
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 17.12.2009
Tidspunkt: 11:00 – 17:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP
Heidi Gausdal Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Tove Olaussen Medlem NOFRP
Trond Hallen Medlem NOFRP
Sigmund Hansen Medlem NOFRP
Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Susann Karlsen Medlem NOAP
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP
Gerd H. Kristiansen Medlem NOKRF
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Beate E. R Jaatun MEDL NOSV

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Kirsti Hansen-Krone Beate E. R Jaatun NOSV

Fra Ungdomsrådet møtte:
Johanne Olaussen og Ramona Arild Hallen

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass. rådmann
Ellinor A. Evensen fagleder Servicetorget



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.

______________________ _______________________
John R. Karlsen Siv Elin Hanssen
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Ragnvald Myrvang
Utvalgssekretær



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

FO 2/09 Interpellasjoner / spørsmål
PS 64/09 Referater 2009/3323

PS 65/09 Referatsaker
RS 36/09 Referat fra regionsmøtet for eldrerådene i Nord- Troms 

09.06.09
2009/3323

RS 37/09 Møtebok fra representantskapsmøte i Komrev Nord IKS 
280409

2009/3323

RS 38/09 Referat fra styremøte i Nordtro AS 2009/3323

RS 39/09 Avfallsservice AS - Protokoll fra ordinær generalforsamling 
26.06.06
Vedlegges

2009/3323

RS 40/09 Avtale om deponering av arkiv 2009/8040

RS 41/09 Særutskrift fra styremøte i Nord- Troms Regionråd DA 2009/3323

RS 42/09 Godkjenning av låneopptak og omdisponering av 
lånemidler fra Fylkesmannen
Vedlegges

2009/953

RS 43/09 Rundbrev 2 til kommunene - lov om kommunale 
krisesentertilbod - orientering om forslaget i statsbudsjettet 
til finansiering i overgangsåret 2010

2009/8694

RS 44/09 Revisjonsbrev nr. 1/2008 regnskapet 2008 - budsjett 2009/2934

RS 45/09 Revisjonsbrev nr. 2/2008 - årsregnskapet 2008 Nordreisa 
kommune

2009/2934

RS 46/09 Årsmelding 2008-2009 – Troms fylkeskommune, 
utdanningsetaten oppfølgingstjenesten
Vedlegges

2009/9087

RS 47/09 Særutskrift fra styremøte 16.juni 2009 2009/6751

RS 48/09 Informasjonsbrev - omorganisering i komRev Nord IKS 2009/3323

RS 49/09 Protokoll fra ekstraordinært generalforsamling i AS TIRB 2009/3323

RS 50/09 Oversendelse av revisoruttalelse - Prosjektregnskap for 
nasjonalparklandsby - Stakebåtportal

2009/438

RS 51/09 Årsresultat 2008 - utbytte til aksjonærene fra Nord-Troms 
Kraftlag AS

2009/3323

RS 52/09 Åsmelding og årsregnskap 2008 Nord-Troms Museum 2009/3323

RS 53/09 Protokoll fra ordinær Generalforsamling i Bredbåndsfylket 
Troms AS

2009/3553

RS 54/09 Melding om opphør av kafe og pubdrift ved Internatet kafè 
i Oksfjordhamn

2009/7769



PS 66/09 Årlige besparelser 10, 20 og 30 millioner kroner 2009/9299
PS 67/09 Forskuddsvedtak for 2010 - formues-, inntekts-

og eiendomsskatt
2009/9830

PS 68/09 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2010

2009/9610

PS 69/09 Nordreisa kommune - budsjett 2010 2009/8696

PS 70/09 Nordreisa kommune - Økonomiplan 2010 - 2013 2009/9909
PS 71/09 Eiendomsskatt 2010 - Nordreisa kommune 2009/8471

PS 72/09 Kassakreditt 2010 2009/9198
PS 73/09 Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune 2009/9975

PS 74/09 Storslett skole byggetrinn 3 2009/796
PS 75/09 Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av 

kommunens innteksskapende virksomhet
2009/4369

PS 76/09 Valg av samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage 
2009-2011

2009/8535

PS 77/09 Opprettelse av nytt ungdomsråd 2009/2010 2009/10022

PS 78/09 Arbeidsvilkår for folkevalgte Nordreisa 
kommune

2009/6207

PS 79/09 Anmoding om bosetting av flyktninger 2010 2009/3436
PS 80/09 Finansiering a spesialhelsetjnester ved SMS 

Nord-Troms
2009/6903

Merknader til saksliste:
Behandling av PS 71/09 flyttes til etter PS 67/09 og behandling av PS 73/09 flyttes til etter PS 
68/09.

