
       

 

 

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 21.01.2016 

Tidspunkt: 11:00 – 14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Olaug Bergset Nestleder SP 

Sigleif Pedersen Medlem AP 

Terje Olsen Medlem H 

Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

Anna-Elisa Henriksen Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Siv Elin Hansen MEDL SV 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Helga Jæger Wigdel Siv Elin Hansen SV 

   

 

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. 

 

______________________  _______________________ 

Øyvind Evanger Leder  Olaug Bergset 

 

______________________  _______________________ 

Christin Andersen møtesekretær  Sigleif Pedersen  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Referatsaker 

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen. 

RS 1/16 Budsjettundersøkelsen 2016 og noen andre saker.  2015/1589 

RS 2/16 Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for 

gjesteinnbygger 2015 

 2015/92 

RS 3/16 Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015  2015/2357 

RS 4/16 Referat d fra ROBEK-møte 4.november 2015  2015/2519 

RS 5/16 Salg av bil til høystbydende over 3.000 kr - KIA LD 2006 

Modell Km-stand 173 400 

 2015/2298 

RS 6/16 Skatteinngangen pr. november 2015  2015/1006 

RS 7/16 Skatteinngangen pr. oktober 2015  2015/1006 

RS 8/16 Svar på søknad om driftstilskudd - NKS veiledningssenter 

for pårørende i Nord Norge AS 

 2015/1882 

RS 9/16 Svar på søknad om økonomisk støtte  2015/2394 

RS 10/16 Svar på søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms 

Nordområdekonferanse i Tromsø 

 2015/1694 

RS 11/16 Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

for 2016 - svar 

 2015/1954 

RS 12/16 Utbetaling av kompensasjonstilskudd til 

omsorgsboliger/sykehjem 2015 

 2015/2622 

RS 13/16 Utbetaling av rentekompensasjon for 2015 - Kirkebygg  2015/2623 

RS 14/16 Utbetaling av rentekompensasjon for 2015 - skole og 

svømmehall 

 

 

 2015/2624 

PS 2/16 Budsjett 2016 Sektor 1 administrasjon  2016/13 

PS 3/16 Bevertning til kommunestyremøter i Nordreisa 

kommune 

 2016/34 

PS 4/16 Anke på avslag om tilskudd til drift fra 

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

Troms (Smiso) 

 

 2015/1954 

PS 5/16 Nord Troms Bioenergi AS - økonomisk situasjon X 2015/2577 

Denne saken er uoff. og følger ikke med i den elektroniske versjon av innkallingen, men kun i 

papirversjon til de av medlemmene som møter. Etter møteslutt leveres saken inn til 

møtesekretær for makulering. 

 

 

Tilleggssak: 

PS 6/16 Utredning kommunereform for Nord-Troms 4        2015/31 

 

 

Orienteringer: 



- Initiativ for folkemøte vedr hundehold og evnt forskrift om hundehold i Nordreisa 

kommune. 

- Sykestuesenger i Nord-Troms. Møte med Helse Nord og Unn ledelse. UNN tar initiativ 

til en evaluering av sykestuesengene i løpet av 2016. Finansiering av sykestuesenger som 

tidligere til evaluering er ferdigstilt.  

- Boligprosjekt Nord-Troms.  

- Vedr snøskred og skredsirking Oksfjord, Mettevoll lia.  

- Vedr videre drift av akuttmottak ut februar 2016.  

- Vedr utleie av Sørkjosen skole til Statnett.  

- Vedr forslag til nytt inntektssystem. Høringsfrist 01.03.2016.  

- Status regnskap 2015.  

 

 

Uttalelse fra formannskapsmøtet: 

 

Behandling:  

Ordfører Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag til fellesuttalelse fra Nordreisa 

formannskap:  

 

Rassikring Mettevoll 

På strekningen Mettevoll – Øvergård er det flere boliger som er rasutsatt, og et langt større antall 

personer kan bli isolert som følge av at ras stenger Fv 360 som fører opp Oksfjorddalen. Senest 

9.januar 2016 gikk det snøras i området. Og befolkningen har i de senere år vært evakuert flere 

ganger på grunn av rasfare. 

