
       

 

 
Møteprotokoll  

 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 18.02.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

    PS sak 7/16-10/16  

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

Olaug Bergset Nestleder SP 

Terje Olsen Medlem H 

Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

Anna-Elisa Henriksen Medlem UNG – ikke møtt 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Sigleif Pedersen MEDL AP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Helga Jæger Wigdel Sigleif Pedersen SV 

   

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino 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  Tor-Arne Isaksen 

 

______________________  _______________________ 

Anne-Marie Gaino møtesekr.  Helga Wigdel  



                                         

Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/16 Referatsaker   

RS 15/16 

RS 16/16         

RS 17/16                  

Budsjett 2016 Oppvekst og kultur 

Tildeling av kontrakt ordinært mottak – Nordreisa  

Revisors beretning til momskompensasjon krav 6. 

termin 2015  

 2016/5 

2015/2357 

2015/75 

 

PS 8/16 

 

Søknad om skjenkebevilling 20. februar 2016 - 

Kjelderen samfunnshus 

  

2015/2509 

PS 9/16 

 

PS 10/16 

Salg av aksjer i AS TIRB 

 

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - 

høringsuttalelse 

 

 

 2016/42 

 

2015/2604 

 

Orienteringer: 

- Bemanningsplan v/ rådmann  

- Kommunestruktur v/ordfører. Sak om befolkningsinvolvering legges frem til 

arbeidsgruppen og kommunestyret 31.03.2016. 

- Økonomi, regnskap 2015 v/økonomisjef  

 

PS 7/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.02.2016  

Behandling: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=2766
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=2766


PS 8/16 Søknad om skjenkebevilling 20. februar 2016 - Kjelderen 

samfunnshus 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.02.2016  

Behandling: 

Det ble stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 6 stemmer og 1 stemte imot.  

Rådmannens innstilling vedtatt.  

Vedtak: 

 Kjelderen samfunnshus ved Per Wiggo Teigen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 og 2 til møljekalas 20. februar 2016. 

Skjenkested er Kjelderen samfunnshus, Reisadalen, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Per Wiggo Teigen. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 til kl. 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340,-. 

 

PS 9/16 Salg av aksjer i AS TIRB 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.02.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune selger 100 aksjer i AS TIRB til Boreal Transport Nord AS for kr. 85 pr 

aksje; totalt kr 8500. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §13. 

PS 10/16 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.02.2016  

Behandling: 

Anne Kirstin Korfur (FrP) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune er i utgangspunktet 

positive til endringene i inntektssystemet. Det er viktig å påpeke at kommunens finansiering av 

ressurskrevende tjenester ikke svekkes, men heller styrkes totalt sett. Når det gjelder 

strukturkriteriene vil Nordreisa kommune være i gruppen 16,5 km for ikke være frivillig liten.  

 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende endringsforslag pkt 3: Nordreisa kommune er sterkt 

kritisk til effekten av det nye strukturkriteriet. Grunnen til at dagens inntektssystem inneholder 

et basistilskudd, er at alle kommuner har utgifter knyttet til det å være egen kommune. 

Administrasjon og kostnader knyttet til politisk arbeid er eksempler på slike utgifter. Nordreisa 

kommune kan ikke støtte forslaget til strukturkriteriet der kommunene deles inn i «frivillige» og 

«ufrivillige» små, slik det legges opp til.  

 



Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag til pkt 4: Nordreisa kommune støtter 

ikke at småkommunetilskuddet skal innlemmes i Nord-Norge tilskuddet når det ikke kommer 

klart fram hvilken effekt dette får for den enkelte kommune.  

 

Øyvind Evanger (AP) fremmet forslag om nytt punkt 5: Nordreisa kommune ser at den 

økonomiske virkningen av samhandlingsreformen ikke er viet oppmerksomhet i forslaget til nytt 

inntektssystem. Denne reformen ansees fra kommunen som underfinansiert og finansiering må 

styrkes gjennom inntektssystemet.   