Orienteringer:
Ordfører orienterte om fremdriften av søknaden til Sametinget om å komme inn under det 
geografiske virkemiddelområdet for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling.

Spørsmål
Lidvart Jakobsen stiller spørsmål vedrørende Boligstiftelsen Nybo, jf. saksnr. 2009/3748-3. 

Svar på spørsmål 
”Dette skulle være en kjent sak for Nordreisa kommunestyre som spørsmålsstilleren skriver. I 
2009 ble Nordreisa kommune gjort oppmerksom på at de mottok rentekompensasjon for noen 
boliger som var solgt til boligstiftelsen Nybo. Rådmannen har vært i møte med Nybo, og det er 
avtalt at rentekompensasjon for 2010 skal tilfalle Nybo. Det mener også ordføreren er helt riktig. 
Det er ikke avtalt tilbakebetaling av rentekompensasjon som er mottatt for tidligere år, men 
Nordreisa kommune vil undersøke om de bør betale tilbake rentekompensasjon, og komme 
tilbake til kommunestyret med saken.

John Karlsen
ordfører



Permisjoner
Kirsten Hansen  Krone (Sv) innvilget permisjon fra kl 16.45
Hilde A Nyvoll (Ap) innvilget permisjon fra kl 17.00 
Susann Karlsen (Ap) innvilget permisjon fra kl. 17.00
Lidvart Jakobsen (Ap) innvilget permisjon fra kl. 17.00

FO 2/09 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:

Interpellasjon til kommunestyremøte 17.desember 2009

Nordreisa kommunes administrative organisering
Nordreisa kommune vedtok i kommunestyresak 28/05 at rådmannen skulle stå fritt i å 
organisere kommunen administrativt slik han fant det mest gunstig administrativt og økonomisk.

I forarbeidene til omorganiseringen pekte rådmannen den gangen på at en ville kunne få en 
bedre tjeneste med kortere beslutningsveier. Rådmannen påpekte også den gangen at den nye
organiseringen ville kunne føre til økte kostnader.

Dagens organisering med svært mange enheter og begrenset samspill mellom enhetene vil etter 
Ap's mening i seg selv være kostnadsdrivende. Hvis én enhet har et budsjett som er romslig så er 
det lite sannsynlig at de opplyser om dette og avgir økonomi til en enhet som sliter. Dersom en 
to-nivå modell skal kunne fungere optimalt, betinger dette at alle enhetene har en rimelig god 
økonomi, og slik er ikke situasjonen i Nordreisa i dag. Hvis rådmannen skal gå inn og 
kontrollere alle enhetene, er dette etter Ap's mening nesten en umulig oppgave uten at 
rådmannen har en stab rundt seg og som hjelpeapparat.

Nordreisa Ap er meget bekymret for den økonomiske utviklingen i kommunen, og stiller 
spørsmål om den administrative organiseringen er en del av årsaken til dette, uten at en på 
nåværende tidspunkt vil konkludere i saken. Det er imidlertid et faktum at der en tidligere hadde 
etatssjefer som hadde et overordnet ansvar for sin etat og kunne foreta helhetlige vurderinger, så 
har en nå flere enhetsledere innafor de samme fagfeltene som verner om sin enhets budsjetter. 
Dette blir det ikke mye helhetlig styring av.

Politisk har en valgt å fortsette med hovedutvalgsmodellen og funnet det hensiktsmessig, mens 
en administrativt har valgt en annen løsning. Politikerne har derfor heller ikke en person i
hovedutvalgene som de kan forholde seg til, og som har ansvaret for sitt fagområde.

