Reise diett 2 000  
Kompetansehevingstiltak ihht vedtak levekår 13/10 -  juni 2010 (12400) 70 000  
   
   

13 Helse og omsorg Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 131 852 606 -43 139 600 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  2 628 508 0 
Husleie dagtilbud funksjonshemmende -163 008  
Dagsenter psykisk utviklingshemmende -81 504  
Husleie tyngdepunkt afasi (tjenesten overføres 1/1-11) -40 000  
Faste IT utgifter, fagprogram i bruk (felles)  130 000  
Vedlikehold inventar/utstyr (felles) 20 000  
Ny legestilling 520 000  
Vikar annet fravær (13100) 20 000  
Drift av legevaktsentralen (13100) 40 000  
Leiebil Høgegga 60 000  
Driftskostnader mobile rapporteringsenheter 20 000  
Vederlagsberegning for mye Bo og kultur  400 000 
Kompetanseutvikling rehab/fysioterapi 15 000  
Vifte medisinrom omsorgssenteret 30 000  
Ståheis sykehjemmene 25 000  
Drift service it software adm sosialtjeneste 5 000  
Ramme 2011 135 081 602 -42 739 600 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Kvalifiseringsprogrammet (kr 1 003 000 i rammetildeling - tas fra fond) 0  
Innføring av 3+3 turnus Høgegga 625 000  
Innføring av 3+3 turnus Sonjatun sykehjem 830 000  
Opprettelse av diabetessykepleier 20% stilling 90 000  
Øke pleiefaktoren 1 380 000  
Funkke prosjektet kommunikasjon UNN, lege, omsorg, NAV (felles) 80 000  
Norsk elektronisk legehåndbok (30 000:2) 15 000  
Budsjettjustering faste tillegg legetjenesten, 24 000 i kons kv budsjett 40 000  
Ikke diponerte midler ikke lenger reell (13100) - lønn i konskv budsjett  792 000 
   
   

14 Utviklingsavdelingen  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 15 574 869 -6 523 523 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -571 226 721 900 
Budsjettjustering, veterinærvakt skal være i balanse  -9 699 
Interkommunal friluftskartlegging gjennom fylkeskommunen 150 000 -150 000 
Indeksregulering merking av scooterløyper 4 000  
Styrking av hovedbibliotek jfr vedtak AMU aug 2010 12 700  
Sommerarbeidsplasser Tørfoss jfr avtale med Nord-Troms museum 30 000  
Friluftsråd/-forvaltning/destinasjonsutvikling Nordreisa 100 000  
Oppgradering programvare bibliotek  25 000  
Tatt bort prosjektleder friluftstiltak og friluftsforvaltning -488 000 488 000 
Ramme 2011 14 837 343 -5 473 322 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   



Flytting av budsjettposter fra 16800 til 14 792 (kr 18 000 - kun arena)   
Vedlikehold Halti 80 000  
Vedlikehold Ungdommens hus 100 000  
Etablering 50% stilling Park og friluftsansvarlig  200 000  
Kino to ganger i uka 30 000  
Frivillighetssentralen, prisjustert i konsekvensjustert budsjett 4 000  
   
   

15 Anleggsdrift  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 15 930 200 -8 843 000 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -515 008 0 
Budsjettjustering vann iht vedtak formannskapet 2 315 157 -5 667 000 
Budsjettjustering avløp iht vedtak formannskapet 1 494 821 -4 742 000 
Kalkulatoriske utgifter vann  6 517 000  
Kalkulatoriske utgifter avløp  4 335 000  
Ramme 2011 30 077 170 -19 252 000 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Økning av stilling vann og avløp 410 000  
   
   

16 Bygg og eiendom Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 22 795 156 -3 081 500 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -813 818 0 
Ingen driftsutgifter Sappen skole -73 251  
Reduksjon drift Oksfjord skole  -110 316  
Utgifter ifbm økte kommunale avgifter 250 000  
Elektrisk energi (Økning 543 000, minus konsesjonskraft 450 000) 93 000  
Internsalg teknisk fra vann og avløp (532 000+88 000 +183 000)  -803 000 
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke -130 000  
Ramme 2011 22 010 771 -3 884 500 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Egen vaktmester for bhg 432 000  
Budsjettjustering drift kommunale boliger til nullsumspill 240 000 -120 000 
Vedlikeholdsplan kommunal eiendom - NB Prioritering   
   
   

17 Politisk  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 2 701 077 0 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -57 404 0 
Gjennomføring av kommunevalg 2011 150 000  
Web TV i kommunestyresalen 50 000  
Ramme 2011 2 843 673 0 
   
Ikke i budsjettforslaget   
Engasjement 100% stilling for valgåret 2011 425 000  
Generell økning for gjennomføring av valget 90 000  
   
   

18 Skatt og rammetilskudd   Utgifter  Inntekter 



Ramme for 2010 1 000 000 -228 441 717 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett 18 800  
   
Skatt på inntekt og formue  -501 000 
   
Eiendomsskatt, ikke kjøp av konsulenttjenester  -1 018 800  
Justering eiendomsskatt som følge av klager  105 717 
   
Innbyggertilskudd  -37 765 000 
Inntektsutjevning  6 645 000 
Skjønnsmidler fylkesmannen  367 000 
Nord-Norge tilskudd  1 042 000 
Ramme 2011 0 -258 548 000 
   
   
   

19 Renter og avdrag   Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 25 240 302 -7 797 000 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) -2 678 821  
Renter tidligere års investeringer (- 434 000 + 216 913) -217 087  
Avdrag tidligere års investeringer (7 332 119 + 98 918) 7 431 037  
Renter V/A -5 491 000  
Avdrag V/A -4 357 000  
Renter og avdrag investeringer 2011 1 309 399  
Dekning av tidligere års underskudd  4 895 761  
   
Ramme 2011 26 132 591 -7 797 000 
   
   
   

Ramme 2011  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 31 464 898 -6 493 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000 
13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600 
14 Utviklingsavdelinga 14 837 343 -5 473 322 
15 Anleggsdrift 30 077 170 -19 252 000 
16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500 
17 Politisk 2 843 673 0 
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000 
19 Renter og avdrag 26 132 591 -7 797 000 
Sum rammer 2011 359 070 942 -359 070 942 

 
 
 
Investeringsbudsjett 2011 
 
Storslett skole, byggetrinn 3  20 000 000 

Guleng 3  7 000 000 

Nytt økonomisystem 1 200 000 

Anskaffelse av mobil profil 210 000 

Oppgradering veglys 250 000 

Pri tiltak vedl plan, brannsikr kom hus, elektrotavle og 2 vognskur 412 500 



Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10 1 000 000 

Oppgradering datasenter Nord-Troms 106 000 

Innkjøp av IP telefoni, felles Nord-Troms 743 000 

 30 921 500 

Investeringsbudsjett vann   

Sammenkobling Moan - Høgegga 950 000 

Forprosjektering vannforsyning Straumfjorden 250 000 

Forvaltningssystem Komtek vann, avløp og feiing 160 000 

  

