
       

 

 

Møteprotokoll  
 

 
Utvalg: Nordreisa formannskap 

Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 

Dato: 02.06.2016 

Tidspunkt: 12:30 – 16:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

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 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Marie Gaino  

Christin Andersen 

Rådmann 

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  Sigleif Pedersen 

 

______________________  _______________________ 

Anne K. Korsfur  Christin Andersen  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 28/16 Referatsaker   

PS 29/16 Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune  2016/377 

PS 30/16 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune  2016/548 

PS 31/16 Boligutvikling Nordreisa kommune  2015/960 

PS 32/16 Kommunale tjenesteboliger for prester  2015/1893 

PS 33/16 2. revidering av årsbudsjett 2016  2015/1589 

PS 34/16 Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa 

kommune 

 2016/581 

PS 35/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning 4. juni 2016 

 2015/2241 

PS 36/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning 

 2015/386 

 

 

Saker som ettersendes så snart de er ferdig saksbehandlet: 

PS 37/16 Tertialrapport 1. tertial 2016       2016/648  

PS 38/16 Utredning om samlokalisering av økonomi- og  

fakturafunksjoner i Nordreisa kommune    2016/541 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad til saksliste: 

-Tertialrapport ble sendt ut for sent, innlevering av saker innen frist må tilstrebes.  

 

Permisjon: 

- Tor-Arne Isaksen permisjon fra kl 15:40, sak 37/16 og 38/16.  

 

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende:  

Ønsker sak til formannskapet om forskning og innovasjon i kommunesektoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 28/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

 

Behandling: 

Referater tas til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

PS 29/16 Årsregnskap 2015 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes årsregnskap 2015 godkjennes. 

 Nordreisa kommunes merforbruk i driftsregnskap på kr 1.978.500,48, dekkes inn i 

budsjettet for 2017, jfr inndekningsplan. 

 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskapet på kr 391.749,60 dekkes inn i 

revidert budsjett for 2016. 

 

PS 30/16 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

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

Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre vedtar Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, versjon xx. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for 

endringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i 

eksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det 

allerede er delegert myndighet. 

 



PS 31/16 Boligutvikling Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tillegg til pkt 2: Prosjektene utarbeides i samarbeid med 

helse- og omsorgsutvalget for å sikre å ivareta denne sektorens behov.  

 

Det ble stemt over innstillingen med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget fikk 6 

stemmer og 1 stemte imot. Innstillingen med tilleggforslaget vedtatt.  

Vedtak: 

1. For å møte boligutfordringene i Nordreisa skal det legges til rette for samarbeid mellom 

kommunen, Husbanken og private eiendomsutviklere – med utgangspunkt i 

Hamarøymodellen, men med evt. nødvendige tilpasninger iht. Nordreisa kommunes 

behov. 

Hensikten er å skaffe flere boliger og berede grunnen for økt tilflytting til kommunen. 

 

2. Nordreisa kommune lyser ut boligprosjekter, med langsiktige leieavtaler for etablering 

av boliger til vanskeligstilte i Nordreisa. Dette skal ivaretas innenfor rammen av Lov om 

offentlige anskaffelser. Prosjektene utarbeides i samarbeid med helse- og 

omsorgsutvalget for å sikre å ivareta denne sektorens behov.  

 

3. Det vedtas en modell der det bygges ut med Hamarøymodellen ved at kommunen går ut 

på anbud til private om utbygging, samtidig som vi i avtalen med utbygger avtaler at 

utbygger står for det praktiske med utleie, mens kommunen garanterer for husleien. 

 

4. Det inngås avtale om leie av fire leiligheter til vanskeligstilte og at utbygger i tillegg 

bygger ut fire leiligheter for det åpne marked. 

 

 

 

PS 32/16 Kommunale tjenesteboliger for prester 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (KrF) fremmet følgende endringsforslag: Nordreisa kommune selger 2 av 3 

presteboliger. 1 av 3 beholdes for enklere rekruttering av prester.  

 

Rådmannens innstilling og forslaget fra Isaksen ble satt opp mot hverandre. Innstillingen fikk 2 

stemmer og 5 stemte for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune selger 2 av 3 presteboliger. 1 av 3 beholdes for enklere rekruttering av 

prester.  

 



PS 33/16 2. revidering av årsbudsjett 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg til innstillingen: Følgende må innarbeides i 

revidert budsjett juni: 1) kostandene og refusjon til ressurskrevende tjenester må kvalitetssikres. 

