
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset
Dato: 10.06.2010
Tidspunkt: 10:00-14:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Heidi Gausdal Medlem NOFRP
Tove Olaussen Medlem NOFRP
Olaf M Skogmo Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Halvard Wahlgren MEDL NOH
Siv Elin Hansen MEDL NOSV
Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Bjørn Johannes Garden Halvard Wahlgren NOFRP
Øyvind Evanger Hilde Anita Nyvoll NOAP
Ann-Kristin Thorheim Siv Elin Hansen NOSP

Fra ungdomsrådet møtte:
Johanne Olaussen

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass.rådmann
Annveig Jenssen Økonomisjef

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 Karlsen Heidi Gausdal
- ordfører -

______________________ _______________________
Olaf Skogmo



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 38/10 Referatsaker

RS 6/10 Revisjonsbrev nr 3/2009 - regnskapsfrist og 
behandling av årsregnskap og årsberetning for 
2009

2010/172

PS 39/10 Søknader om økonomisk støtte
- vedlegg knyttet til denne saken er ikke med i 
papirversjonen av innkallingen

2009/79

PS 40/10 Årsregnskap 2009 2010/2952

PS 41/10 Tertialrapport 1. kvartal 2010 2010/2799
PS 42/10 Revidering av budsjett 2010 2009/8696

PS 43/10 Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011 2010/2800
PS 44/10 Søknad om fritak for eiendomsskatt takstobjekt 

1942- 81/26.
X 2010/1275

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende protokolltilførsel for formannskapsmøtet 10.06.2010:

Sakspapirene ble fremlagt kvelden før møtet. Dette er ikke i samsvar med reglement for 
formannskapet. I slike tunge saker er det uforsvarlig saksbehandling. 

PS 38/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 6/10 Revisjonsbrev nr 3/2009 - regnskapsfrist og behandling av årsregnskap og 
årsberetning for 2009



PS 39/10 Søknader om økonomisk støtte

Rådmannens innstilling
Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i 
kommunen.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i 
kommunen.

PS 40/10 Årsregnskap 2009

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på 
kr. 4 456 787,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 3 130 768,67. 

 Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd tidligere år og skal dekkes 
inn over driftsbudsjettet innen 2013. 

 Overskuddet på i investeringsregnskapet på kr. 3 130 768,67 dekkes inn gjennom 
restfinansiering i investeringsbudsjettet for 2011.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Årsregnskap for 2009 tas til orientering inntil regnskapet formelt er godkjent. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årsregnskap for 2009 tas til orientering inntil regnskapet formelt er godkjent. 



PS 41/10 Tertialrapport 1. kvartal 2010

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa formannskap ber administrasjonen om å legge fram en økonomisk oversikt t.o.m. mai 
2010 for kommunestyrets møte 24. juni 2010. Samtidig bes administrasjonen om å gjøre tiltak 
som trengs for at budsjett for 2010 overholdes. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa formannskap ber administrasjonen om å legge fram en økonomisk oversikt t.o.m. mai 
2010 for kommunestyrets møte 24. juni 2010. Samtidig bes administrasjonen om å gjøre tiltak 
som trengs for at budsjett for 2010 overholdes.

PS 42/10 Revidering av budsjett 2010

Rådmannens innstilling
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 

 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 og merutgifter til vann og avløp på kr 
500 000 dekkes inn av salg av Mellaveien 9 på kr 2 100 000.-, rentekompensasjon på kr 260 000.- og 
konsesjonskraft på kr 1 654 579.-.

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 
Pkt tre må endres til: Kr 3.514.579 til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes 
inn i 2010. Nytt punkt fem: Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-4



Rådmannens innstilling med endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 

 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes inn i 2010.  

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.

 Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-5.  

PS 43/10 Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011

Rådmannens innstilling
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern 
og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren 
gjennomgås for å komme til en enda mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt 
forbedre rutinene

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
første setning tilføres: med tanke på nødvendig reduksjon av utgiftene allerede for 2011. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern 
og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren 
gjennomgås for å komme til en enda mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt 
forbedre rutinene



PS 44/10 Søknad om fritak for eiendomsskatt takstobjekt 1942- 81/26.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Søknaden om nedsatt eiendomsskatt for 2010 avslås. Formannskapet kan ikke se at søknaden 
tilfredsstiller kravene for ettergivelse i hht eiendomsskatteloven § 28. Formannskapet vil 
henstille til Husbankens bostøtteordning. Det foreligger ikke klageadgang på vedtaket, jfr 
eiendomsskatteloven § 31

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Søknaden om nedsatt eiendomsskatt for 2010 avslås. Formannskapet kan ikke se at søknaden 
tilfredsstiller kravene for ettergivelse i hht eiendomsskatteloven § 28. 

Formannskapet vil henstille til Husbankens bostøtteordning. 

Det foreligger ikke klageadgang på vedtaket, jfr eiendomsskatteloven § 31.