Investeringsbudsjett avløp   

Fullfinansiering Lånivann 4 800 000 

Hovedplan avløp 500 000 

Synkekummer og sanering overvann Storslett - Sørkjosen 200 000 

  

Ikke i budsjettforslaget  

Tilrettelegging læringsmiljø 1 650 000 

IT utstyr barnehager 273 000 

IT utstyr skolene (inkl VO) 166 000 

Scenerigg Samfunnshus 375 000 

Innredning av storbad (har fått privat finansiering) 60 000 
 
 
 
Vurdering 
 
Tiltakene fra formannskapet har samlet sett en økonomisk effekt på kr 365 831.-. Budsjettet skal 
være i balanse etter formannskapets vedtak. Formannskapet la ingen føringer på hvor 
inndekningen skulle tas fra, inndekningen er foretatt med reduksjon i ikke disponerte midler 
med samme beløp.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIDLIGERE BEHANDLING  
 
 
 



Saksprotokoll i Nordreisa Rådet for funksjonshemmede - 06.12.2010 
 
Behandling: 
Budsjett for 2011 tas til orientering 
 
Vedtak: 
Budsjett for 2011 tas til orientering 
 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 06.12.2010 
 
Behandling: 
Budsjett for 2011 tatt til orientering. 
 
Vedtak: 
Budsjett for 2011 tatt til orientering. 
 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2010 
 
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: 
- Renter og avdrag låneopptak Husbanken innarbeides i budsjettet for 2011 
- Renter og avdrag Låni vannverk, sak formannskapet 65/10, innarbeides i budsjettet for 
2011 
- 1.1 mill mer i frie inntekter til kommunene fra staten i 2010 settes på ubundne fond for 
2011. 
- Videoløsning for kommunestyret på Web TV kr 50.000,- innarbeides i budsjettet for 
2011 
Nye rammer som følge av vedtak innarbeides til kommunestyret 16. desember. 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommunes budsjett for 2011 vedtas med følgende rammer: 
 
Ramme 2011  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 30 688 729 -5 351 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000 
13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600 
14 Utviklingsavdelinga 14 837 343 -5 473 322 
15 Anleggsdrift 30 077 170 -19 252 000 
16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500 
17 Politisk 2 793 673 0 
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000 
19 Renter og avdrag 25 816 760 -7 797 000 
Sum rammer 2011 357 928 942 -357 928 942 

 
 
- Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken med kr 15 000 000. 
- Renter og avdrag låneopptak Husbanken innarbeides i budsjettet for 2011 
- Renter og avdrag Låni vannverk, sak formannskapet 65/10, innarbeides i budsjettet for 



2011 
- 1.1 mill mer i frie inntekter til kommunene fra staten i 2010 settes på ubundne fond for 
2011. 
- Videoløsning for kommunestyret på Web TV kr 50.000,- innarbeides i budsjettet for 
2011 
Nye rammer som følge av vedtak innarbeides til kommunestyret 16. desember. 
 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes budsjett for 2011 vedtas med følgende rammer:   
 
Ramme 2011  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 30 688 729 -5 351 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000 
13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600 
14 Utviklingsavdelinga 14 837 343 -5 473 322 
15 Anleggsdrift 30 077 170 -19 252 000 
16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500 
17 Politisk 2 793 673 0 
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000 
19 Renter og avdrag 25 816 760 -7 797 000 
Sum rammer 2011 357 928 942 -357 928 942 

 
 
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken med kr 15 000 000. 
 
 

TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.11.2010 

Saksopplysninger 

Administrasjonen har kvalitetssikret innspillene som var med i saksframlegget som er behandlet 
i drifts- og levekårsutvalget. Da ble det oppdaget at reduksjonen av statstilskudd til private 
barnehager ikke var tatt med saksframlegget. Statstilskuddene som for 2011 er en del av 
rammetilskuddet utgjorde 4,8 mill som en redusert inntekt. 
 
Av andre store endringer som følge av kvalitetssikringen er økning i renter tidligere års 
investeringer på kr 716 554.- og inntekter fra intern salg vann og avløp på kr 1004 000.-  
 
I tillegg var det i 2009 og 2010 budsjettert med kr 1 012 000 ikke disponible ressurser på 
sykehjemmet som nå er fjernet. Behov for kr 792 000 til nattevakt på et sykehjem er fjernet som 
tiltak da stillingen er lagt inn i lønnsbudsjettet.    
 
Driftsnivået og investeringene er holdt på et minimum, slik at det er mulig å ha buffre i 
budsjettet til regnskapet for 2010 foreligger. I budsjettet for 2011 er det en økning i 
bemanningen på Bo og kultur i forhold til vedtatt budsjett for 2010. Vi har derfor styrket 
eldreomsorgen i forhold til 2010. Foreløpig er det ingen informasjon om ekstratildelingen på ca 
1,1 mill for 2010 skal videreføres i 2011.   
 
Konsekvensjustert budsjett har ført til mindre endringer på flere av postene. 
 



For å saldere budsjettet inneholder budsjettforslaget følgende endringer i forhold til 
saksframlegget som ble lagt fram for drifts- og levekårsutvalget: 
 
Sektor 1.1 Administrasjon 
• Finansiering av lisensutgifter reduseres fra kr 300 000 til 140 000, da IT får kr 100 000 for 

intern salg vann og avløp og har handlefrihet innenfor ikke disponerte midler for 2011. 
Samlet sum lisensutgifter, kompetanse og overtid blir da 276 000. 

• Intern salg fra vann og avløp til økonomiavdelingen på kr 81 000 og for felles kontordrift kr 
20 000 er tatt med i budsjettet. 

• Feilbudsjetteringen på 425 000 er tatt med i konsekvensjustert budsjett og kan derfor ikke 
som tiltak.  

• Ikke disponerte midler er økt som til 1,8 mill for å sikre at kommunen følger forpliktende 
plan for dekning av tidligere års underskudd. Dersom regnskapet for 2010 blir godt kan 
beløpet disponeres til politisk prioriterte tiltak.  

 
Sektor 1.2 Skole, barnehage og familiesenteret    
• Øremerkede statstilskudd barnehage som inngår i rammen er totalt kr 18 212 605, og ikke 

14 331 000 som tidligere antatt. 
• Utgifter til Knerten barnehage i Storvik budsjetteres til kr 1230 000, som både er tidligere 

statstilskudd på kr 800 000 og kommunal andel på 430 000. 
• Husleie Leirbukt barnehage reduseres med ca 105 000 pr år, da investeringstilskuddet på kr 

1 258 000 er overført til Stiftelsen NYBO iht tidligere inngått avtale. Det utgjør 143 000 for 
2011 grunnet budsjettert nivå for 2010 er inkludert mva. 

• Innenfor barnevernet er den totale reduksjonen det samme, men en inntekt var budsjettert 
som en redusert utgift i saksframlegget til drifts- og levekårsutvalget.  

• I løpet av 2010 får vi ca 2 mill mer i inntekt enn budsjettert, uten at utgiftsnivået har økt 
tilsvarende. Disse midlene skal settes av på bundne fond. Det er budsjettert med bruk av 1,5 
mill av disse.  