Nordreisa Ap vil derfor rette følgende spørsmål til ordføreren:

1. Hvilke erfaringer sitter en igjen med etter 3 år med to-nivå modell organisering i kommunen?
2. Vil ordføreren ta initiativ til en evaluering av dagens organisasjonsmodell?

Øyvind Evanger
Nordreisa Ap



Svar på interpellasjon 

Nordreisa kommunestyre har i sak 28/05 gitt rådmannen i oppdrag å organisere kommunen 
administrativt slik han fant det mest hensiktsmessig i forhold til ledelse og økonomi.

Rådmannen har organisert vår kommune i en tilnærmet to-nivå modell. 

Spørsmål 1: Vanskelig for ordføreren å svare på spørsmålet fordi dette går på administrativ 
ledelse av Nordreisa kommune hvor rådmannen er gitt fullmakt jfr. Sak 28/05. Men ut fra de 
tilakemeldingene rådmannen har kommet med så er det både fordeler og ulemper med denne 
modellen, men som det også var med forrige modell. 
To-nivå modellen har forbedret kommunikasjon, kontrollen og det er kort vei fra enhetene til 
sentraladministrasjon. Det er innarbeidet gode rapporteringsrutiner mellom etatene og 
administrasjon. Ulempen er blant annet på de sektorene som har flere enheter, der det har gått ut 
over koordinering på tvers av enhetene. Det gjelder spesielt innenfor barnehage, skole og 
helsesektoren.

Spørsmål 2: Evaluering vil bli foretatt, og rådmannen vil komme med en rapport i løpet av 
vinteren 2010. Ordføreren har tenkt at temadagen i 2010 skal dreie seg om helse, og blant annet 
hvordan vår helsesektor er organisert.

John Karlsen
ordfører

Forslag til interpellasjon ”Nordreisa kommunes administrative organisering”

Nordreisa kommunestyret ber administrasjonen iverksette en objektiv evaluering av den 
administrative organiseringen etter 2-nivå modellen. Evaluering skal dekke både økonomiske og 
organisatoriske aspekter. Evalueringen legges frem for kommunestyret så snart som mulig.

Øyvind Evanger
Nordreisa AP

Det ble stemt over forslaget til interpellasjon fra Øyvind Evanger (Ap). Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommunestyret ber administrasjon iverksette en objektiv evaluering av den 
administrative organiseringen etter 2-nivå modellen. Evalueringen skal dekke både økonomiske 
og organisatoriske aspekter. Evalueringen legges frem for kommunestyret så snart som mulig.

PS 64/09 Referater

Rådmannens innstilling
Referatene tas til etterretning.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Referatene tas til orientering

Vedtak:
Referatene tas til orientering

PS 65/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Referatene tas til orientering

Vedtak:
Referatene tas til orientering



RS 36/09 Referat fra regionsmøtet for eldrerådene i Nord- Troms 09.06.09

RS 37/09 Møtebok fra representantskapsmøte i Komrev Nord IKS 280409

RS 38/09 Referat fra styremøte i Nordtro AS

RS 39/09 Avfallsservice AS - Protokoll fra ordinær generalforsamling 26.06.06

RS 40/09 Avtale om deponering av arkiv

RS 41/09 Særutskrift fra styremøte i Nord- Troms Regionråd DA

RS 42/09 Godkjenning av låneopptak og omdisponering av lånemidler fra Fylkesmannen

RS 43/09 Rundbrev 2 til kommunene - lov om kommunale krisesentertilbod - orientering 
om forslaget i statsbudsjettet til finansiering i overgangsåret 2010

RS 44/09 Revisjonsbrev nr. 1/2008 regnskapet 2008 - budsjett

RS 45/09 Revisjonsbrev nr. 2/2008 - årsregnskapet 2008 Nordreisa kommune

RS 46/09 Årsmelding 2008-2009 - Troms fylkeskommune, utdanningsetaten 
oppfølgingtjenesten

RS 47/09 Særutskrift fra styremøte 16.juni 2009

RS 48/09 Informasjonsbrev - omorganisering i komRev Nord IKS

RS 49/09 Protokoll fra ekstraordinært generalforsamling i AS TIRB

RS 50/09 Oversendelse av revisoruttalelse - Prosjektregnskap for nasjonalparklandsby -
Stakebåtportal

