
       

 

 

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 17.03.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 13:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Olaug Bergset Nestleder SP 

Terje Olsen Medlem H 

Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Siv Elin Hansen MEDL SV 

Sigleif Pedersen MEDL AP 

    Terje Olsen fra kl 12.00           MEDL       H 

     Anna-Elisa Henriksen            MEDL        UNG 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Sigrund Hestdal Sigleif Pedersen AP 

Helga Jæger Wigdel Siv Elin Hansen SV 

    Johanne Olaussen fra kl 12.00-13:30 Terje Olsen     H 

    Tobias R. Holm ?                                Anna-Elisa Henriksen     UNG 

 

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  Helga J Wigdel 

 

______________________  _______________________ 

Christin Andersen møtesekr  Anne Kirstin Korsfur 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/16 Referatsaker   

RS 18/16 Tilskudd til vei, bredbånd og andre 

digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar 

sammenslåing 

 2015/31 

RS 19/16 Informasjon om tilbakeholdte skjønnsmidler i 2016 - 

ingen utlysning av prosjektskjønnsmidler 

 2015/858 

RS 20/16 HK 174/15 Åpningsforestilling for Halti - melding om 

sluttutbetaling 

 2015/227 

RS 21/16 Kommunalt tilskudd 2016 - Rotsundelv 

barnehagedrift AS 

 2015/1673 

RS 22/16 Kommunalt tilskudd 2016 - Tømmernes gårds- og 

naturbarnehage AS 

 2015/1673 

RS 23/16 Kommunalt tilskudd 2016 - Reisa 

montessoribarnehage 

 2015/1673 

RS 24/16 Kommunalt tilskudd 2016 - Nordreisa 

menighetsbarnehage AS 

 2015/1673 

RS 25/16 

 

RS 26/16 

Leiekontrakt mellom Nordreisa kommune og Statnett 

- kontor på kommunehuset 

Saksdokumenter møte i Nord-Troms Regionråd 

29.03.2016 

 

 2016/228 

2016/220 

 

PS 12/16 

 

1. revidering av årsbudsjettet for 2016 

  

2015/1589 

PS 13/16 Bemanningsplan sektor for administrasjon  2016/13 

PS 14/16 Statusrapport på lønnskostnader til og med mars 2016    2016/325  
  

 

 

 

Merknad til innkalling/saksliste:  

- Møteinnkalling kom for sent.   

 

PS 11/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.03.2016  

Behandling: 

Referater tas til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referater tas til orientering. 



 

PS 12/16 1. revidering av årsbudsjettet for 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.03.2016  

Behandling: 

Terje Olsen (H) innvilget permisjon og fratrådte møtet kl. 1200.  

 

Sigrund Hestdal (AP) fremmet følgende endringsforslag: Rammereduksjon sektor 1 reduseres 

med kr 160.000,- til dekning av innkjøp Ipad kommunestyret kr 120.000 og kr 40.000,-  lærling 

IKT fra og med 2016 budsjettet. 

 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber rådmann sikre at 

refusjoner ressurskrevende tjenester utregnes og rapporteres i tertialrapporteringen.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:  

1) Oppvekst- og kulturutvalget bes vurdere om det er mulig å flytte lærerressursene fra 

ungdomsskolen til Moan skole. Videre vurdere om dette er hensiktsmessig for å redusere 

bemanningen til budsjettrammen og bidra til redusert behov for spesialundervisning.    

2) Helse- og omsorgsutvalget bes se på hvordan utgifter til utskrivningsklare pasienter kan 

reduseres, samtidig som tjenestene til denne gruppen blir best mulig.  

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: Formannskapet viser til budsjettreduksjonene i de 

enkelte sektorene. Formannskapet ber om at det meles tilbake til kommunestyret hvilke 

konsekvenser dette får for tjenestetilbudet til befolkningen og næringslivet i kommunen.  