• På levekårsmøtet ble det stilt spørsmål om antall klasser de kommende årene. Det blir 2 
færre klasser høsten 2011. Det er lagt inn besparelser som følge av færre klasser i 2011, men 
midlene (ca 0,5 mill) omdisponeres til tilpasset opplæring og tidlig innsats for å bedre 
resultatene i skolen. Virkningen første år er med 5/12 virkning, mens helårsvirkningen 
kommer påfølgende år. 

 
Sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial 
• Utgiftene i konsekvensjustert budsjett er redusert med kr 1 012 000 som nevnt overfor.  
• Tiltaket vedrørende opprettholdelse av antall nattevakter på kr 792 000 er tatt ut som tiltak, 

da det er i lønnsbudsjettet (konsekvensjustert budsjett). Dette var i 2010 budsjettert som en 
inntekt på ikke disponerte midler. 

 
• Levekårsutvalget ønsker å se på ny turnusordning for 2 av enhetene. Administrasjonen 

ønsker å ta dette opp i sammenheng med den planlagte Helsedagen kommunestyret skal ha 
1. kvartal 2011. Dette bør også sees i sammenheng med regnskapet for 2010 med tanke på 
forpliktende plan for dekning av tidligere års underskudd.   

 
 
Sektor 1.4 Utviklingsavdelingen   
• Budsjettet for veterinærvakt skal være i balanse, på grunn av lønnsøkningen i 

konsekvensjustert budsjett endres det fra en utgift på kr 17 969 til en økning i inntektene på 
kr 9 699. 



• Inntektene til interkommunal friluftskartlegging hadde feil fortegn, dette medfører en 
inntektsøkning for budsjettet på kr 300 000. 

• Prosjektene friluftstiltak og friluftsforvaltning avsluttes, det medfører reduksjon i utgiftene 
og inntektene på 488 000.  

• Prisjustering av frivillighetssentralen er tatt ut av budsjettforslaget, da den er prisjustert i 
konsekvensjustert budsjett. 

 
 
Sektor 1.5 Anleggsdrift 
• Budsjettet er justert etter formannskapets vedtak om kommunale utgifter og driftsutvalget 

vedtak om å ikke økning stillinger innenfor vann og avløp. Bruttobeløpene er vist i 
oversikten. 

• Kjøp av tjenester fra andre enheter i kommunen er tatt med i budsjettet som nevnt overfor. 
Dette er ikke gjort tidligere i budsjettene, men har vært en del av selvkostberegningene som 
er med på å fastsette de kommunale avgiftene.  

 
Sektor 1.6 Bygg og eiendom 
• Økningen i elektrisk energi er redusert fra kr 853 000 til kr 543 000. 
• Internsalg fra vann og avløp er tatt med, dette utgjør 803 000 for hele sektoren.  
 
Sektor 1.7 Politiske utvalg  
• Virkninger av konsekvensjustert budsjett er justert med ca kr 20 000.  
 
Sektor 1.8 Skatt og rammetilskudd 
• Ingen reelle endringer, men en justering på grunnlag av konsekvensjustert budsjett slik at 

tiltakene blir rett systemmessig. 
   
Sektor 1.9 Renter og avdrag 
• Endring på renter fra kr 444 000 til kr 434 000 på grunn av tastefeil. 
• Økning i avdrag fra kr 6 615 565 til kr 7 332 119 på grunn av summeringsfeil ved oppsettet 

mellom forventet rentenivå 2011 og budsjettert rentenivå i 2010.  
 
Alle endringene er synliggjort nedenfor. 
 
 
 
Ramme 2010  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 24 820 848 -8 921 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 929 247 -30 096 445 
13 Helse og omsorg, Sosial 131 852 606 -43 139 600 
14 Utviklingsavdelinga 15 574 869 -6 523 523 
15 Anleggsseksjonen 15 930 200 -8 843 000 
16 Bygg og eiendom 22 795 156 -3 081 500 
17 Politisk 2 701 077 0 
18 Skatt og rammetilskudd 1 000 000 -228 441 717 
19 Renter og avdrag 25 240 302 -7 797 000 
Sum rammer 2010 336 844 305 -336 844 305 
   
   

11 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 24 820 848 -8 921 520 
Endringer i budsjett 2011   



Konsekvensjustert budsjett  3 921 685 2 960 000 
Økning lønnsoppgjør 2011, 8 mnd virkning, lønnsøkning 3,25% -400 000  
Ref fra private  325 000 
Avtale om bedriftshelsetjeneste, flere yrkesgrupper 200 000  
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke 10 000  
Endring integreringstilskudd   486 000 
Endring introduksjonsstønad  -243 788  
Reduksjon til andre kommuner flyktningstjenesten -100 000  
Faste avgifter microsoft lisenser, kompetanse og overtid IT 276 000  
Interkommunal innkjøper 35 442  
Kirkelig administrasjon, herunder lønn, bispevisitas og valg 125 000  
Drift interkommunal IT 209 000  
Besparelse interkommunal innkjøper budsjettert som inntekt 500 000  
Ikke disponerte midler 1 334 542  
Internsalg økonomi fra vann og avløp  -81 000 
Internsalg IT fra vann og avløp  -100 000 
Internsalg fellesutgifter kontordrift fra vann og avløp  -20 000 
Ramme 2011 30 688 729 -5 351 520 
   
Ikke i budsjettforslaget   
Oppheving av vakanser service 426 000  
Kompetanse økonomiavdelingen 46 000  
Faste avgifter microsoft lisensenser 300 000  
   
   

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 96 929 247 -30 096 445 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -237 212 110 840 
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd (kommunale bhg)  14 153 000 
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd (private bhg)  4 059 605 
Bruk av fond bhg fra 2010 (12400)  -1 500 000 
Driftsavtale Knerten, Storvik (800 statstilskudd + 430 kom andel) 1 230 000  
Husleie Leirbukt -143 000  
Reduksjon antall klasser på Storslett skole -500 000  
Økt satsning på tilpasset opplæring 500 000  
Økte personalressurser pga flere plasser tildelt høsten 2010  320 000  
Oppholdsbetaling plere plasser, flere plasser (12400)  -50 000 
Økte tilskudd 5 private barnehager fra 88 til 91% fra 1. aug 28 000  
Frukt og grønt i budsjett på Storslett skole, bort fra 12100 -108 197  
Reduksjon spesped, elever ut fra grunnskolen og effektivisering -2 500 000  
Redusert kompensasjon transport nedsatt funksjonsevne   100 000 
Økte utgifter egenandel til skoleskyss 900 000  
Redusert overføring Sappen leirskole iht avtale -90 000  
Husleie Familiesenteret 84 000  
Reduksjon ref fra staten helsesøster  200 000 
Barnevern, budsjettjusteringer 210 056 -1 860 000 
Ramme 2011 96 622 894 -14 883 000 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Indeksregulering, prisøkning i konsekvensjustert budsjett 13 000  
Øke personaltettheten i 2012 kr 5 920 000   
Ansette kjøkkenassistent i 2012 kr 1 200 000   
NB! Fordele bredbånd, 40 000 fra 12400 til bhg - arena   
Utarbeidelse av ny felles retningslinje for behovsprøving   
Økte stillinger barnevern i konsekvensjustert budsjett   



