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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 41/12 Referatsaker

RS 20/12 Angående stopp i byggingen av 
omsorgsleieligheter på Guleng lll

X 2012/4579

RS 21/12 Tilsagn om tilskudd over regionale 
utviklingsmidler (RUP) 551.60 til prosjekt 
"Innsats for kystsoneplanlegging i Nord Troms",
Budsjett 2012

2010/4338

RS 22/12 Innføring av nytt elektronisk 
valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings-
og sametingsvalget 2013 - etablering av 
mottaksprosjekt i kommunene og 
fylkeskommunene

2012/1678

RS 23/12 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Om 
anskaffelse av valgkort, skanning av 
stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

2012/1678

RS 24/12 Presisering av vilkårene for rett til sosiale 
tjenester

2012/232

RS 25/12 Finansiering av prosjektet "Ressurskrevende 
tjenester"

2010/3662

PS 42/12 Søknader om økonomisk støtte 2012/232

PS 43/12 Søknad om skjenkebevilling til førjulsdans 22. 
desember 2012 - Bjørn Arne Olsen

2012/1161

PS 44/12 Søknad om skjenkebevilling 10. desember 2012 -
Kronebutikken AS

2011/4049

PS 45/12 Søknad om nedsatt eiendomsskatt X 2010/1275

PS 46/12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 2011/4225

PS 47/12 Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts-
og eiendomsskatt

2012/4501

PS 48/12 Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune 2012/4501

PS 49/12 Budsjett 2013 2012/2441

PS 50/12 Økonomiplan 2013-2016 2012/4726

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen. 

Referatsaker som er unntatt offentlighet vil ikke være tilgjengelig i den elektroniske 
innkallingen, men er tilgjengelig under møtet.

Dokumenter som er unntatt offentlighet følger ikke med i den elektroniske innkallingen. 



PS 41/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering

PS 42/12 Søknader om økonomisk støtte

Rådmannens innstilling

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i
kommunen.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i
kommunen.

PS 43/12 Søknad om skjenkebevilling til førjulsdans 22. desember 2012 -
Bjørn Arne Olsen

Rådmannens innstilling

1. Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl og vin lørdag 22. desember 2012 fra kl 
20.00 til kl 02.00.

2. Skjenkested er Storslett samfunnshus, gymsal.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter 
at melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt



Vedtak:

6. Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl og vin lørdag 22. desember 2012 fra kl 
20.00 til kl 02.00.

7. Skjenkested er Storslett samfunnshus, gymsal.
8. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
9. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
10. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter 
at melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 44/12 Søknad om skjenkebevilling 10. desember 2012 - Kronebutikken AS

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås jfr § 5  i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Fellesforslag fra formannskapet:
11. Kronebutikken gis skjenkebevilling for øl og vin mandag 10. desember 2012 fra kl 20.00 

til kl 02.00.
12. Skjenkested er lavvu på Høghvollen
13. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
14. Skjenkeansvarlig er Hilde Marie Lund, Sappen, 9151 Storslett.
15. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kronebutikken gis skjenkebevilling for øl og vin mandag 10. desember 2012 fra kl 20.00 
til kl 02.00.

2. Skjenkested er lavvu på Høghvollen
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Hilde Marie Lund, Sappen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.



PS 45/12 Søknad om nedsatt eiendomsskatt

PS 46/12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 47/12 Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Rådmannens innstilling

 Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger 
nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

 Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger 
nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.

PS 48/12 Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a. 

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2013. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.



 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og 
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.

 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl §5.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1. 
 ”Butikken” på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 
jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.

 I tråd med eiendomsskatteloven §7  gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
o Eiendommer eiet av Nordtro.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
o Gnr 15, bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning.
o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a. 

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2013. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og 
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.



 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl §5.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1. 
 ”Butikken” på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 
jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.

 I tråd med eiendomsskatteloven §7  gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
o Eiendommer eiet av Nordtro.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
o Gnr 15, bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning.
o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.

PS 49/12 Budsjett 2013

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

   Utgift    Inntekt

1 Sektor for administrasjon   32 600 512     -8 105 693

2 Sektor for levekår 109 232 918   -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial 152 833 136   -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen   20 049 355   -10 136 876

5 Anleggsdrift   30 326 442   -19 642 660

6 Bygg og eiendom   23 357 740     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd    0 -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger   39 319 261   -21 695 000

Sum ramme for 2013 407 719 364 -407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som 

fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr. 190 000



Sektor for levekår kr. 500 000

Sektor for helse og sosial kr. 415 000

Utviklingsavdelingen kr. 150 000

Sektor for anleggsdrift kr. 200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.   95 000

Til sammen kr.     1 550 000

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra John Karlsen, Frp:

1. Skolestrukturen endres tilbake til det som det var i skoleåret 2011/12
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt

2. Innløsning av skogeiendommen må skje raskest mulig, og i løpet av 2013.
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt

3. Innløsning av Saga skistadion må skje raskest mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa 
IL

Forslaget enstemmig vedtatt

4. Utbytte fra Ymber reduseres til 1,0 mill
  Forslaget fikk 2 stemmer mens 3 stemte i mot. Forslaget falt

5. Midlene til BUK videreføres
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt

6. Oppreisning til barnevernsbarn må være med i budsjett/økonomiplan
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt

7. Guleng 3 igangsettes snarest
Forslaget enstemmig vedtatt

8. Evaluering av PPT tjenesten gjennomføres, og snarest i løpet av 2013
Forslaget enstemmig vedtatt

9. Nordreisa kommune vil redusere antall politiske hovedutvalg til tre i løpet av første halvår 
2013.

Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt

Tilleggsforslag fra Øyvind Evanger Ap

1. Brannvern: - 100.000,-
Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres 
som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for 



formannskapet til 1.kvartal.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme

2. Planingeniør: - 400.000,-
Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting 
tilsvarende 20% stilling. Kommunen reduserer 80% planlegger som er prosjektfinansiert.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme

3. Renhold: - 250.000,-
Ledende renholder beholdes i 50% stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt 
omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholds ressurser til de 
enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stillingen som ledende 
renholder.
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer

4. Åpen barnehage -330.000,-
Tilbudet om åpen barnehage opphører fra 1.mars 2013. Tiltaket vurderes oppstartet når 
kommunens økonomi tilsier dette.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme

5. Helse og omsorg 1.800.000,-
Inntektskontoen 17000 refusjoner fra staten er underbudsjettert. Beløpet er jfr 
budsjett/regnskap 2011 og budsjett 2012. Samlet virkning for kapital 1.3 helse og 
omsorg.
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer

6. Aksjeutbytte: 2.666.000
Inntekten tas ut av driftsbudsjettet og tilføres kommunalt næringsfond.
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer

6 b Forslag fra John Karlsen Frp, Dette gjøres gjeldende fra 2014.
Forslaget falt mot 2 stemmer

7. Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-
Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføyes til 
investeringsregnskapet.
Enstemmig vedtatt

8. Oksfjord skole: 0,-
Det gis ikke tilbud på mellomtrinnet for skoleåret 2013-2014 på grunn av elevtallet
Enstemmig vedtatt

9. Barn og unges kommunestyre: 60.000,-
Tiltaket videreføres med redusert ramme.
Enstemmig vedtatt



Det ble først stemt over hvert  tilleggsforslagene og til slutt over rådmannens innstilling. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

   Utgift    Inntekt

1 Sektor for administrasjon   32 600 512     -8 105 693

2 Sektor for levekår 109 232 918   -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial 152 833 136   -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen   20 049 355   -10 136 876

5 Anleggsdrift   30 326 442   -19 642 660

6 Bygg og eiendom   23 357 740     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd   0 -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger   39 319 261   -21 695 000

Sum ramme for 2013 407 719 364 -407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som 

fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr. 190 000

Sektor for levekår kr. 500 000

Sektor for helse og sosial kr. 415 000

Utviklingsavdelingen kr. 150 000

Sektor for anleggsdrift kr. 200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.   95 000

Til sammen kr.     1 550 000

Tilleggsforslag fra formannskapet:

1. Innløsning av Saga skistadion må skje raskest mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa 
IL

2. Guleng 3 igangsettes snarest

3. Evaluering av PPT tjenesten gjennomføres, og snarest i løpet av 2013

4. Brannvern: - 100.000,-
Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres 
som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for 



formannskapet til 1.kvartal.

5. Planingeniør: - 400.000,-
Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting tilsvarende 
20% stilling. Kommunen reduserer 80% planlegger som er prosjektfinansiert.

6. Renhold: - 250.000,-
Ledende renholder beholdes i 50% stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt 
omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholds ressurser til de 
enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stillingen som ledende renholder.

7. Åpen barnehage -330.000,-
Tilbudet om åpen barnehage opphører fra 1.mars 2013. Tiltaket vurderes oppstartet når 
kommunens økonomi tilsier dette.

8. Helse og omsorg 1.800.000,-
Inntektskontoen 17000 refusjoner fra staten er underbudsjettert. Beløpet er jfr 
budsjett/regnskap 2011 og budsjett 2012. Samlet virkning for kapital 1.3 helse og omsorg.

9. Aksjeutbytte: 2.666.000
Inntekten tas ut av driftsbudsjettet og tilføres kommunalt næringsfond.

10. Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-
Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføyes til 
investeringsregnskapet.

11. Oksfjord skole: 0,-
Det gis ikke tilbud på mellomtrinnet for skoleåret 2013-2014 på grunn av elevtallet

12. Barn og unges kommunestyre: 60.000,-
Tiltaket videreføres med redusert ramme.

PS 50/12 Økonomiplan 2013-2016

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommunes økonomiplan 2013 - 2016 vedtas.

PS 51/12 Økonomisk situasjon Stiftelsen Nybo