RS 51/09 Årsresultat 2008 - utbytte til aksjonærene fra Nord Troms Kraftlag AS

RS 52/09 Åsmelding og årsregnskap 2008 Nord-Troms Museum

RS 53/09 Protokoll fra ordinær Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS

RS 54/09 Melding om opphør av kafe og pubdrift ved Internatet kafè i Oksfjordhamn



PS 66/09 Årlige besparelser 10, 20 og 30 millioner kroner

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering

PS 67/09 Forskuddsvedtak for 2010 - formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: 
Siste setning i pkt 2 strykes.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
Siste punkt i innstillingen strykes

Gerd Kristiansen (Krf), Olaf Skogmo (Sp), Lidvart Jakobsen (Ap) og Kirsten Hansen Krone 
(Sv) fremmet følgende felles forslag til nytt punkt 2: 
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2010 nyttes en generell sats på 6,5 0/00 

Det ble først stemt over felles forslaget fra Krf, Sp, Ap og Sv. Forslaget fikk 9 stemmer og 12 
stemte imot. Forslaget falt derved.  

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Bjørn Garden 
(Frp). Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
- Ved likningen for 2010 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 

og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 73.
- Ved utskriving av eiendomsskatt for 2010 nyttes en generell sats på 7 0/00 . 



PS 68/09 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2010

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, vedlegg1, vedtas som 
gebyrmal for Nordreisa kommune etter § 32 matrikkelloven. 

De øvrige kommunale gebyrer for 2010 vedtas slik:

Tilknytningsavgift vann kr  6.000,-  eks. mva.  
Tilknytningsavgift kloakk kr  6.400,-  eks. mva.

Årsgebyr vann 2010 fast kr 3.100,- eks mva
Årsgebyr vann 2010 variabelt, areal Kr 10,- eks mva pr m2 BRA 
Årsgebyr vann 2010 variabelt, vannmåler 10,- eks mva pr m3

Årsgebyr kloakk 2010 fast kr 5.050,- eks mva
Årsgebyr kloakk 2010 variabelt forbruk areal kr 16,-  eks. mva pr. m2 BRA 
Variabelt gebyr /forbruk etter vannmåler kr 16,-  eks.mva pr m3 

Feieavgift økes med 24% til selvkost Kr 500,- eksl mva. 

Slamavgiften økes med 5 %
Renovasjonsavgiften økes med 5 %

Byggesaksgebyrene økes med 3,1%
Reguleringsplangebyrene økes med 3,1 %
Andre saksbehandlingsgebyrer økes med  3,1 
%(unntatt delingssaker, konsesjonssaker og 
fellingsavgift hvor kommunen følger statens staser)
Kartjenester. Prisene økes med 3,1 % 
Andre typer oppmålingsgebyr økes med 3,1 %

Overføring av gods over Sørkjosen havn – prisene 
økes med 3,1%

Billettpriser kino endres ut fra endringer i 
filmleieavtale

Melgerpakkern økes med 3,1%

Billettpris svømmehall økes ikke
Utleie samfunnshus og idrettshall økes ikke

Betalingssatser for barnehager settes til makspris, Kr 2.330,-



øvrige priser justeres med utgangspunkt i pris for full 
plass
Betalingssatser for SFO økes ikke
Foreldrebetaling for kulturskolen økes med 3,1%

Betalingssatser for helse/pleie økes med 3,1%. 
Pris pr middag halv og hel porsjon økes med kr 10,- Kr 80,- for hel og halv porsjon 60,-
Egenbetaling for utkjøring pr middag økes med kr 5 
for sentrum og kr 15 for distrikt. 