Styrerassistent, Sonjatun 250 000  
Overtid, Oksfjord bhg 8 000  
Vikar annet fravær  27 000  
Lønn ferievikar alle bhg pga 4 og 5 uker ferie 133 000  
Reise diett 2 000  
Kompetansehevingstiltak ihht vedtak levekår 13/10 -  juni 2010  70 000  
   
   

13 Helse og omsorg Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 131 852 606 -43 139 600 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  2 628 508 0 
Husleie dagtilbud funksjonshemmende -163 008  
Dagsenter psykisk utviklingshemmende -81 504  
Husleie tyngdepunkt afasi (tjenesten overføres 1/1-11) -40 000  
Faste IT utgifter, fagprogram i bruk (felles)  130 000  
Vedlikehold inventar/utstyr (felles) 20 000  
Ny legestilling 520 000  
Vikar annet fravær (13100) 20 000  
Drift av legevaktsentralen (13100) 40 000  
Leiebil Høgegga 60 000  
Driftskostnader mobile rapporteringsenheter 20 000  
Vederlagsberegning for mye Bo og kultur  400 000 
Kompetanseutvikling rehab/fysioterapi 15 000  
Vifte medisinrom omsorgssenteret 30 000  
Ståheis sykehjemmene 25 000  
Drift service it software adm sosialtjeneste 5 000  
Ramme 2011 135 081 602 -42 739 600 
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Kvalifiseringsprogrammet (kr 1 003 000 i rammetildeling - fra fond) 0  
Innføring av 3+3 turnus Høgegga 625 000  
Innføring av 3+3 turnus Sonjatun sykehjem 830 000  
Opprettelse av diabetessykepleier 20% stilling 90 000  
Øke pleiefaktoren 1 380 000  
Funkke prosjektet mellom UNN, lege, omsorg, NAV (felles) 80 000  
Norsk elektronisk legehåndbok (30 000:2) 15 000  
Budsjettjustering faste tillegg legetj, 24 000 i kons kv budsjett 40 000  
Ikke disponerte midler ikke reell (13100) - lønn i konskv bud  792 000 
   
   

14 Utviklingsavdelingen  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 15 574 869 -6 523 523 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -571 226 721 900 
Budsjettjustering, veterinærvakt skal være i balanse  -9 699 
Interkommunal friluftskartlegging gjennom fylkeskommunen 150 000 -150 000 
Indeksregulering merking av scooterløyper 4 000  
Styrking av hovedbibliotek jfr vedtak AMU aug 2010 12 700  
Sommerarbeidspl Tørfoss jfr avtale med Nord-Troms museum 30 000  
Friluftsråd/-forvaltning/destinasjonsutvikling Nordreisa 100 000  
Oppgradering programvare bibliotek  25 000  
Tatt bort prosjektleder friluftstiltak og friluftsforvaltning -488 000 488 000 
   
Ramme 2011 14 837 343 -5 473 322 



   
   
Ikke i budsjettforslaget   
Flytting av budsjettposter fra 16800 til 14 792 (kr 18 000 - kun 
arena)   
Vedlikehold Halti 80 000  
Vedlikehold Ungdommens hus 100 000  
Etablering 50% stilling Park og friluftsansvarlig  200 000  
Kino to ganger i uka 30 000  
Frivillighetssentralen, prisjustert i konsekvensjustert budsjett 4 000  
   

15 Anleggsdrift  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 15 930 200 -8 843 000 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -515 008 0 
Budsjettjustering vann iht vedtak formannskapet 2 315 157 -5 667 000 
Budsjettjustering avløp iht vedtak formannskapet 1 494 821 -4 742 000 
Kalkulatoriske utgifter vann  6 517 000  
Kalkulatoriske utgifter avløp  4 335 000  
   
Ramme 2011 30 077 170 -19 252 000 
   
Ikke i budsjettforslaget   
Økning av stilling vann og avløp 410 000  
   

16 Bygg og eiendom Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 22 795 156 -3 081 500 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -813 818 0 
Ingen driftsutgifter Sappen skole -73 251  
Reduksjon drift Oksfjord skole  -110 316  
Utgifter ifbm økte kommunale avgifter 250 000  
Elektrisk energi (Økning 543 000, minus konsesjonskraft 450 000) 93 000  
Internsalg teknisk fra vann og avløp (532 000+88 000 +183 000)  -803 000 
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke -130 000  
   
Ramme 2011 22 010 771 -3 884 500 
   
Ikke i budsjettforslaget   
Egen vaktmester for bhg 432 000  
Budsjettjustering drift kommunale boliger til nullsumspill 240 000 -120 000 
Vedlikeholdsplan kommunal eiendom - NB Prioritering   
   

17 Politisk  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 2 701 077 0 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett  -57 404 0 
Gjennomføring av kommunevalg 2011 150 000  
   
Ramme 2011 2 793 673 0 
   
Ikke i budsjettforslaget   
Engasjement 100% stilling for valgåret 2011 425 000  
Generell økning for gjennomføring av valget 90 000  
   
   



18 Skatt og rammetilskudd   Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 1 000 000 -228 441 717 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett 18 800  
   
Skatt på inntekt og formue  -501 000 
   
Eiendomsskatt, ikke kjøp av konsulenttjenester  -1 018 800  
Justering eiendomsskatt som følge av klager  105 717 
   
Innbyggertilskudd  -37 765 000 
Inntektsutjevning  6 645 000 
Skjønnsmidler fylkesmannen  367 000 
Nord-Norge tilskudd  1 042 000 
   
Ramme 2011 0 -258 548 000 
   
   
   

19 Renter og avdrag   Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2010 25 240 302 -7 797 000 
Endringer 2011   
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) -2 678 821  
Renter tidligere års investeringer -434 000  
Avdrag tidligere års investeringer 7 332 119  
Renter V/A -5 491 000  
Avdrag V/A -4 357 000  
Renter og avdrag investeringer 2011 1 309 399  
Dekning av tidligere års underskudd  4 895 761  
   
Ramme 2011 25 816 760 -7 797 000 
 
   

Investeringsbudsjett 2011  
  

Storslett skole, byggetrinn 3  20 000 000 

Guleng 3  7 000 000 

Nytt økonomisystem 1 200 000 

Anskaffelse av mobil profil 210 000 

Oppgradering veglys 250 000 

Pri tiltak vedl plan, brannsikr kom hus, elektrotavle og 2 vognskur 412 500 

Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10 1 000 000 

Oppgradering datasenter Nord-Troms 106 000 

Innkjøp av IP telefoni, felles Nord-Troms 743 000 

  
 30 921 500 
Investeringsbudsjett vann   
Sammenkobling Moan - Høgegga 950 000 

Forprosjektering vannforsyning Straumfjorden 250 000 

Forvaltningssystem Komtek vann, avløp og feiing 160 000 

Vannbehandling Rotsund  

  



  
Investeringsbudsjett avløp   
Hovedplan avløp 500 000 

Synkekummer og sanering overvann Storslett - Sørkjosen 200 000 

  
  
Ikke i budsjettforslaget  
Tilrettelegging læringsmiljø 1 650 000 

IT utstyr barnehager 273 000 

IT utstyr skolene (inkl VO) 166 000 

Scenerigg Samfunnshus 375 000 

Innredning av storbad (har fått privat finansiering) 60 000 
 
 

Vurdering 

 
Endringene som er gjort etter at drift- og levekårsutvalget har behandlet budsjettet bør 
implementeres i budsjettet, da det har store konsekvenser dersom det ikke gjøres.  
 
Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon da vi er langt ifra å 
budsjettere med et netto driftsresultat på 3%. Budsjettforslaget inneholder en liten buffer, som er 
en nødvendighet for å kunne ivareta oppdukkende tiltak i løpet av budsjettåret. 
 
I forhold til 2010-budsjettet er det spesielt utbytte fra KLP som gjør den store forskjellen. I 2010 
budsjetterte vi med et utbytte på ca 7 mill kr som ikke er reell lengre.  
 
Gjennom ROBEK nettverket er det spesielt spes ped som peker seg ut som et område der 
utgiftene bør reduseres. Budsjettforslaget inneholder derfor en reduksjon på dette området.  
 
På grunn av færre elever som medfører færre klasser inneholder også budsjettforslaget en 
reduksjon på skolene. Det er lagt inn besparelser som følge av færre klasser i 2011, men midlene 
(ca 0,5 mill) omdisponeres til tilpasset opplæring og tidlig innsats for å bedre resultatene i 
skolen.  
 
   

TIDLIGERE BEHANDLING  

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 12.11.2010 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjettet 2011: 
 
Ramme 2011     Utgifter   Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter     29 256 578      -5 150 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret     94 818 365   -16 244 597 
13 Helse og omsorg, Sosial    135 885 614    -41 947 600 



14 Utviklingsavdelinga       15 341 312      -5 651 623 
15 Anleggsdrift        26 257 105    -14 556 906 
16 Bygg og eiendom       22 185 338      -3 081 500 
17 Politisk          2 773 806         0 
18 Skatt og rammetilskudd          0   -258 548 000 
19 Renter og avdrag        26 459 628       -7 797 000 
Sum rammer 2011      352 977 746   -352 977 746 
 
Differanse            0 
 
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling i kap 14, 15 og 16 enstemmig vedtatt, med unntak av oppretting av 
stilling jf. PS 84/10 i Nordreisa driftsutvalg. 
 
Vedtak: 
Kap 14, 15og 16 vedtatt, med unntak av oppretting av stilling jf. PS 84/10 i Nordreisa 
driftsutvalg. 
 
Ramme 2011     Utgifter   Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter     29 256 578      -5 150 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret     94 818 365   -16 244 597 
13 Helse og omsorg, Sosial    135 885 614    -41 947 600 
14 Utviklingsavdelinga       15 341 312      -5 651 623 
15 Anleggsdrift        26 257 105    -14 556 906 
16 Bygg og eiendom       22 185 338      -3 081 500 
17 Politisk          2 773 806         0 
18 Skatt og rammetilskudd          0   -258 548 000 
19 Renter og avdrag        26 459 628       -7 797 000 
Sum rammer 2011      352 977 746   -352 977 746 
 
Differanse            0 
 
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000 
 
 

Rådmannens innstilling 

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjettet 2011:  
 
Ramme 2011  Utgifter  Inntekter 
11 Administrasjon og fellesutgifter 29 256 578 -5 150 520 
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 94 818 365 -16 244 597 
13 Helse og omsorg, Sosial 135 885 614 -41 947 600 
14 Utviklingsavdelinga 15 341 312 -5 651 623 
15 Anleggsdrift 26 257 105 -14 556 906 
16 Bygg og eiendom 22 185 338 -3 081 500 
17 Politisk 2 773 806 0 
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000 
19 Renter og avdrag 26 459 628 -7 797 000 
Sum rammer 2011 352 977 746 -352 977 746 
   
Differanse 0  



 
 
Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000,- 
 
 

Saksopplysninger 

Statsbudsjettet legger opp til realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2011. Dette er helt 
naturlig da flere øremerkede tilskudd overføres rammetilskuddet, herunder barnehagetilskuddet, 
kvalifiseringsprogrammet og krisesentre. KS mener at realveksten av de samlede inntektene er 
tilnærmet lik null, da statsbudsjettet ikke har tatt hensyn til økning i pensjon, renteøkning og 
økte demografikostnader. Den kommunale deflator for 2011 er på 2,8 % der lønnsveksten anslås 
til 3,25 % (teller 2/3 av deflator).   
 
Statsbudsjettet 2011 inneholder følgende økonomiske endringer:  

- Andelen skatteinntekter reduseres samtidig som andelen rammetilskudd øker. For 
skattesvake kommuner som Nordreisa er det ingen ulempe.  

- De kommunale skatteinntektene er omtrent på samme nivå som i 2010, mens 
innteksutjavningen er kraftig redusert som følge av andelsomleggingen.   

- Nord-Norge tilskuddet er redusert med 10 % for alle kommunene. Nord-Troms 
kommunene er ikke sidestilt med Finnmarkskommunene, men har en høyere sats enn de 
andre Troms kommunene.  

- Skjønnsrammen til Fylkesmannen til kommunene i Troms var i utgangspunktet redusert 
betydelig, men er for Nordreisa kommune er det i ettertid oppjustert slik at totalt er det 
en liten nedgang.   

 
Andre forhold i statsbudsjettet for 2011: 

- Øremerkete tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes rammetilskudd (og 
inntektssystemet) i 2011.  

- Maksimalpris i barnehagen opprettholdes på kr 2 330. 
- Minimumsforpliktelsen for hva kommunen må gi til private barnehager økes fra 88 til 91 

pst. fra 1. august 2010.  
- Den kommende samhandlingsreformen har ikke ført til økning i rammetilskuddet. Av de 

øremerkede midlende har vi fått 500 000 til utvikling av DMS Nord-Troms.   
- I statsbudsjettet er det ikke kompensert for endringer i arbeidsmiljøloven, herunder plikt 

til bedriftshelsetjeneste for undervisningssektoren, pleie og omsorgsektoren. 
- Halti 2, Nord-Troms studiesenter og kvenkultursenteret er ikke tatt inn i statsbudsjettet. 

 
Nordreisa kommune har vært i en vanskelig økonomisk situasjon og for 2010 er den fortsatt 
vanskelig, i den forstand at det ikke er rom for store endringer i løpet av budsjettåret.  
 
Rådmannens forslag til budsjett for 2011 har følgende generelle merknader: 

- Budsjettforslaget tar utgangspunkt i rammene for 2010, med endringer for 2011. 
- Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, der noen av tiltakene er tatt med i 

rådmannens budsjettforslag.   
- Det er lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd som er godkjent av KRD. 
- Den største enkeltkomponenten som gjør at budsjettet blir stramt for 2011 er budsjettert 

utbytte fra KLP på 7 mill kr i 2010 som ikke kan videreføres i 2011. 
- Pensjonsutgiftene er ca 1 mill lavere for 2011 enn i 2010, slik at den reelle utfordringen 

er ca 6 mill kr. I pensjonsutgiften ligger også premieavviket som er differansen mellom 
innbetalt premie og fremtidige pensjonskostnader.    



