
       

 

 

Møteprotokoll  
 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Foramannskapsalen, Rådhuset 

Dato: 28.05.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

    Sak PS 16/15 – 19/15  

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger MEDL AP 

Halvar M Wahlgren NESTL H 

John R Karlsen MEDL FRP – ikke møtt 

Gerd H Kristiansen MEDL KRF 

Lidvart Jakobsen LEDER AP 

Sigrund Hestdal MEDL AP – perm fra kl 11:00 

Olaug Bergset MEDL SP 

Karoline Olaussen MEDL UNG -  ikke møtt 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksj

on 

Represent

erer 
   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 
 

  

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino Rådmann 

Christin Andersen Assisterende rådmann 

Rita Toresen Øknomisjef 

 

 

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. 

 

______________________                  _______________________ 

Ordfører Lidvart Jakobsen                      Øyvind Evanger    

______________________                    _______________________ 

Møtesekr Christin Andersen                      Gerd Kristiansen 

  



 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 16/15 Referatsaker 

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen, men er tilgjengelig 

under møtet. 

RS 25/15 Folketallsutviklingen i Troms i 2014  2015/1223 

RS 26/15 Foreldrebetaling  2015/967 

RS 27/15 Krav om midlertidig løsning for fiskerihavn Sørkjosen  2015/1410 

RS 28/15 Manglende innberetning av skattefrie utbetalinger kode 926 

bidrag/økonomisk støtte til flyktninger - ansvar 164 

 2015/1211 

RS 29/15 Opphør av fastrenteavtale  2015/690 

RS 30/15 Revisors bekreftelse - tilskudd til boligsosialt arbeid 

Nordreisa kommune - avsetning av tilskuddsmidler til 2015 

 2015/302 

RS 31/15 Skatteinngangen mars 2015  2015/1006 

RS 32/15 Svar på søknad om omdisponering av tidligere tildelte 

prosjektskjønnsmidler til arbeid med kommunereformen 

 2015/31 

RS 33/15 Søknad fra 1942 Nordreisa kommune om utvidet 

inndekningstid - uttalelse og vurdering fra Fylkesmannen i 

Troms (kopi av brev) 

 2015/1028 

RS 34/15 Tilskudd til kommunalt barnevern 2015  2015/183 

RS 35/15 Uttalelse om årsregnskapet  2015/1211 

 

PS 17/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune  2015/1155 

PS 18/15 Årsregnskap 2014 - Nordreisa kommune  2015/1459 

PS 19/15 Søknader om økonomisk støtte  2015/544 

 

 

 

Orienteringssaker  

- Vedr møteplan for politiske utvalg i Nordreisa kommune. Møteplan må fremlegges 

kommunestyret og hovedutvalg i god tid før nytt år inntrer.  

- Sak anbudsforhold Guleng 3 

- Høring Avinor fremtidig flyplass struktur i Norge 

- Høring søndagsåpne butikker i Norge.  

- Vedr bosetting av Syriske flyktninger og bosetninger flyktninger fra asylmottak  

- Vedr jordskred i Sørkjosen  

- Vedtak fra Næring- og kulturutvalg vedr ledelse turistinformasjon 

- Vedr overgrepssak i barnehage i Tromsø kommune 

 

 

 

 

 

 



Oversendelsessak  

 

Behandling: 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber oppvekstutvalget samt 

helse- og omsorgsutvalget fremme saker om behov for økt kompetanse på overgrep, og satse på 

kursing av ansatte. Formannskapet ber også om at både bygg og rutiner blir gjennomgås med 

tanke på å forebygge overgrep ovenfor både barnehage- og skolebarn, samt for andre sårbare 

grupper under kommunens omsorg.  

 

Oversendes oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak:  

Formannskapet ber oppvekstutvalget samt helse- og omsorgsutvalget fremme saker om behov 

for økt kompetanse på overgrep, og satse på kursing av ansatte. Formannskapet ber også om at 

både bygg og rutiner blir gjennomgås med tanke på å forebygge overgrep ovenfor både 

barnehage- og skolebarn, samt for andre sårbare grupper under kommunens omsorg.  

 

Oversendes oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget. 

 

 

  

PS 16/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2015  

Behandling: 

Referater tas til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

PS 17/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Årsmelding 2014 Nordreisa kommune vedtas. 



PS 18/15 Årsregnskap 2014 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune sitt driftsregnskap ble avlagt med et merforbruk på kr 469.043. 

 Nordreisa kommune sitt investeringsregnskap ble avlagt med et merforbruk på kr 

895.365. 

 Inndekning av merforbruk i drift dekkes inn i revidering av budsjett. 

 Inndekning av merforbruk i investering dekkes inn i revideringen av budsjettet. 

 

PS 19/15 Søknader om økonomisk støtte 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

kommunen. 

 

 