2) endringer i utbyttebetaling fra Ymber må innarbeides og tas fra disposisjonsfondet.  

 

Det ble stemt over rådmannens innstilling og tilleggsforslagene til Bergset. Innstillingen og 

tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Budsjettet for 2016 revideres som følger: 

 

 Driftsbudsjettet 

 
 

o Nordreisa kommune skal inntil 10 læringer til sammen per år fra og med 2016 

 

 

 Investeringsbudsjettet 

o Saga skistadion gis ramme på kr 894.000 og finansieres med tilskudd fra 

Miljødirektoratet på kr 400.000 og omdisponering av kr 494.000 fra ubrukte 

lånemidler til prosjektet tomter Rovdas. 

 

o Rammen på kjøp av grunn økes med kr 1.000.000 og finansieres med 

omdisponering av kr 680.000 fra ubrukte lånemidler til prosjektet tomter Rovdas, 

samt omdisponering av kr 320.000 av tiltaket Sikring Sørkjosen havn.  

 

o Et eventuelt salg av presteboliger disponeres salgsmidlene i følgende prioritert 

rekkefølge: 

1. Kr 1.000.000 går til dekning av egenkapitalinnskudd KLP for 2016 

2. Kr 1.287.115 går med til nedbetaling av tidligere års merforbruk på 

investering. 

3. Kr 1.000.000 går finansiering av nytt gulvdekke på idrettshallen og det 

søkes om tippemidler til prosjektet.  

4. Resterende salgsinntekt settes av på fond til dekning av fremtidig 

egenkapitalinnskudd KLP.  

 

 Kostandene og refusjon til ressurskrevende tjenester må kvalitetssikres. 

 

 Endringer i utbyttebetaling fra Ymber må innarbeides og tas fra disposisjonsfondet. 

Sektor Tiltak Utgift Inntekt

1 Linjer, telefon og samband 300 000         

1 Reduksjon av lønnsbuffer (2,4 %) -830 000       

1 5 nye læringer (avsetning til fond) 125 000         -125 000       

2 Øremerket tilskudd til tidlig innsats 726 000         -726 000       

8 Reduksjon av rammetilskuddet 100 000         

8 Avsetning disposisjonsfond 430 000         

Sum revidering 751 000         -751 000       



 

PS 34/16 Foreløpig budsjettramme 2017 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Sektorene og sektorutvalgene starter behandlingen av budsjettet i juli/august 2016 og følger 

oppsatt tidsplan som beskrevet i saksfremlegget. 

2. Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2016, 

justert for lønnsøkninger og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning. 

3. Det budsjetteres med minimum 1,75% i netto driftsresultat. 

4. Inndekning av akkumulert merforbruk budsjetteres etter vedtatt inndekningsplan. 

 

PS 35/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 4. juni 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

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

 

Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 

 Naked North ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 

2 i forbindelse ved konsert med KM Myrland 4. juni 2016.   

Skjenkested er Halti kulturscene, Hovedveien, 9151 Storslett.   

 Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 til kl. 01.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340,-. 

 

PS 36/16 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

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

Innstilligen vedtatt.  

Vedtak: 

 Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder Kirsti Johansen gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i forbindelse med Baskifestivalen 11. juni 2016.

Skjenkested er Halti, hovedveien 2, 9151 Storslett.  

 Skjenkeansvarlig er Kirsti Johansen.



 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 01.00.

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 340.

 

PS 37/16 Tertialrapport 1.tertial 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.06.2016  

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (KrF) permisjon.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg: 1. Barnevernet må drive innenfor budsjettet. 1.1 

Det må omgående foretas en omorganisering som plasserer ansvar for fag og økonomi ilag. 1.2 

Vedtak som går ut over budsjett skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget.  

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.  

Deretter ble det stemt over forslaget fra Bergset. Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.  

  

Vedtak: 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

1. Barnevernet må drive innenfor budsjettet.  

1.1 Det må omgående foretas en omorganisering som plasserer ansvar for fag og økonomi ilag. 

1.2 Vedtak som går ut over budsjett skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget.  

 



PS 38/16 Utredning om samlokalisering av økonomi- og 

faktureringsfunksjoner i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 

02.06.2016  

 

Behandling: 

Tor-Arne Isaksen (KrF) permisjon. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

  

  

  

 