- Rentebanen til styringsrenta fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter og 
avdrag. Lånerenten er satt til 0,75 prosentpoeng over styringsrenta. 

- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt hvilke kalkulatoriske utgifter 
det er til vann og avløp.   

- Det er kun innenfor området spes ped på skolene det er innsparinger i budsjettet for 
2011.  

- Det er planlagt en helsedag første halvår 2011, rådmannen har ikke forskuttert endringer 
som følge av det.  

- Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt begrunnet, er ikke tatt med i 
budsjettforslaget av økonomiske årsaker. 

- Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanningen, bortsett fra en ny 
legehjemmel og økning innenfor VAR sektoren. Disse endringene blir lagt fram som 
egne saker.  

- Stillingene i barnevernet er lagt inn budsjettet, der forventer vi vår andel av de 
øremerkede midlene som fylkesmannen har fått gjennom statsbudsjettet.  

 
 
Kommentarer til sektor 1.1 Administrasjon: 

- De fleste endringene er som en konsekvens av tidligere vedtatte tiltak. De er likevel tatt 
med som tiltak for å synliggjøre utviklingen.   

- Kostnadene til lønnsoppgjøret for 2011 er antatt til 3,25 %.  
- Totalt sett er kostnadene til flyktningtjenesten litt lavere enn i 2010. For 2011 vil det 

være mindre inntekter fra staten gjennom integreringstilskuddet, dette er kompensert 
gjennom nedtrekk i antall stillinger og mindre beløp til tjenesten.  

- På IT siden har vi fortsatt utfordringer, både på infrastruktursiden og lite ressurser til å 
håndtere både utviklingsarbeid og driftsrelaterte oppgaver. Skal effektiviteten opp i 
kommunen er det en forutsetning at IT-systemene fungerer.      

- Kirkelig administrasjon har behov for økning til lønn og pensjon samt midler til 
bispevisitas og gjennomføring av kirkevalget.  

 
 
Kommentarer til sektor 1.2 Skole, barnehage og familiesenteret: 

- Midler til nytt skolemateriell er videreført fra 2010, både for hver skole og på felles 
skole.   

- Vi har fått en privat barnehage til i kommunen, som ikke var i budsjettet for 2010. 
- Større tilskudd til private barnehager fra 1. aug 2011 er tatt med i budsjettforslaget. 
- Barnehagene har behov for større tilrettelegging av læringsmiljøet i barnehagene, disse 

er ikke tatt med i budsjettet av økonomiske årsaker. 
- Økning av flere plasser i leirbukt barnehage er lagt inn i budsjettet dette barnehageåret. 
- Økte utgifter til skoleskyss, og mindre refusjon til transport av funksjonshemmede er tatt 

ned i forslaget. 
- Den største reduksjonen i budsjettet er på spes ped. Vi vil få en naturlig nedgang da det 

er flere elever som slutter i grunnskolen. Samtidig er det potensiale for effektivisering av 
tjenesten som er stipulert til ca 1 mill kr.   

- Innenfor familiesenteret og barnevernet er det relativt stor endring, der det er vedtatt å 
tilsette to barnevernskuratorer til og at refusjon fra staten og andre kommuner tidligere 
ikke er tatt med i budsjettet. 

- Kvalifiseringsprogrammet er lagt inn i rammetildelingen, siden kommunen har midler på 
fond til dette formålet er ikke rammen økt.   

 
 
 



Kommentarer til sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial: 
- Det er behov for en ny legestilling for å opprettholde legevakten, da leger over 60 år er 

fritatt å gå legevakt. Samtidig vil det styrke antall legetimer på sykehjemmene og vi vil 
være bedre rustet til samhandligsreformen. 

- Overgang til ny turnus på sykehjemmet og Høgegga er ikke tatt med i budsjettet av 
økonomiske årsaker. 

- Kommunen reduserte antall sykehjemsplasser i fjor, dette førte til en lavere  
vederlagsberegningen enn budsjettert i 2010. Selv om det ble færre sykehjemsplasser på 
Bo og kultur er det vurdert at det verken faglig eller sikkerhetsmessig forsvarlig å kun ha 
en nattevakt på de to avdelingene.  

 
Kommentarer til sektor 1.4 Utviklingsavdelingen: 

- Satsningen til stedsutviking fulgt opp på samme nivå som tidligere år, både i 
investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet. I driftsbudsjettet er lagt inn egenandel for 
destinasjonsutvikling av Nordreisas som reisemål. 

- Friluftskartleggingen er fullfinansiert fra fylkeskommunen.  
 

Kommentarer til sektor 1.5 Anleggsdrift: 
- Budsjettene innenfor vann og avløp har ikke vært gode nok tidligere. I budsjettet er det 

nå tatt med riktig nivå på kommunale gebyrer samt at de kalkulatoriske utgiftene 
synliggjøres under kapittel 1.5. Disse utgiftene motregnes som inntekter på kapittel 1,9 
renter og avdrag. Dette fører til at kommunen får et riktig bilde at inntekts- og 
utgiftssiden. 

- Egen sak om utvidelse på stillinger vil bli behandlet politisk.  
 
Kommentarer til sektor 1.6 Teknisk avdeling: 

- Utgiftene til strøm og kommunale avgifter er bedre kvalitetssikret enn tidligere års 
budsjettbehandlinger. Dette er utgifter kunne ha vært i konsekvensjustert budsjett, men 
er synliggjort som tiltak.  

- Høsten 2010 vedtok driftsutvalget vedlikeholdsplan med en kostnadsramme på 7,1 mill 
kr for 2011. Det ble ikke foretatt en vurdering av hvilke tiltak som bør være i 
driftsbudsjettet og hvilke tiltak som skal være investeringstiltak. De mest kritiske 
tiltakene er lagt inn i investeringsbudsjettet.  

- Inntektene på konsesjonskraft, som er kr 450 000, fører til lavere utgifter til strøm, men 
er ikke nok til å dekke behovet for utgiftene til elektrisk energi på samme nivå som 2010.  

 
Kommentarer til sektor 1.7 Politiske utvalg: 

- Det er lagt inn økte utgifter til gjennomføring av kommunevalget høsten 2011. 
 
Kommentarer til budsjettpost 1.8 Skatt og rammetilskudd 

- Rådmannen har tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell for skatt og rammetildeling. 
Det kan bli en annen fordelingen mellom inntektsutjevning og skatt på formue og 
inntekt, men totalbeløpet vil være på samme nivå.  

- Vi vil ikke ha behov for midler til takstpersoner på eiendomsskatt samtidig som alle 
klagene er behandlet. Reduksjonen som følge av klagebehandlingen er en reduksjon på 
kr 100 000 på eiendomsskatten. 

 
Kommentarer til budsjettpost 1.9 Renter og avdrag: 

- Vi har budsjettert med renter og avdrag på alle eksisterende lån. Rentenivået er satt til 
0,75% høyere enn styringsrenta.  

