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Dato: 01.09.2011
Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen LEDER NOFRP
Tove Olaussen MEDL NOFRP
Halvard Wahlgren MEDL NOH
Olaf M Skogmo MEDL NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Heidi Gausdal MEDL NOFRP
Siv Elin Hansen MEDL NOSV
Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Bjørn Garden Heidi Gausdal NOFRP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Leder John Karlsen Tove Olaussen Olaf Skogmo

______________________ ______________________ _______________________
Sekretær Kjetil Hallen
______________________ ______________________ _______________________



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 29/11 Søknad om fritak fra eiendomsskatt 

1942/31/3/1/8
x 2010/1275

PS 30/11 Søknad om skjenkebevilling 17. september 2011 -
Kjelderen samfunnshus

2009/7864

PS 31/11 Budsjettkontroll pr 30. juni 2011 2010/2800

PS 32/11 Foreløpig budsjettrammer for 2012 2011/3361

Tilleggsaker:
PS 33/11 Avtale med porteføljeforvaltning av elektrisk 

energi
2011/3423

PS 34/11 Satsing på ivaretakelse av nyinnflytede 2011/3449

Orienteringer til formannskapet

- Nordreisa kommune har vært med på sluttbefaring angående bygging av ny 420 kV 
ledning fra Balsfjord til Hammerfest. Under befaringen fikk kommunen ny informasjon 
om at vegetasjon under kraftledningen blir hogget og at det ikke er mulig å henge 
eksisterende 66 kV ledning i de samme mastene. På bakgrunn av ny informasjon vil 
kommunen utarbeide tilleggskommentarer i tråd med kommunestyrets vedtak 
vedrørende samme sak. 

- Nordreisa kommune skal på befaring vedrørende bruk av Sørkjosen havn som 
deponiområde for tunnelmasser. 

- Nordreisa kommune har gjennomført møte med Husbanken og vil sende søknad om 
tilskudd til bygging av Guleng III. Husbanken var positiv til prosjektet. Dersom 
søknaden også behandles positivt vil kommunen søke Fylkesmannen og godkjenning av 
låneopptak til bygging. 

- Rådmannen orienterte om samhandlingsreformen, der kommunen får en ny oppgave fra 
1/1-2012 – nemlig utvidet ansvar i forbindelse med folkehelse. I tillegg får kommunen 
betalingsplikt for medisinsk behandling og utskrivningsklare pasienter fra samme 
tidsrom. Når statsbudsjettet blir lagt fram i høst får vi også vite hvilke kriterier som 
kreves for å etablere øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. Dette er en oppgave 
kommunene skal etablere før 2016, men i 2012 er det mulig å søke på midler for 
etableringen av denne funksjonen. Før kommunen får informasjon om kriterier for 
øyeblikkelig hjelp med døgnopphold samt antall behandlinger og utskrivningsklare 
pasienter er det vanskelig å forutsi hvordan det økonomiske utfallet blir av 
samhandlingsreformen. Dette henger også sammen med størrelse på tilskudd fra UNN 
om drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester, der kommunen har bedt UNN HF om 
å starte prosessen vedrørende avtaler for 2012 og framover.



PS 29/11 Søknad om fritak fra eiendomsskatt 1942/31/3/1/8

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.09.2011 

Behandling:
 

 

 

Vedtak:
 

 

 

PS 30/11 Søknad om skjenkebevilling 17. september 2011 - Kjelderen 
samfunnshus

Rådmannens innstilling
1. Kjelderen samfunnshus gis bevilling for skjenking av øl og vin lørdag 17. september 

2011 fra kl 20.00 til kl 02.00.
2. Skjenkeansvarlig er Dagfinn Kristiansen.
3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.09.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
4. Kjelderen samfunnshus gis bevilling for skjenking av øl og vin lørdag 17. september 

2011 fra kl 20.00 til kl 02.00.
5. Skjenkeansvarlig er Dagfinn Kristiansen.



6. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

PS 31/11 Budsjettkontroll pr 30. juni 2011

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 32/11 Foreløpig budsjettrammer for 2012

Rådmannens innstilling
Foreløpig budsjettramme for 2012 tas til orientering 
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Foreløpig budsjettramme for 2012 tas til orientering 

PS 33/11 Avtale om porteføljeforvaltning og levering av elektrisk energi

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune slutter seg til deltakelse i ”Tromsgruppens” felles interkommunale
konkurranse om kjøp av elektrisk kraft inkl porteføljeforvaltning. 
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune slutter seg til deltakelse i ”Tromsgruppens” felles interkommunale
konkurranse om kjøp av elektrisk kraft inkl porteføljeforvaltning. 

PS 34/11 Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune setter av kr 40 000 i kommunalt utviklingsfond, til velkomstpakke for 
nyinnflyttede husstander. Velkomstpakken skal gi kommunen anledning til å ønske nye 
innbyggere velkommen hit. Velkomstpakken skal også bidra til at nye innbyggere lettere blir 
inkludert og får en meningsfull og begivenhetsrik hverdag.
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune setter av kr 40 000 i kommunalt utviklingsfond, til velkomstpakke for 
nyinnflyttede husstander. Velkomstpakken skal gi kommunen anledning til å ønske nye 
innbyggere velkommen hit. Velkomstpakken skal også bidra til at nye innbyggere lettere blir 
inkludert og får en meningsfull og begivenhetsrik hverdag.