Ofte blir også E6 stengt på grunn av rasfare fra Mettevoll lia. Denne stengningen berører disse 

beboerne, som da lever i utrygghet selv om stengning av europavegen ikke alltid fører til 

evakuering av husstandene. Statens vegvesen har startet planlegging av ny E6 trase forbi dette 

området. 

NVE er det statlige organet som er satt til å ivareta forvaltningsoppgavene innenfor 

skredforebygning og er i den måte statlig fagmyndighet på området. 

I lys av Statens vegvesens planleggingsarbeid, vil Nordreisa kommune oppfordre NVE å gjøre 

en utredning på rassikring av boliger og Fv 360 i samme område. Målsetningen er å eventuelt 

gjøre tiltak samtidig med at vegvesenet sikrer E6. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 

Rassikring Mettevoll 

På strekningen Mettevoll – Øvergård er det flere boliger som er rasutsatt, og et langt større antall 

personer kan bli isolert som følge av at ras stenger Fv 360 som fører opp Oksfjorddalen. Senest 

9.januar 2016 gikk det snøras i området. Og befolkningen har i de senere år vært evakuert flere 

ganger på grunn av rasfare. 

Ofte blir også E6 stengt på grunn av rasfare fra Mettevoll lia. Denne stengningen berører disse 

beboerne, som da lever i utrygghet selv om stengning av europavegen ikke alltid fører til 

evakuering av husstandene. Statens vegvesen har startet planlegging av ny E6 trase forbi dette 

området. 

NVE er det statlige organet som er satt til å ivareta forvaltningsoppgavene innenfor 

skredforebygning og er i den måte statlig fagmyndighet på området. 

I lys av Statens vegvesens planleggingsarbeid, vil Nordreisa kommune oppfordre NVE å gjøre 

en utredning på rassikring av boliger og Fv 360 i samme område. Målsetningen er å eventuelt 

gjøre tiltak samtidig med at vegvesenet sikrer E6. 



 

PS 1/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.01.2016  

Behandling: 

Referatsaker tas til orientering.  

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

PS 2/16 Budsjett 2016 Sektor 1 administrasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.01.2016  

Behandling: 

Ordfører Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag: Ramme politisk 170 økes med kr 

7.000,- 

 

Det ble først stemt over Evangers forslag. 5 stemte for og 2 stemte imot. Forslaget vedtatt.  

Det ble deretter stemt over hele pkt 1 i rådmannens innstilling med endringsforslag. Pkt 1 med 

endringsforslag enstemmig vedtatt.  

 

Det ble så stemt over pkt 2 i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over første strekpunkt under pkt 3 i rådmannens innstilling. Første 

strekpunkt fikk 6 stemmer og 1 stemte i mot.  

Til slutt ble de stemt over resterende fem strekpunkt i pkt 3 i rådmannens innstilling. Enstemmig 

vedtatt.  

 

Vedtak: 

1) Følgende nedtrekk i sektor 1 administrasjon foretas:  

 Konsekvens 2016 2017 2018 2019 

45% vakant stilling 

servicetorg 

Vurdere red. åpningstid, 

vanskelig gjennomføre 

flere politiske møter. 

Stillingen vurderes 

gjenopprett jfr 

bemanningsplan.  

228 019 - - - 

20% Vakant stilling 

inkl pensj Økonomi

  

Oppgaver overført andre 

på avd. Stilling vurderes 

i hht bemanningsplan.  

100 000 100 000 100 000 100 000 

20% midl vakant 

inkl pensjon 

økonomi 

Midlertidig permisjon 

2016. Stillingen 

vurderes i hht 

bemanningsplan.  

101 000 - - - 

Gebyrer Økonomiavd 

mindreforbruk regnskap 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Porto Felles kontordrift. 

Digitalisering, Digipost, 

mindreforbruk regnskap 

- 41 000 82 000 82 000 



Drift it software 

IKT / programvare  

Mindreforbruk regnskap 

IKT har fått tilført 250 i 

konsekvensjustert, netto 

blir da 50' i pluss  

140 000 140000 140000 140000 

10501 Lærling Ikke startet. Mangler 

kontorfasiliteter i 

tilknytning IT  

40 000 40 000 40 000 40 000 

Nytt telefonisystem Oppsigelse av gamle 

telefoniavtale. 