- Innenfor kapittel 1.9 synliggjøres andelen som dekkes av vann og avløp, som er 
selvfinansierende og dekkes av kommunale gebyrer.  



 
Kommentarer til investeringsbudsjettet: 

- For å få budsjettforslaget i balanse inneholder det kun nødvendige investeringer som 
enten vil redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer.  

- Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget.  
 
Budsjettforslag 2011: 
Ramme 2010  Utgifter  Inntekter  
11 Administrasjon og fellesutgifter 24 820 840 -8 921 520  
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 929 247 -30 096 437  
13 Helse og omsorg, Sosial 131 852 606 -43 139 600  
14 Utviklingsavdelinga 15 574 869 -6 523 523  
15 Anleggsseksjonen 15 930 200 -8 843 000  
16 Bygg og eiendom 22 795 156 -3 081 500  
17 Politisk 2 701 077 0  
18 Skatt og rammetilskudd 1 000 000 -228 441 717  
19 Renter og avdrag 25 240 302 -7 797 000  
Sum rammer 2010 336 844 297 -336 844 297  
    

11 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 24 820 840 -8 921 520  
Endringer i budsjett 2011    
Konsekvensjustert budsjett  4 077 386 2 960 000  
Økning lønnsoppgjør 2011, 8 mnd virkning -400 000  Lønnsøkn 3,25 %  
Ref fra private  325 000  
Avtale om bedriftshelsetjeneste, flere yrker 200 000   
Feilbudsjettering 11425 -425 000   
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke 10 000   
Endring integreringstilskudd   486 000  
Endring introduksjonsstønad  -243 788   
Red til andre kommuner flyktningstjenesten -100 000   
Interkommunal innkjøper 35 442   
Kirkelig adm, herunder lønn, bispevisitas og valg 125 000   
Drift interkommunal IT 209 000   
Kompetanseutvikling IT 46 000   
Overtid IT 90 000   
Faste avgifter microsoft lisensenser 300 000   
Ikke disponerte midler 511 690   
Ramme 2011 29 256 570 -5 150 520  
    
Ikke i budsjettforslaget    
Oppheving av vakanser service 426 000   
Kompetanse økonomiavdelingen 46 000   
    
12 Skoler, barnehager, 
Familiesenteret  Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 96 929 247 -30 096 437  
Endringer 2011    
Konsekvensjustert budsjett  -358 882 110 840  
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd   14 331 000  
Driftsavtale Knerten (Storvik) 430 000   
Økte pers ressurser, plasser tildelt høsten 2010  320 000   
Oppholdsbet flere plasser, flere plasser (12400)  -50 000  
Husleie Leirbukt 27 000   
Økte tilskudd priv bhg fra 88 til 91% fra 1. aug 28 000   



Frukt og grønt ikke på 12100 -125 000   
Red spesped, ut fra gr skolen og effektivisering -2 500 000   
Redusert komp transport nedsatt funksjonsevne   100 000  
Økte utgifter egenandel til skoleskyss 900 000   
Redusert overføring Sappen leirskole iht avtale -90 000   
Husleie Familiesenteret 84 000   
Reduksjon ref fra staten helsesøster  200 000  
Barnevern, budsjettjusteringer -826 000 -600 000  
Øremerkede midler barnevern fra Fylkesmannen  -240 000  
Ramme 2011 94 818 365 -16 244 597  
    
Ikke i budsjettforslaget    
Indeksregulering 13 000  Tatt i konsek bud 
Øke personaltettheten i 2012 kr 5 920 000    
Ansette kjøkkenassistent i 2012 kr 1 200 000    
NB! Fordele bredbånd, 40 000 fra 12400 til bhg    Arena 
Utarb av ny felles retningslinje for behovsprøving    
Økte stillinger barnevern i kons justert budsjett    
Styrerassistent, Sonjatun 250 000   
Overtid, Oksfjord bhg 8 000   
Vikar annet fravær  27 000   
Lønn ferievikar alle bhg pga 4 og 5 uker ferie 133 000   
Reise diett 2 000   
Komp tiltak ihht vedtak levekår 13/10 -  juni 2010  70 000  Tas av fond 
    
    

13 Helse og omsorg Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 131 852 606 -43 139 600  
Endringer 2011    
Konsekvensjustert budsjett  3 438 008 0  
Husleie dagtilbud funksjonshemmende -160 000   
Dagsenter psykisk utviklingshemmende -90 000   
Husleie tyngdepunkt afasi (tjen overf 1/1-11) -40 000   
Faste IT utgifter, fagprogram i bruk (felles)  130 000   
Vedlikehold inventar/utstyr (felles) 20 000   
Ny legestilling 520 000   
Vikar annet fravær (13100) 20 000   
Drift av legevaktsentralen (13100) 40 000   
Leiebil Høgegga 60 000   
Driftskostnader Mobil profil 20 000   
Ikke diponerte midler ikke lenger reell (13100)  792 000  
Vederlagsberegning for mye   400 000  
Kompetanseutvikling rehab/fysioterapi 15 000   
Vifte medisinrom omsorgssenteret 30 000   
Ståheis sykehjemmene 25 000   
Drift service it software adm sosialtjeneste 5 000   
Ramme 2011 135 885 614 -41 947 600  
    
Ikke i budsjettforslaget    
Kvalifiseringsprog (kr 1 003 000 i rammetildeling) 0  Tas fra fond 
Innføring av 3+3 turnus Høgegga 625 000   
Innføring av 3+3 turnus Sonjatun sykehjem 830 000   
Opprettelse av diabetessykepleier 20% stilling 90 000   
Øke pleiefaktoren 1 380 000  Antall sykehj pl 
Funkke prosj UNN, lege, omsorg, NAV (felles) 80 000   
Norsk elektronisk legehåndbok (30 000:2) 15 000   
Budsjettjustering faste tillegg legetjenesten 40 000  Kons bud 24 000 



    

14 Utviklingsavdelingen  Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 15 574 869 -6 523 523  
Endringer 2011    
Konsekvensjustert budsjett  -577 226 721 900  
Budsjettjust, veterinærvakt skal være i balanse 17 969   
Indeksregulering merking av scooterløyper 4 000   
Frivillighetssentralen 4 000   
Friluftskartlegging interkom arb fylkeskommunen 150 000 150 000  
Styrking av hovedbibl jfr vedtak AMU aug 2010 12 700   
Sommerarb pl Tørfoss jfr Nord-Troms museum 30 000   
Friluftsråd/-forvaltning/dest utv Nordreisa 100 000   
Oppgradering Micromark 25 000   
Ramme 2011 15 341 312 -5 651 623  
    
Ikke i budsjettforslaget    
Flytting fra 16800 til 14 792 (kr 18 000)   Arenatiltak 
Vedlikehold Halti 80 000   
Vedlikehold Ungdommens hus 100 000   
Etablering 50% stilling Park og friluftsansvarlig  200 000   
Kino to ganger i uka 30 000   
    
    