Kr 20,- sentrum / kr 30 distrikt

Utleiepriser på tjenester fra servicetorget økes med 
3,1%, øvrige priser endres ikke. Det settes følgende 
priser for abonnement av sakspapirer i 2010: 

- kommunestyret
- formannskapet
- kommunestyret + formannskapet
- levekårsutvalget
- driftsutvalget
- administrasjonsutvalget
- næringsutvalget

580,-
490,-
930,-
490,-
580,-
310,-
310,-

PS 69/09 Nordreisa kommune - budsjett 2010

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:

Birger Solbakken (Frp) fremmet følgende forslag:

- Nordreisa kommune vedtar å gjennomføre anbudskonkurranse på tjenestepensjon i 2010
- Formannskapet delegeres myndighet til å treffe nødvendige avgjørelser i saken, for å 

sikre intensjonen i strekpunkt 1 innenfor rammer av lovverk og hovedtariffavtale. 
Herunder å beslutte kriterier vekting og konkurranseform. Videre gis formannskapet 
fullmakt til å beslutte eventuell bruk av ekstern rådgiver.

- Saken om valg av tjenestepensjonstilbyder fremlegges for kommunestyret innen 
1.11.2010 for endelig avgjørelse

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune søker fylkesmannen om prosjektrelaterte skjønnsmidler til fornyings og 
omstillingsprosjekt innen helse og omsorgssektoren. 
Prosjektet skal legge opp til å dra hjelp av ekstern kompetanse for å oppnå en målsetning om 
bl.a. mer økonomisk drift, lavere sykefravær og færre deltidsstillinger

Halvard Wahlgren (H) fremmet følgende forslag:
Høyre foreslår å konkurranseutsette alle kommunens renholdstjenester og vaktmestertjenester



Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
- Administrasjonen skal stå tilgjengelig for alle partigrupper under deres arbeid med 

budsjettene.
- Det utarbeides selvkostanalyser over alle enheter

Gerd Kristiansen (Krf) og Halvard Wahlgren (H) fremmet følgende felles forslag:
Det legges fram en utredning til kommunestyret om å skille ut renhold og vaktmestertjenesten 
som egne driftsenheter med sikte på konkurranseutsetting.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
Endringer i kulepunkt 3 Hjemmetjenesten.
- Punktet strykes
Inndekning:

- økt utbytte KLP/reell pensjonskostnader tilsvarende 460.000,-

Gerd Kristiansen (Krf), Siv Elin Hansen (Sv), Lidvart Jakobsen (Ap) og Olaf Skogmo (Sp) 
fremmet følgende felles forslag for budsjett 2010:
Endringer Utgifter Inntekter
Alle kap. generell rammekutt 1% -3.300.000
Justering vakanser - 500.000
Kap 11
Innsparing kirke - 70.000
Kap 12
Opprettholde dagens skolestruktur 4.800.000
Kutt friplass barnehage -130.000
Kap 13
Kutte kantina, Sonjatun -150.000
Oppjustering ASVO 100.000
Beholde stilling i hjemmetjenesten 460.000
Redusert årsvirkning BU-sak -600.000
Økning vederlag 500.000
Kap 17
Utsatt pol.godtgjørelse -145.000
Kap 18
Skjerming eiendomskatt -72.500
Kap 19
Utsatt oppstart, Storslett skole -778.000
Utsette Guleng (halvår) -222.500
Utsette scenerigg -37.000
Senke gjennomsnittlig rentefot til 3,1%
Tidligere års investeringer -150.000
2010-investeringer -100.000
Udisponert 750.000+500.000= 1.250.000

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
- Finansiering Rotsundelv skole, klasse 1-7
§ Bruk av 5 overtallige lærere
§ 1,2 million i refusjon ressurstrengende brukere
§ Innsparing, mindre klassedeling

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:



- Nordreisa opptar kr 10 000 000 og ved behov ytterligere kr 5 000 000 i 
videreformidlingslån i husbanken for 2010

Votering:
Det ble først stemt over felles forslaget til alternativt budsjett for 2010 fra Gerd Kristiansen 
(Krf), Siv Elin Hansen (Sv), Lidvart Jakobsen (Ap) og Olaf Skogmo (Sp). Forslaget fikk 9 
stemmer og 12 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt punktvis over formannskapets innstilling og budsjettforslag. Forslaget 
fikk 12 stemmer og 9 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling strekpunkt 1. Innstillingen fikk 12 
stemmer og 9 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling strekpunkt 2 satt opp mot Bjørn Garden 
(Frp) sitt første forslag for nytt strekpunkt 2 i innstillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling strekpunkt 3. Innstillingen enstemmig 
vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling strekpunkt 4. Innstillingen enstemmig 
vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling siste strekpunkt 5. Innstillingen 
enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Birger Solbakken (Frp). Forslaget fikk 12 stemmer og 9 
stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Halvard Wahlgren (H) trakk sitt forslag tilbake.