 

Øyvind Evanger (AP) fremmet forslag om nytt punkt 6: Det var i 2006 gjort en 

prosjektutredning for KRD av «kommunenes ressursbruk på kommunale veger». Dette ble gjort 

for å vurdere om det var grunnlag for at forvaltningen av kommunale veger kunne inkluderes i 

utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Rapporten konkluderer med at det er store forskjeller i 

kommunenes utfordringer. Det må utarbeides en minimumsstandard som en sammenligner med, 

og det må arbeides videre med en kompensasjonsordning. Nordreisa kommune mener dette må 

være tema i forslaget til nytt inntektssystem.  

 

Det ble først votert over forslaget til Korsfur (Frp). Forslaget fikk 1 stemme og 6 stemte imot. 

Forslaget falt derved.  

 

Det ble deretter stemt over innstillingens pkt 1 og 2. Innstillingen pkt 1 og pkt 2 fikk 6 stemmer 

og 1 stemte imot. Innstillingen derved vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over innstillingens pkt 3 satt opp mot endringsforslaget fra Evanger (AP). 

Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte for rådmannens innstilling. Forslaget derved vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over innstillingens pkt 4 satt opp mot endringsforslaget fra Hansen (SV). 

Forslaget fikk 5 stemmer og 2 stemte for innstillingen. Forslaget derved vedtatt.  

 

Til slutt ble det votert over forslag fra Evanger (AP) til nytt pkt 5 og nytt pkt 6. Forslagene 

enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune er kritisk til forslaget til nytt inntektssystem, da den i sin helhet 

reduserer inntektene til en kommune som i utgangspunktet driver effektivt i forhold til 

kommunegruppen og som allerede i dagens inntektssystem ikke får ivaretatt de behov og 

utfordringer Nordreisa kommune har til å gi likeverdige tjenester til sine innbyggere.   

 

2. Nordreisa kommune støtter ikke at kostnadsnøklene endres slik at tjenesteområder for 

Psykisk utviklingshemmede over 16 år og eldre får lavere uttelling, dersom dette ikke 

kompenseres fullt ut med et redusert innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for 

ressurskrevende tjenester.  Dette begrunnes med at disse tjenestene er særlig ressurskrevende 

og er allerede underfinansiert i dagens inntektssystem. 

 

3. Nordreisa kommune er sterkt kritisk til effekten av det nye strukturkriteriet. Grunnen til at 

dagens inntektssystem inneholder et basistilskudd, er at alle kommuner har utgifter knyttet 

til det å være egen kommune. Administrasjon og kostnader knyttet til politisk arbeid er 

eksempler på slike utgifter. Nordreisa kommune kan ikke støtte forslaget til strukturkriteriet 

der kommunene deles inn i «frivillige» og «ufrivillige» små, slik det legges opp til.  

 



4. Nordreisa kommune støtter ikke at småkommunetilskuddet skal innlemmes i Nord-Norge 

tilskuddet når det ikke kommer klart fram hvilken effekt dette får for den enkelte kommune.  

 

5. Nordreisa kommune ser at den økonomiske virkningen av samhandlingsreformen ikke er 

viet oppmerksomhet i forslaget til nytt inntektssystem. Denne reformen ansees fra 

kommunen som underfinansiert og finansiering må styrkes gjennom inntektssystemet.    

 

6. Det var i 2006 gjort en prosjektutredning for KRD av «kommunenes ressursbruk på 

kommunale veger». Dette ble gjort for å vurdere om det var grunnlag for at forvaltningen av 

kommunale veger kunne inkluderes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Rapporten 

konkluderer med at det er store forskjeller i kommunenes utfordringer. Det må utarbeides en 

minimumsstandard som en sammenligner med, og det må arbeides videre med en 

kompensasjonsordning. Nordreisa kommune mener dette må være tema i forslaget til nytt 

inntektssystem. 

 