15 Anleggsdrift  Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 15 930 200 -8 843 000  
Endringer 2011    
Konsekvensjustert budsjett  -525 095 0  
Budsjettjustering vann  -2 250 535  
Budsjettjustering avløp  -3 463 371  
Kalkulatoriske utgifter vann  6 517 000   
Kalkulatoriske utgifter avløp  4 335 000   
Ramme 2011 26 257 105 -14 556 906  
    
    
Ikke i budsjettforslaget    
    
    
    

16 Bygg og eiendom Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 22 795 156 -3 081 500  
Endringer 2011    
Konsekvensjustert budsjett  -925 818 0  
Ingen driftsutgifter Sappen skole -88 000   
Reduksjon drift Oksfjord skole  -109 000   
Utgifter ifbm økte kommunale avgifter 250 000   
Elektrisk energi (843 000 - 450 000) 393 000   
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke -130 000   
    
    
Ramme 2011 22 185 338 -3 081 500  
    
Ikke i budsjettforslaget    
Egen vaktmester for bhg 432 000   
Budsjettjustering drift kommunale boliger  240 000 -120 000  
Vedlikeholdsplan kommunal eiendom     
    



17 Politisk  Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 2 701 077 0  
Endringer 2011    
Konsekvensjustert budsjett  -77 271 0  
Gjennomføring av kommunevalg 2011 150 000   
    
Ramme 2011 2 773 806 0  
    
Ikke i budsjettforslaget    
Engasjement 100% stilling for valgåret 2011 425 000   
Generell økning for gjennomføring av valget 90 000   
    
    

18 Skatt og rammetilskudd   Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 1 000 000 -228 441 717  
Endringer 2011    
Skatt på inntekt og formue  -501 000  
    
Eiendomsskatt, ikke kjøp av konsulenttjenester  -1 000 000   
Justering eiendomsskatt som følge av klager  105 717  
    
Innbyggertilskudd  -37 765 000  
Inntektsutjevning  6 645 000  
Skjønnsmidler fylkesmannen  367 000  
Nord-Norge tilskudd  1 042 000  
    
Ramme 2011 0 -258 548 000  
    
    
Ikke i budsjettforslaget    
    
    
    

19 Renter og avdrag   Utgifter  Inntekter  
Ramme for 2010 25 240 302 -7 797 000  
Endringer 2011    
Renter tidligere års investeringer -444 000   
Avdrag tidligere års investeringer 6 615 565   
Renter V/A -5 491 000   
Avdrag V/A -4 357 000   
Renter og avdrag investeringer 2011 0   
Dekning av tidligere års underskudd  4 895 761   
Ramme 2011 26 459 628 -7 797 000  
    
Ikke i budsjettforslaget    
    

 



 

Investeringsbudsjettet 

Investeringsbudsjett 2011-2014     

 2011 2012 2013 2014 

Storslett skole, byggetrinn 3  20 000 000 40 000 000 16 000 000  

Guleng 3  5 000 000 10 000 000  5 000 000 

Nytt økonomisystem 1 200 000    

Anskaffelse av mobil profil 210 000    

Oppgradering veglys 250 000    

Prioriterte tiltak fra vedlikeholdsplanen 412 500    

Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 

Oppgradering datasenter Nord-Troms 106 000    

Innkjøp av IP telefoni, felles Nord-Troms 743 000    

     

Investeringsbudsjett vann      

Sammenkobling Moan - Høgegga 950 000    

Forprosjektering vannforsyning Straumfjorden 250 000    

Forv system Komtek vann, avløp og feiing 160 000    

Vannbehandling Rotsund  2 500 000   

     

Investeringsbudsjett avløp      

Hovedplan avløp 500 000    

Synkekum og sanering Storslett-Sørkjosen 200 000    

     

Ikke i budsjettforslaget     

Tilrettelegging læringsmiljø 1 650 000 200 000 100 000  

IT utstyr barnehager 273 000  75 000  

IT utstyr skolene (inkl VO) 166 000 116 000 116 000 116 000 

Innredning av storbad 60 000    

Vurdering 

Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon da vi er langt ifra å 
budsjettere med et netto driftsresultat på 3%. Dersom det skal skje må driften reduseres 
tilsvarende, dvs med ca 9 mill kr. Reduksjon i tjenestetilbudet er derfor fortsatt en nødvendighet 
for å kunne ha en forsvarlig økonomi med midler som kan brukes til oppdukkende tiltak i løpet 
av budsjettåret. 
 
Gjennom ROBEK nettverket er det spesielt spes ped som peker seg ut som et område der 
utgiftene bør reduseres. Budsjettforslaget inneholder derfor en reduksjon på dette området.  
 
I forhold til 2010-budsjettet er det spesielt utbytte fra KLP som gjør den store forskjellen. I 2010 
budsjetterte vi med et utbytte på ca 7 mill kr som ikke er reell lengre.  
   
Budsjettforslaget er i balanse og drift- og levekårsutvalget behandler sine områder av budsjettet 
som deretter legges frem for formannskapet og kommunestyret. Det er viktig at de politiske 
utvalgene tar stilling hvilke tiltak som skal være med i budsjettet for 2011 og hvordan de 
eventuelt skal finansieres. 
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Valg av ny representant i Arbeidsutvalget for forvaltningsplan for Reisa 
nasjonalpark ”Reisagruppa” 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 AU arbeidsrutiner 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2010  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Rune Benonisen gis fritak som kommunens representant i arbeidsutvalget for Reisa nasjonalpark 
- ”Reisagruppa”. 
Olaf Skogmo velges som ny representant i arbeidsutvalget for Reisa nasjonalpark - 
”Reisagruppa” . 
 
 
 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
Rune Benonisen gis fritak som kommunens representant i arbeidsutvalget for Reisa nasjonalpark 
- ”Reisagruppa”. 
Olaf Skogmo velges som ny representant i arbeidsutvalget for Reisa nasjonalpark – 
”Reisagruppa” . 
 
 
 



Saksopplysninger 

Rune Benonisen ønsker å fratre som kommunens representant i arbeidsutvalget for Reisa 
nasjonalpark - ”Reisagruppa” - pga stor arbeidsmengde i sin stilling som arealplanlegger i 
Nordreisa kommune. 
 
Det har frem til 25.11.10 vært avholdt 15 møter i Reisagruppa. Det forventes at gruppa 
fremlegger et forslag til forvaltningsplan i løpet av 2011. Gruppa sitt mandat er beskrevet 
nærmere i vedlagt notat (arbeidsrutiner for arbeidsutvalget). 
Hvert medlem representerer en interesse. Kommunen har et overordnet ansvar for å 
representere mange interesser. Kommunens representant kan være politiker eller fra 
administrasjon, men bør ha kjennskap til og interesse for best mulig forvaltning av 
nasjonalparken. 
 
Valgnemnda foreslo 01.12.2010 Olaf Skogmo som kommunens representant i arbeidsutvalget 
for Reisa nasjonalpark - ”Reisagruppa” . 

Vurdering 

Det anbefales at Rune Benonisen`s ønske imøtekommes, og at Olaf Skogmo velges inn som 
kommunens representant i arbeidsutvalget for Reisa nasjonalpark - ”Reisagruppa”. 
 
 
 
 


