
       

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 03.09.2015 

Tidspunkt: 

Saksliste: 

09:00 – 12:00 

PS 27/15 – PS 34/15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Halvar M Wahlgren Nestleder H 

Gerd H Kristiansen Medlem KRF 

John R Karlsen Medlem FRP 

Olaug Bergset Medlem SP 

Solrun K. Johansen Medlem UNG  - ikke møtt 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Lidvart Jakobsen LEDER AP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Trond Bjerkmo Lidvart Jakobsen AP 

   

 

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino Rådmann 

Christin Andersen Ass.rådmann 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

______________________  _______________________ 

Gerd H. Kristiansen  Halvar M Wahlgren 

 

______________________  _______________________ 

John Karlsen  Christin Andersen  



                                    Saksliste  
  

Utv.saksnr  Sakstittel  U.Off  Arkivsaksnr  

 

PS 27/15  

RS 40/15 

 

RS 41/15 

RS 42/15 

RS 43/15 

 

RS 44/15 

RS 45/15 

 

RS 46/15 

RS 47/15 

 

RS 48/15 

 

RS 49/15 

 

RS 50/15 

 

RS 51/15 

 

RS52/15 

 

RS 53/15 

 

RS 54/15 

 

RS 55/15 

 

RS 56/15 

 

RS 57/15 

 

RS 58/15 

RS 59/15 

 

RS 60/15 

 

RS 61/15 

 

RS 62/15 

 

RS 63/15 

RS 64/15 

 

 

Referater  

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene 

regnskapsåret 2016 

Avslag på søknad om tilskudd til etablering – 2015 

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2015 

Godkjenning av kommunal garanti – Nordreisa 

menighetshus 

Tildeling kommunale næringsfond 2015 

Avregning tilskudd 2014 – Reisa Montessori 

barnehage 

Avregning tilskudd 2014 – Stranda barnehage 

Avregning tilskudd 2014 – Tømmernes Gårds- og 

naturbarnehage 

Avregning tilskudd 2014 – Rotsundelv 

barnehagedrift AS 

Tilleggsavregning kommunalt tilskudd 2013 - 

Reisa Montessori barnehage 

Kommunalt tilskudd 2015 - Tømmernes Gårds- og 

naturbarnehage 

Kommunalt tilskudd 2015 – Reisa 

Montessoribarnehage 

Kommunalt tilskudd 2015 – Rotsundelv 

barnehagedrift AS 

Tilleggsavregning kommunalt tilskudd 2013 - 

Rotsundelv barnehagedrift AS 

Tilleggsavregning kommunalt tilskudd 2013 -

Stranda Barnehage 

Tilleggsavregning kommunalt tilskudd 2013 - 

Tømmernes Gårds- og naturbarnehage 

Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa 

kommune over statsbudsjettets kap.  

Kommuneproposisjonen 2016 og Revidert 

nasjonalbudsjett 2015 

Svar på søknad om godkjenning av låneopptak 

Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og 

omsorgstjenester i kommunene – utbetaling 2015 

Særutskrift – Eventuell videreføring av Nord-

Troms plankontor som permanent ordning 

Søknad om forlenging av prosjektperiode for 

tilsagn RA25/10 

PB LUNDS LEGAT – Tilsyn med stiftelsen, 

revisjon 

Tiltak for å forebyggeovergrep mot barn og unge 

Godkjenning av kommunal garanti – Nordreisa IL 

 

 

 

     

2015/1589 

 

2015/103 

2015/200-4 

20151102-6 

 

2015/1619-1 

2015/1673-1 

 

2015/1673-3 

2015/1673-4 

 

2015/1673-2 

 

2015/1673-5 
 

2015/1673-12 

 

2015/1673-9 

 
2015/1673-10 

 

 2015/1673-6 

 

2015/1673-7 

 

2015/1673-8 

 

2015/302-4 

 

2015/1589-5 

 

2015/453 

2015/575-16 

 

2015/591-9 

 

2015/591-8 

 

2015/1440-3 

 

2015/1623-2 

2015/115-12 

 

 

 



PS 28/15  Mulig omorganisering av verneområdestyrene i  
Nordreisa og Kvænangen -høring  

2015/1806  

PS 29/15 
  

Høring -om eiendomsbeskatning av 

arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk  

   2015/1997  

PS 30/15  Innløsing av Saga  

Saken er tilgjengelig i papirversjon av 

innkallingen da den er uoff.  

 X  2015/63  

PS 31/15  Utbedring tak på Sonjatun 3. etasje             2015/1099  
  

PS 32/15  Søknad om tillatelse til salg av alkohol på valgdagen        2015/390    

      

PS 33/15  Utbedring tak på kommunehuset – lekkasje           2015/2023  

  

PS 34/15  Revidert budsjett 2015 nr 3               2015/1028  

 

 

Orientering:  
- Spørsmål vedr statlige psykiatrimidler.  

 

- Vedr oppbygning av molo Sørkjosen.  

 

- Vedr disponering havn Sørkjosen – leieavtale med Statens Vegvesen.  