Halvårsvirkning i 2016 

33 500 67000 67000 67000 

Telefongodtgjøring mindreforbruk over flere 

år 

15000 15000 15000 15000 

Annonsering Nytt verktøy fra 2015 - 

karreiere.no red 

annonsekostnader ved 

stillingsutlysninger. Rest 

44000,- 

15 000 15 000 15 000 15 000 

Sum 

innsparingstiltak 

 702 519 448 000 489 000 489 000 

Innsparingskrav i 

hht budsjettvedtak 

desember 2015 

Kap 1 sektor for 

administrasjon  

-365 669 -410 

262  

-424 

681 

-466 313 

Økning politisk 

konto 170 

 

Ramme for 170 Politisk 

økes med kr 7. 000,- 

7 000 7 000 7 000 7 000 

Sum  Rev budsjett mars 2016 

overf disp fond ansvar 8 

329 850 30 738 57 319 15 687 

 

 

2) Vakante stillinger foreslås vurdert jfr bemanningsplan for sektor 1 administrasjon.  

3) Følgende utredninger med forslag til investeringer foreslås foretatt:  

- Redusert åpningstid på rådhus / servicetorg.  

- Samlokalisering av ordfører / rådmann til samme etasje, samt flytting av Servicetorg til 

tidligere kirkekontor.  

- Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene.  

- Innføring av felles elektronisk bookingsystem for leie av lokaler og utstyr, som også kan 

effektivisere faktureringsrutiner.  

- Utredning om samlokalisering av faktureringstjenester i organisasjonen. 

- Utredning om samlokalisering av økonomifunksjonene/regnskapsfunksjonene i hele 

organisasjonen. 

 

PS 3/16 Bevertning til kommunestyremøter i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.01.2016  

Behandling: 

Ordfører Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag: del av siste setning «ved at 

julemiddag for kommunestyret utgår» strykes.  

 

Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag: Foreslår at vi trekkes av 

møtegodtgjørelsen 100 kr tildekning av lunsj / kaffe på møter.  

 

Korsfur og Evangers forslag ble satt opp mot hverandre. 2 stemte for forslaget til Korsfur og 5 

stemte for forslaget til Evanger. Forslaget til Øyvind Evanger vedtatt.  



 

Vedtak: 

Det inngås lunsjavtale med kantina på Halti for Nordreisa kommunestyrets møter. 

Kostnader på kr. 6.900,- dekkes innenfor gitte budsjettramme for ansvar 170. 

 

PS 4/16 Anke på avslag om tilskudd til drift fra Støttesenter mot incest og 

seksuelle overgrep Troms (Smiso) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.01.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Anken og søknaden fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (Smiso) avslås.  

 

Nordreisa kommune har ikke avsatt midler til slike formål på budsjettet for 2016 eller 

kommunens økonomiplan for 2016-2019. 

 

Vedtaket om avslag kan ikke påklages og er endelig. 

 

PS 5/16 Nord Troms Bioenergi AS - økonomisk situasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.01.2016  

Behandling: 

Jfr KL §31 nr 5 ble møtet ble lukket under behandling av saken.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Ordlyden «forhandlinger» i rådmannens 

innstilling endres til «samtaler» 

 

Det ble stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget til Bergset. Innstillingen med 

endringsforslaget fikk 5 stemmer, 2 stemte imot. Innstillingen med endringsforslag vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Nord Troms Bioenergi AS om situasjonen i 

selskapet i forhold til økonomi og drift. 

Nordreisa kommune vektlegger de positive samfunnsmessige gevinstene ved et lokalt 

bioenergianlegg og ønsker derfor å gå i samtaler med Nord Troms Bioenergi AS for å komme 

fram til en langsiktig løsning for driften av anlegget. 

Endelig forslag til løsning legges fra for ny politisk behandling. 

 



PS 6/16 Utredning kommunereform for Nord-Troms 4 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 21.01.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune vedtar bruk av ekstern konsulent; PricewaterhouseCoopers AS, til 

utredning av ny kommunestruktur for Nord-Troms 4 innenfor budsjettrammene til prosjektet. 

 


