
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 10.02.2011
Tidspunkt: 10:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Heidi Gausdal Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tove Olaussen MEDL NOFRP
Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Arnhild Andreassen Tove Olaussen NOKRF
Øyvind Evanger Hilde Anita Nyvoll NOAP

Merknader

Andre som møtte:
Navn Representerer
Nadia K. Lilleng Ungdomsrådsrepresentant

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Assisterende rådmann
Roy Jørgensen Enhetsleder teknisk



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 Christin Andersen
      Ordfører      sekretær

________________________________ ________________________________



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/11 Målstyring som styringssystem 2011/605
PS 2/11 Redusert tilskudd fra UNN til drift av 

desentraliserte spesialisthelsetjenester
2011/620

PS 3/11 Bruk av kommunal grunn eiendommen 
1942/57/35 i Oksfjordhamn

2010/6113

PS 4/11 Søknad om kjøp av grunnareal 2010/3869

PS 5/11 Søknad om bruk av kjøkken på Sonjatun under 
NNM 2011

2011/257

PS 6/11 Søknad om kjøp av grunn av kommunal eiendom 
1942/47/137

2010/3869

Enhetsleder / teknisk sjef Roy Jørgensen informerte om byggesak Elveland boligpark. 

Merknad til innkalling:
- Siv Elin Hansen (SV) ber om at områdekart vedlegges arealsaker. 

PS 1/11 Målstyring som styringssystem

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.02.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  



PS 2/11 Redusert tilskudd fra UNN til drift av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune kan ikke inngå avtale med UNN uten at den økonomiske 
kompensasjonen er på plass.

 Nordreisa kommune gjennomfører en utredning innen 1. mars 2011 om å redusere utgiftene 
på spesialisthelsetjenestene inkludert støttefunksjoner med 1,5 mill med virkning fra 2011. 

 Når det er samsvar mellom kostnadene og de tjenestene vi utfører, kan vi sluttføre avtalene 
med UNN.
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Behandling:
Formannskapet fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag til andre punkt i rådmannens 
innstilling: Administrasjonen i Nordreisa kommune gjennomfører en utredning innen 1. mars 
2011, om å redusere utgiftene på spesialisthelsetjenestene inkludert støttefunksjoner med 1,5 
mill kr med virkning fra 2011. Saken legges frem for Levekårsutvalget 11. mars og deretter frem 
for endelig behandling i kommunestyret 24. mars 2011. 

Innstillingen med endrings- og tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 Nordreisa kommune kan ikke inngå avtale med UNN uten at den økonomiske 
kompensasjonen er på plass.

 Administrasjonen i Nordreisa kommune gjennomfører en utredning innen 1. mars 2011, om 
å redusere utgiftene på spesialisthelsetjenestene inkludert støttefunksjoner med 1,5 mill kr 
med virkning fra 2011. Saken legges frem for Levekårsutvalget 11. mars og deretter frem for 
endelig behandling i kommunestyret 24. mars 2011. 

 Når det er samsvar mellom kostnadene og de tjenestene vi utfører, kan vi sluttføre avtalene 
med UNN HF.

PS 3/11 Bruk av kommunal grunn eiendommen 1942/57/35 i Oksfjordhamn

Rådmannens innstilling
Oksfjord båtforening gis opsjon på kjøp av areal  av eiendommen gnr 57 bnr 35 i Oksfjordhamn.
Pris for arealet settes til kr 30 pr. m2. 
Det forutsettes at driftsutvalget godkjenner regulering og utbyggingsplaner.
Omkostninger med reguleringsendring og oppmåling mv. må bæres av søker.
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Oksfjord båtforening gis opsjon på kjøp av areal av eiendommen gnr 57 bnr 35 i Oksfjordhamn.
Pris for arealet settes til kr 30 pr. m2. 
Det forutsettes at driftsutvalget godkjenner regulering og utbyggingsplaner.
Omkostninger med reguleringsendring og oppmåling mv. må bæres av søker.

PS 4/11 Søknad om kjøp av grunnareal

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune gir Sjøtransport Eiendom AS opsjon på 1 da areal av havneområdet H1 
beliggende mellom ekspedisjonsbygget og vegen til Sørkjosen renseanlegg.  Arealet kan ikke 
sperre for trafikken gjennom området.  Arealet kan ikke bebygges før området er regulert og evt. 
overdratt / skjøtet over til kjøper.
Opsjonstiden settes til 2 – to år,  fram til 1. mars 2013.
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Behandling:
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Pris for kjøp av grunnarealet settes til kr 50,-
pr m2

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune gir Sjøtransport Eiendom AS opsjon på 1 da areal av havneområdet H1 
beliggende mellom ekspedisjonsbygget og vegen til Sørkjosen renseanlegg.  Arealet kan ikke 
sperre for trafikken gjennom området.  Arealet kan ikke bebygges før området er regulert og evt. 
overdratt / skjøtet over til kjøper.
Opsjonstiden settes til 2 – to år, fram til 1. mars 2013. Pris for kjøp av grunnarealet settes til kr 
50,- pr m2.

PS 5/11 Søknad om bruk av kjøkken på Sonjatun under NNM 2011

Ordførers innstilling
Legges frem uten innstilling
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Behandling:
Ordfører John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Nordreisa IL gis tillatelse til å bruke 
kjøkkenet på Sonjatun til NNM (Nord-Norsk Mesterskap) på ski. Kjøkkensjef Kirsten Pedersen 
er ansvarlig for bruken av kjøkkenet. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa IL gis tillatelse til å bruke kjøkkenet på Sonjatun til NNM (Nord-Norsk Mesterskap) 
på ski. Kjøkkensjef Kirsten Pedersen er ansvarlig for bruken av kjøkkenet. 

PS 6/11 Søknad om kjøp av grunn av kommunal eiendom 1942/47/137

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune gir Sjøtransport Eiendom AS tilsagn om kjøp av deler av arealet som i 
Reguleringsplan Sørkjosen Øst III er regulert til Havneområde H1.
Før et eventuelt salg gjennomføres, må det utarbeides plan som angir hva som blir offentlig 
trafikkareal og hva som blir privat grunn.  Planen skal også vise hva som er byggeområde. 
Planen må innarbeides i ny reguleringsplan for hele havneområdet inklusive område for 
massedeponering.
Planen legges fram for godkjenning i det faste utvalg for plansaker, driftsutvalget.

Ordføreren gis fullmakt til framforhandle pris- og driftsavtale for området med selskapet.  
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning. 
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune gir Sjøtransport Eiendom AS tilsagn om kjøp av deler av arealet som i 
Reguleringsplan Sørkjosen Øst III er regulert til Havneområde H1.
Før et eventuelt salg gjennomføres, må det utarbeides plan som angir hva som blir offentlig 
trafikkareal og hva som blir privat grunn.  Planen skal også vise hva som er byggeområde. 
Planen må innarbeides i ny reguleringsplan for hele havneområdet inklusive område for 
massedeponering.



Planen legges fram for godkjenning i det faste utvalg for plansaker, driftsutvalget.

Ordføreren gis fullmakt til framforhandle pris- og driftsavtale for området med selskapet.  
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning.