Det ble deretter stemt over første strekpunkt i forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf). Forslaget fikk 
10 stemmer, 11 stemte imot. Forslagets første strekpunkt falt. 
Det ble deretter stemt over andre strekpunkt i Kristiansens forslag. Forslaget fikk 7 stemmer, 14 
stemte imot. Forslagets andre strekpunkt falt. 

Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Gerd Kristiansen (Krf) og Halvard Wahlgren (H). 
Forslaget fikk 13 stemmer, 8 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over det siste forslaget fra Bjørn Garden (Frp). Forslaget fikk 12 stemmer 
og 9 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over budsjettet i sin helhet med alle vedtatte endringer. 12 stemte for og 9 
stemte imot. Budsjettet for 2010 vedtatt.



Vedtak:
Formannskapets budsjettforslag til et budsjett i balanse vedas med de endringer som er 
fremkommet i kommunestyremøtet 17.12.2009. 

Budsjettforslaget vedtas med følgende rammer:

Ramme 2010 Utgifter Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter 32 355 239 8 206 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 92 839 287 27 000 605
13 Helse og omsorg, Sosial 130 732 606 41 129 600
14 Utviklingsavdelinga 16 436 998 6 662 923
15 Anleggsdrift 15 605 735 8 773 000
16 Bygg og eiendom 15 779 121 3 081 500
17 Politisk 2 701 077 0
18 Skatt og rammetilskudd 0 230 114 000
19 Renter og avdrag 26 315 085 7 797 000
Sum rammer 2010 332 765 148 332 765 148

Differanse 0

- Hver barnehage som Nordreisa kommune skal drive skal i framtiden minst ha fire 
avdelinger. Rådmannen iverksetter dette så raskt som praktisk mulig. 

- Inndekning av 1 stilling (eksisterende) i hjemmetjenesten skjer ved økning av utbytte 
KLP/reell pensjonskostnader tilsvarende 460.000,-

- Nordreisa kommune innfører ansettelsesstopp i 2010 for alt som ikke berører liv og 
helse. Rådmannen avgjør hvilke stillinger dette gjelder. Ansettelse utover dette legges 
frem for formannskapet. Beregnet innsparing er 500.000,- på sektor 1.3 og 1.4. 

- Nordreisa kommune gjennomfører kun nødvendige reiser i 2010. Alle reiser skal 
godkjennes av rådmannen. 

- Nordreisa kommune reduserer innkjøp til å omfatte kun det mest nødvendige for å 
opprettholde forsvarlig og nødvendig drift. 

- Nordreisa kommune vedtar å gjennomføre anbudskonkurranse på tjenestepensjon i 2010
Formannskapet delegeres myndighet til å treffe nødvendige avgjørelser i saken, for å 
sikre intensjonen i strekpunkt 1 innenfor rammer av lovverk og hovedtariffavtale.
Saken om valg av tjenestepensjonstilbyder fremlegges for kommunestyret innen 
1.11.2010 for endelig avgjørelse

- Nordreisa kommune søker fylkesmannen om prosjektrelaterte skjønnsmidler til 
fornyings og omstillingsprosjekt innen helse og omsorgssektoren.
Prosjektet skal legge opp til å dra hjelp av ekstern kompetanse for å oppnå en målsetning 
om bl.a. mer økonomisk drift, lavere sykefravær og færre deltidsstillinger

- Det legges fram en utredning til kommunestyret om å skille ut renhold og 
vaktmestertjenesten som egne driftsenheter med sikte på konkurranseutsetting



- Finansiering Rotsundelv skole, klasse 1-7
§ Bruk av 5 overtallige lærere
§ 1,2 million i refusjon ressurstrengende brukere
§ Innsparing, mindre klassedeling

- Nordreisa opptar kr 10 000 000 og ved behov ytterligere kr 5 000 000 i 
videreformidlingslån i husbanken for 2010

PS 70/09 Nordreisa kommune - Økonomiplan 2010 - 2013

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Trond Hallen (Frp) fremmet følgende forslag:

- Nordreisa kommune forutsetter at Regjeringen vil fortsette med sin opptrappingsplan når 
det gjelder likebehandling av Nord-Troms og Finnmark i forhold til Nord-
Norgestilskuddet.

