
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 18.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 – 14:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Olaug Bergset Nestleder SP 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Isak Båtnes Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Karl Mattis Nyheim Siv Elin Hansen MDG 
Ingen kunne møte Tor-Arne Isaksen KRF 

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne-Marie Gaino Rådmann 
Christin Andersen Service- og personalsjef 

 
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  Karl Mattis Nyheim 
leder 
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen              Olaug Bergset   
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 52/18 Referatsaker   
RS 131/18 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 16.09.2018  2016/360 

RS 132/18 Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 
17-20 år 3. terminutbetaling 2018 - sladdet versjon 

 2016/360 

RS 133/18 Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 0-
16 år 3. terminutbetaling 2018 - sladdet versjon 

 2016/360 

RS 134/18 3.Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 
2018 -sladdet versjon 

 2016/360 

RS 135/18 Innkalling og saksliste til møte Nord-Troms 
Regionråd 25.09.18 

 2016/220 

RS 136/18 Ettersending av dokument til møte Nord-Troms 
Regionråd 25.09.18 

 2016/220 

RS 137/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 25.09.18  2016/220 

RS 138/18 Spillemiddelsøknad 125174 Saga skihus garderober - 
sluttutbetaling spillemidler 2018 

 2015/115 

RS 139/18 Veglys langs riks og fylkesveger i kommunen.  2015/1344 

RS 140/18 Trafikksikkerhetsmidler 2018 - Krattrydding - Troms 
fylkes trafikksikkerhetsutvalg - TFTU Nordreisa 
kommune 

 2015/196 

RS 141/18 Søknad om kriseskjønn brann Galsomælen  2018/773 

RS 142/18 
RS 143/18 
 
RS 144/18 
RS 145/18 
 
RS 146/18 

BUDSJETT - DRIFTSTILSKUDD 2019 
Søknadsnr. 128914 Aktivitetspark Storslett skole – 
Sluttutbetaling spillemidler 2018 
Vedtak om utbetaling 
Revisjonsberetning momskompensasjon 4 termin 
2018 
Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegger for 
kommunene 
 
 

 2016/220 
2015/2610 

 
2015/1763 
2015/75 

 
2018/638 

PS 53/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – 
Arbeidsgiverkontroller for kommunene 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord kommuner 

 2018/1104 

PS 54/18 
PS 55/18 
 
PS 56/18 
PS 57/18 

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 
Detaljregulering for Sørkjosen – behov for 
grunnboring 
Tertialrapport for 2. tertial 
Regulering av budsjett 2018 
 

 2018/964 
2015/2351 

 
2018/449 
2017/549 

 
 



Orienteringssaker: 
 Innovasjonssenter Nord og prosjekter, behov for fremtidig infrastruktur v/Halti Næringshage 

og samarbeidsmiljøer, Regionrådet, Nasjonalparksenter og Kvenkultursenter.  
 Utvikling av kirkegård, reguleringsplan gravlund Rovdas. V/Sektorleder Dag Funderud. 
 Informasjon om kontorlokaler barnevernstjeneste og forebyggende tjeneste. Rapport legge 

frem som egen sak i formannskapet. V/Sektorleder Dag Funderud.  
 Vedr utvikling og fremtidig organisering av spesialisthelsetjenestene ved Sonjatun. 

V/Ordfører Øyvind Evanger. 
 Vedr veglys (referatsak 139/18) v/ordfører Øyvind Evanger.  
 Invitasjon til workshop 2 november vedr samordning av det nasjonale og regionale 

utviklingsarbeidet – Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd, Troms 
fylkeskommune. 

 Orientering om statsbudsjettet og budsjettprosessen for Nordreisa kommune v/rådmann 
Anne-Marie Gaino og økonomisjef Rita Toresen.  
 
 

Formannskapet ønsker å delta i workshop sammen med Halti-miljøet om fremtidig infrastruktur. 
Formannskapet ber ordfører koordinere dette sammen med leder av Halti Næringshage. 
 
 
Forespørsel fra Statnett om å forlenge opsjon på leieavtale Sørkjosen skole med fire måneder, 
fra 01.08.20 – 30.11.20.  
  
Behandling:  
 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Opsjon på leieavtale med Statnett om lokaler 
ved Sørkjosen skole forlenges fra 01.08.20 tom 30.11.20.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
Opsjon på leieavtale med Statnett om lokaler ved Sørkjosen skole forlenges fra 01.08.20 tom 
30.11.20. 
 
 

PS 52/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 



PS 53/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller 
for kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2. Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen 

blir vertskommunen 
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.  
4. Kostnaden ved tjenesten fordeles deltakerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
5. De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 
6. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til rådmannen i 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

 

PS 54/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (AP) fratrer behandlingen av saken jfr forvaltningsloven § 6 nr e.  
 
Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt punkt 5: ber rådmann gjennomgå kommunale 
avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.  
 
Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt pkt 6: ber om en gjennomgang av hvordan 
kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor. 
 
Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 7: leie av idrettshall, gymsal og svømmehall 
reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 
34% i 2019.  
 
Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 8: Nordreisa kommune bruker statlige satser 
for egenandeler til barnehage. 
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling pkt 1 – 4. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslag punkt 5 og 6. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over punkt 7. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over nytt punkt 8. Enstemmig vedtatt.  



 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator 

vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 

bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 

 
2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 

videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 

turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. 
Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     

 
5. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å 

redusere belastninger for minstepensjonister.  
 

6. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med 
frivilling sektor. 

 
7. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, 

aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.  
 

8. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 
 
 

PS 55/18 Detaljregulering av Sørkjosen -behov for grunnborringer 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende felles endringsforslag:  
Kommunestyret bevilger inntil kr 350.000 til grunnboringer i forbindelse med reguleringsplan 
for Sørkjosen. 2 boringer i området. BN2 utføres ikke. Midlene dekkes av disposisjonsfond.   
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret bevilger inntil kr 350.000 til grunnboringer i forbindelse med reguleringsplan 
for Sørkjosen. 2 boringer i området. BN2 utføres ikke. Midlene dekkes av disposisjonsfond.   
 



 

PS 56/18 Tertialrapport for 2.tertial 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) og Olaug Bergset (Sv) fremmet følgende fellesforslag:  
Tiltak for å fremme inndekning for overforbruk fremmer for det enkelte hovedutvalg i 
førstkommende møte. Rådmannen må pålegge for ettertiden å innarbeide tiltak i 
økonomirapportene.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Sigleif Pedersen (Ap) og Olaug Bergset (Sv). 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Tertialrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å 
gjenvinne budsjettbalansen. 
 
Tiltak for å fremme inndekning for overforbruk fremmer for det enkelte hovedutvalg i 
førstkommende møte. Rådmannen må pålegge for ettertiden å innarbeide tiltak i 
økonomirapportene. 
 

PS 57/18 Regulering av budsjett 2018, nr 3 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

 
 
 
• Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 



 