 

Det ble først stemt over Hestdals (AP) endringsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Evanger (AP) tilleggsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Bergset (SP) oversendelsesforslag nr 1. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Bergset (SP) oversendelsesforslag nr 2. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til Terje Olsen (H). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling med endringsforslag i pkt 1. Innstillingen med 

vedtatt endring pkt 1 enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med utgangspunkt i vedtatte bemanningsplaner og budsjettbehov foreslås budsjettrammene for 

2016 justert slik: 

1. Sektor 1 sentraladministrasjonen; rammereduksjon   kr.   -169 850 

2. Sektor 2 oppvekst og kultur, rammeøkning    kr.  1 476 393 

3. Sektor 3 Helse og omsorg; rammeøkning    kr.  2 900 000 

4. Sektor 6 Drift og utvikling; uendret ramme 

5. Sektor 7, netto inntektsøkning     kr.  -1 858 502 

6. Sektor 8, økt underskuddsinndekning    kr    3 100 000 

7. Avsetning til disposisjonsfond sektor 1    kr.      169 850 

8. Bruk av disposisjonsfond sektor 2     kr      -607 393 

9. Bruk av disposisjonsfond sektor 3     kr.  -2 900 000 

10. Bruk av disposisjonsfond sektor 7     kr.     -150 000 

11. Bruk av disposisjonsfond sektor 8     kr.  -3 100 000 

12. Avsetning til disposisjonsfond sektor 7    kr.   1 139 502 

 



Rammereduksjon sektor 1 reduseres med kr 160.000,- til dekning av innkjøp Ipad til 

kommunestyret kr 120.000 og kr 40.000,-  lærling IKT fra og med 2016 budsjettet. 

 

Formannskapet ber rådmann sikre at refusjoner ressurskrevende tjenester utregnes og 

rapporteres i tertialrapporteringen.  

 

Oppvekst- og kulturutvalget bes vurdere om det er mulig å flytte lærerressursene fra 

ungdomsskolen til Moan skole. Videre vurdere om dette er hensiktsmessig for å redusere 

bemanningen til budsjettrammen og bidra til redusert behov for spesialundervisning.    

 

Helse- og omsorgsutvalget bes se på hvordan utgifter til utskrivningsklare pasienter kan 

reduseres, samtidig som tjenestene til denne gruppen blir best mulig.  

 

Formannskapet viser til budsjettreduksjonene i de enkelte sektorene. Formannskapet ber om at 

det meles tilbake til kommunestyret hvilke konsekvenser dette får for tjenestetilbudet til 

befolkningen og næringslivet i kommunen. 

 

PS 13/16 Bemanningsplan sektor for administrasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.03.2016  

Behandling: 

Formannskapet fremmet følgende felles endringsforslag pkt 3: «Ved vakanser tas ikke inn 

vikar...» strykes. 

Formannskapet fremmet følgende felles tilleggsforslag pkt 3: «og kvalitetskrav». 

Formannskapet fremmet følgende felles endringsforslag pkt 5: ..fra «2016».  

 

Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende endringsforslag: 45% stilling ved servicetorget 

reduseres permanent.  

 

Det ble først stemt over fellesforslagene til formannskapet. Enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over innstilling i pkt 1 satt opp mot Isaksens forslag. Forslaget fikk 6 

stemmer og innstillingen fikk 1 stemme. Forslaget derved vedtatt. 

Til slutt ble det stemt over innstillingens pkt 2-6. Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Med utgangspunkt i bemanningsplan og den økonomiske situasjonen for kommunen 

gjøres følgende stillingsreduksjoner  i 2016 (Jfr formannskapets sak 2/16): 

• 20% stillingsandel økonomi reduseres permanent 

• 45% stilling ved servicetorget reduseres permanent 

2. Omgjøringer av stillinger i administrasjonen vurderes opp mot ny organisering,  

ressurssituasjon og tjenestebehov, jfr rådmannens omorganiseringsprosess for sektor 1 

administrasjon.  

3. Stillinger med naturlig avgang vurderes opp mot budsjettkrav og kvalitetskrav i 

økonomiplanperioden.  

4. Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene foreslås tatt inn 

driftsbudsjett for 2016. 

5. Lærling IKT tas inn i driftsbudsjettet fra 2016.  

6. Investeringer i felles elektronisk bookingsystem og samlokalisering ordfører/rådmann 

foreslås tatt inn i budsjettprosessen for 2017. 



 

PS 14/16 Statusrapport på lønnskostnadene til og med mars 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.03.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommunes lønnsanalyse tas til etterretning. 

 

 