Det ble først stemt over innstillingen. 12 stemte for, og 8 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Deretter ble det stemt over forslaget fra Trond Hallen (Frp). Enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Formannskapets forslag til økonomiplan for 2010 – 2013 vedtas med de endringer 
kommunestyremøtet har fortatt. 

Nordreisa kommune forutsetter at Regjeringen vil fortsette med sin opptrappingsplan når det 
gjelder likebehandling av Nord-Troms og Finnmark i forhold til Nord-Norgestilskuddet

PS 71/09 Eiendomsskatt 2010 - Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

• Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordreisa kommune.
• Skattesatsen for 2010 fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010.



• Skattesatsen fastsettes av kommunestyret for ett år av gangen i tråd med bestemmelsene i 
eiendomsskatteloven.

• Følgende er fritatt fra eiendomsskatt:
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 

eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7a.
o Bygninger med offentlig vernestatus, jfr eiendomsskatteloven § 7b.
o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 

jordeiendommen og bygninger/innretninger som er nødvendig fopr å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jfr 
eiendomsskatteloven § 7e. 

• I tråd med eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO 
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO 
o Eiendommer eiet av Nordtro
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner
o Eiendommer eiet av grendelag
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager

• Eiendomsskatten skrives ut og kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter
• For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura 

sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir 
beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson

PS 72/09 Kassakreditt 2010

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune kan bruke av innvilget kassekreditt ved behov ihht gjeldende 
hovedbankavtale fra 2010. Rentekostnader på kr 30 000,- er lagt inn i budsjettet for 2010.

PS 73/09 Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 



Behandling:
Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
behandling om fremtidig skolestruktur i kommunen utsettes til fremlegg av en helhetlig 
konsekvensanalyse som belyser de samfunnsmessige virkningene av sentraliseringen av skolene 
i Nordreisa foreligger.

Tove Olaussen (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt B:
Rotsundelv skole legges ned våren 2010. Ungdomsskole trinnene overføres Nordreisa skole, i 
lokalitetene Storslett skole. Klasse trinnene 1-7 opprettholdes samt SFO ved Rotsundelv skole, 
som en avdeling under Nordreisa skole.

Hilde Anita Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: Dagens skolestruktur opprettholdes.

Det ble først stemt over forslaget fra Halvar Wahlgren. 10 stemte for og 11 stemte imot. 
Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over forslaget til Hilde Anita Nyvoll (Ap). 10 stemte for forslaget og 11 
stemte imot forslaget. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling punkt A. 11 stemte for forslaget og 10 stemte 
imot. Innstillingen vedtatt.

Deretter ble det stemt over forslaget fra Tove Olaussen (Frp) om nytt punkt B. Forslaget til 
Olaussen ble enstemmig vedtatt. 

Det ble videre stemt over rådmannens innstilling punkt C. 11 stemte for, og 10 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling punkt D. 11 stemte for, og 10 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over rådmannens innstilling punkt E. 11 stemte for, og 10 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
A: Sørkjosen skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres til 
” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole.

B: Rotsundelv skole legges ned våren 2010. Ungdomsskole trinnene overføres Nordreisa skole, i 
lokalitetene Storslett skole. Klasse trinnene 1-7 opprettholdes samt SFO ved Rotsundelv skole, 
som en avdeling under Nordreisa skole

C: Oksfjord skole legges ned ved skoleslutt våren 2010. Elevene ved denne skolen overføres til 
” Nordreisa skole”, lokalisert i lokalene til nåværende Moan og Storslett skole

D: Nordreisa skole skal drive under en pedagogisk, administrativ, personellmessig og 
økonomisk ledelse lokalisert i lokalene til nåværende Storslett skole.