 

Formannskapet fattet følgende enstemmig vedtak:  

Nordreisa formannskap nedsetter en redaksjonsgruppe for utarbeidelse av et åpent brev til 

Statens vegvesen vedr etablering av flyttbar blandeverk. Medlemmene av redaksjonsgruppen 

er:  

o Ordfører Halvar Wahlgren  

o Representant AP Øyvind Evanger  

o Representant Frp John Karlsen  

 

 Uttalelse fra Nordreisa formannskap: 

ÅPENT BREV TIL STATENS VEGVESEN  
Formannskapet i Nordreisa kommune er i møte 3. september, gjort kjent med at 
hovedentreprenør vil benytte seg av et mobilt betongverk under tunellutbygningen i vår 
kommune.  
Formannskapet beklager sterkt at ikke lokale næringsaktører brukes til denne leveransen.  
Dette er ikke i tråd med det Statens Vegvesen har lovet og hadde intensjon om da planlegging 
av dette prosjektet ble gjort, og hvor lokalt næringsliv ble oppfordret til å investere og være 
klare for å utføre oppdrag som underleverandører. Lokalt næringsliv ble benyttet i stor grad av 
forrige hovedentreprenør, også når det gjelder betongleveranse. I den forbindelse ble store 
investering gjort av lokal næringsaktør.  
Nordreisa formannskap beklager at Statens Vegvesen ikke videreførte det gode samarbeidet 
med næringsaktørene som i oppstarten av tunnelprosjektet i vår kommune.  
 

- Vedr anmodning om bosetting av nye flyktninger.  

 

- Flytting av kommunestyret. Konstitueringsmøtet for Nordreisa kommunestyre, flyttes til fredag 16. 

oktober           



PS 27/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

Behandling: 

Referatene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

PS 28/15 Mulig omorganisering av verneområdestyrene i Nordreisa og 

Kvænangen -høring 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Styrets sammensetning: 1 fast 

representant og 1 vararepresentant foreslått fra Sametinget. Nordreisa og Kvænangen kommune 

veksler om å ha to representanter i styret i kommunestyreperiodene. Dermed vil Nordreisa og 

Kvænangen kommune til enhver tid ha tre representanter i styret. Samt 1 fast representant og 1 

personlig vara representant foreslått fra Troms Fylkeskommune.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg til innstillingen: Det ble stemt punktvis over 

innstillingen og forslagene. 

 

Pkt 1 Representanten Olaug Bergset sitt forslag: Enstemmig vedtatt.  

Pkt 2 Rådmannens innstilling andre avsnitt. Enstemmig vedtatt.  

Pkt 3 Rådmannens innstilling satt opp mot forslaget til representant John Karlsen. Rådmannens 

innstilling fikk 1 stemme og forslaget fra Karlsen 6 stemmer. Forslaget derved vedtatt.    

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til høring: mulig omorganisering av verneområdestyrene i Nordreisa 

og Kvænangen. 

 

Nordreisa kommune presiserer at Nordreisa kommune ønsker å få større 

forvaltningsstillingsressurs til verneområdene i Kvænangen og Nordreisa.  

 

Nordreisa kommune støtter forslaget om å slå sammen styrene til ett styre og at de frigjorte 

midlene omdisponeres til en ny 50 % forvalterstilling. 

 

Styrets sammensetning: 1 fast representant og 1 vararepresentant foreslått fra Sametinget. 

Nordreisa og Kvænangen kommune veksler om å ha to representanter i styret i 

kommunestyreperiodene. Dermed vil Nordreisa og Kvænangen kommune til enhver tid ha tre 

representanter i styret. Samt 1 fast representant og 1 personlig vara representant foreslått fra 

Troms Fylkeskommune. 



PS 29/15 Høring -om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og 

bruk 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Nordreisa kommune ser det som positivt 

at eiendomsskatten på arbeidsmaskiner mv i verk og bruk i Lov 6. juni 1975 endres, og i tilfelle 

dette skjer skal kommunene som taper inntekt på grunn av endringen kompenseres fullt ut.  

 

Forslaget fra representanten John Karlsen ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget 

fikk 1 stemme, innstillingen 6 stemmer. Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til Høring -forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på 

arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 

(eigedomsskattelova). 

Nordreisa kommune går imot begge alternativene som er foreslått.   

 

Begrunnelse: 

Nordreisa kommune vil årlig tape anslagsvis ca 5 millioner kroner hvis dette forslaget blir 

vedtatt. Reduksjonen vil medføre en betydelig reduksjon i de kommunale tjenestene. 

 

PS 30/15 Innløsing av Saga 

PS 31/15 Utbedring tak Sonjatun 3. etasje - Ny behandling av lekkasje 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Tak Sonjatun 3. etg, fløy A, utbedres for inntil kr 350.000,- eks mva. 

Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas, der posten reduseres  

fra kr 1.213.012,67 til kr 863.012,67.  

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §13. 

 

PS 32/15 Søknad om tillatelse for salg av alkohol på valgdagen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Det gis tillatelser til alle forretninger og 

vinmonopolet i Nordreisa kommune for salg av alkohol på valgdagen.  

 



Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fikk 2 stemmer, innstillingen 5 

stemmer. Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 

Med bakgrunn i lokal forskrift avslås søknaden.  

 

PS 33/15 Utbedring tak kommunehus - Lekkasje 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Tak kommunehus utviklingsavdelinga, utbedres for inntil kr 200.000,- eks mva. 

Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas, der posten reduseres  

fra kr 863.012,67 til kr 513.012,67.  

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §13. 

 

PS 34/15 Revidert budsjett 2015, nr 3 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Budsjettregulering innenfor sektor 1, sektor 7 og sektor 8 vedtas som følger: 

 

Sektor Utgift Inntekt 

Sektor 1 administrasjon 100 000  

Sektor 7 Skatter og rammetilskudd  1 072 000  

Sektor 8 Renter, avdrag og avsetninger 895 000  

Sektor 8 Renter, avdrag og avsetninger  -2 067 000  

   

 