E: Lokalene til nåværende Sørkjosen skole benyttes av som avlastningslokaler inntil 
tilstrekkelig kapasitet er etablert ved ” Nordreisa skole”



PS 74/09 Storslett skole byggetrinn 3

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Byggesaken utsettes. Eksisterende plankomitè skal se til at de nye utfordringene knyttet til 
etablering av Nordreisa skole ivaretas ved 3. byggetrinn. Herunder sikres:

• Tilstrekkelig fysisk kapasitet som sikrer gode arbeidsmiljø for lærere og elever
• Bygningsmessig rom til å ivareta kommunens målsetninger om innhold i skolen
• Kvalitativt gode investeringsrammer

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:
Byggesaken utsettes. Eksisterende plankomitè skal se til at de nye utfordringene knyttet til 
etablering av Nordreisa skole ivaretas ved 3. byggetrinn. Herunder sikres:

• Tilstrekkelig fysisk kapasitet som sikrer gode arbeidsmiljø for lærere og elever
• Bygningsmessig rom til å ivareta kommunens målsetninger om innhold i skolen

Kvalitativt gode investeringsrammer

PS 75/09 Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av kommunens 
innteksskapende virksomhet

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
- kommunestyret viser til brev av 11.09.2009 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilket 

tiltak kommunen vil iverksette for å imøtekomme anbefalingen i rapporten Oppfølging 
av kommunens inntektsskapende virksomhet.

- Kommunestyret tar til orientering tiltaket som rådmannen opplyser vil iverksettes. 

PS 76/09 Valg av samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage 2009-2011

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 



Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Samarbeidsutvalg for Leirbukt barnehage:

Medlemmer Personlig varamedlemmer:
Birgit Nilsen Gerd Kristiansen

PS 77/09 Opprettelse av nytt ungdomsråd 2009/2010

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende tileggsforslag:
Ungdomsrådets kontaktperson for de som er i kommunestyret velges Bjørn Garden

Rådmannens innstilling med tileggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Ungdomsrådet, med fire nye medlemmene og fem nye varamedlemmer, oppnevnes i 
henhold til valget til det nye ungdomsrådet 2009/2010.

• Johanne Olaussen oppnevnes til leder og Ramona Arild Hallen til nestleder.
• Ungdomsrådets kontaktperson for kommunestyret er Bjørn Garden.

PS 78/09 Arbeidsvilkår for folkevalgte Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
Nytt reglement trer i kraft fra neste valgperiode.

Det ble først stemt over forslaget fra Gerd Kristiansen (Krf). Forslaget fikk 6 stemmer og 11 
stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen fikk 11 stemmer og 6 stemte imot. 
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Arbeidsvilkår for folkevalgte Nordreisa kommune vedtatt.



PS 79/09 Anmoding om bosetting av flyktninger 2010

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Gerd Kristiansen (Krf.) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune stiller seg positiv til å ta imot 30 nye flyktninger i 2010.

Det blir stemt over forslaget til Gerd Kristiansen (Krf). Forslaget fikk 2 stemmer, 15 stemte 
imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 15 stemmer og 2 stemte 
imot. Innstillingen vedtatt.
. 

Vedtak:
Nordreisa kommune opprettholder 30 flyktninger til enhver tid i kommunen, 
familiegjenforeninger kommer i tillegg

PS 80/09 Finansiering av spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2009 

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmed følgende endringsforslag: bytte ordet ”for” med ordet ”fra” i 
strekpunkt 2.

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt

Vedtak:
- Nordreisa kommune godtar tilbud fra UNN HF vedrørende finansiering av 

spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms for 2008 og 2009 på til sammen kr 
4.079.988,-. 

- Nordreisa kommune går i dialog med sykehusledelsen innen utgangen av januar 2010, 
for å komme til enighet om avtale om finansiering fra 2010. 

- Ingen nye tiltak iverksettes ved DMS Nord-Troms før skriftlige avtaler er på plass.   


