
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 19.01.2012 

Tidspunkt: 10:00 – 13:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

John Roald Karlsen Medlem NOFRP 

Halvard Wahlgren Nestleder NOH 

Lidvart A Jakobsen Leder NOAP 

Sigrund Hestdal Medlem NOAP 

Øyvind Evanger Medlem NOAP 

Ola Dyrstad Medlem NOSP 

 

Forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Gerd Kristiansen  Medlem NOKRF 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Ungdomsråd: 

Helene Ruud Jensberg – møtte ikke 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kjetil Hallen  Rådmann 

Christin Andersen 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. 

 

 

______________________  _______________________ 

Ordfører Lidvart Jakobsen  sekretær Christin Andersen 

 

______________________  _______________________ 

Sigrund Hestdal  John Karlsen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/12 Leieavtale Oksfjord og Straumfjord il - 

fotballbane i Oksfjord 

 2012/42 

PS 2/12 Forlengelse av leieavtale Nordreisa il - 

kunstgressbanen 

 2012/41 

*PS 3/12 Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av 

Formannskapets sak 41/11 Private 

tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg 

 

Vedlegg 

nr 3 Uoff. 

2011/546 

PS 4/12 Uttalelser tariffoppgjøret 2012 – KS 

strategikonferanse 

 2012/47 

 

    

        
 

*Vedr. PS 3/1: Vedlegg nr 3 er U.off, og er dermed kun tilgjengelig for møtende representanter i papirversjon. 

Dette vedlegget leveres utvalgssekretær ved møteslutt. 

 
. 

 

Merknad til saksliste: 

 

Øyvind Evanger (AP): Næringsutvalgssaker oversendes Næring- og kulturutvalg som nå 

nedsatt, to oppsatte saker oversendes dette utvalget.  

 

PS 3/12 behandles som første sak.  

 

Orientering ved rådmann: 

- konsekvenser av budsjettvedtak KST 15.12.2011 

- samhandlingsreformen, øyeblikkelig hjelp med døgnopphold 

 

PS 1/12 Leieavtale Oksfjord og Straumfjord il - fotballbane i Oksfjord 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune inngår leieavtale med Oksfjord og Straumfjord il for leie av areal til 

fotballbane på eiendommen g.nr 57, b.nr 20.  

Leietid settes til 40 år. 
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Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Nordreisa kommune inngår leieavtale med Oksfjord og Straumfjord il for leie av areal til 

fotballbane på eiendommen g.nr 57, b.nr 20.  

Leietid settes til 40 år. 

 

 

 

PS 2/12 Forlengelse av leieavtale Nordreisa il - kunstgressbanen 

1 Leieavtale 2002 

2 Forslag ny leieavtale 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune forlenger leieavtale med Nordreisa idrettslag med ti år til 31.12.2051 for 

leie av areal til kunstgressbanen på eiendom g.nr 43 b.nr 63. 
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Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune forlenger leieavtale med Nordreisa idrettslag med ti år til 31.12.2051 for 

leie av areal til kunstgressbanen på eiendom g.nr 43 b.nr 63. 

 

 

 

 

PS 3/12 Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av Formannskapets sak 

41/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg 

Rådmannens innstilling 

- Nordreisa kommunes vedtak i FSK sak 41/11 er lovlig.  

- Vedtak i sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg opprettholdes.  
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Behandling: 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Punkt 1: 

Lovlighetsklagen tas til følge med følgende grunn: 

- Kommunelovens § 13 skal ikke benyttes når det er mulig å innkalle kommunestyret 

- Vedtaket innebærer en også budsjettøkning som kun kommunestyret kan veda 



- Mindretallsanke ble avvist selv om det er beskrevet i reglementet for formannskap 

 

Punkt 2: 

Vedtak i sak 41/11 private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg fremlegges 

kommunestyret for endelig vedtak.   

 

Evangers forslag punkt 1 ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 3 

stemmer og Evangers forslag fikk 4 stemmer med ordførers dobbeltstemme. Forslaget vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over Evangers forslag punkt 2 satt opp mot rådmannens innstilling. 

Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og Evangers forslag fikk 4 stemmer med ordførers 

dobbeltstemme. Forslaget vedtatt.  

 

 

Det kom deretter en protokolltilførsel: 

”Prinsipielt mener vi fortsatt at vedtaket gjort i formannskapsmøte 06.10.2011 sak 41/11 er et 

lovlig vedtak. Av den grunn ønsker vi at fylkesmannen gir en juridisk vurdering av vedtaket”.  

 

Sign:  

Ola Dyrstad, Nordreisa SP, Halvard Walhgren, Nordreisa Høyre, John Karlsen, Frp 

 

 

Vedtak: 

Punkt 1: 

Lovlighetsklagen tas til følge med følgende grunn: 

- Kommunelovens § 13 skal ikke benyttes når det er mulig å innkalle kommunestyret 

- Vedtaket innebærer en også budsjettøkning som kun kommunestyret kan veda 

- Mindretallsanke ble avvist selv om det er beskrevet i reglementet for formannskap 

 

Punkt 2: 

Vedtak i sak 41/11 private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg fremlegges 

kommunestyret for endelig vedtak.   

 

 

 

PS 4/12 Uttalelser tariffoppgjøret 2012 - KS strategikonferanse 

Rådmannens innstilling 

Administrasjonsutvalget diskuterer og gir innspill på spørsmålene i debattnotat fra KS for 

tariffoppgjøret 2012.  
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Behandling: 

Nordreisa formannskap fremmet følgende fellesforslag: 

 



Nordreisa formannskap har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat foran årets 

hovedtariffoppgjør og kommer med følgende innspill:   

 

Nordreisa formannskap ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 

hovedtariffoppgjøret 2012.  

 

Nordreisa kommune vil be om at partene i arbeidslivet for hovedtariffoppgjør 2012, viser 

moderasjon. Både som følge av at Norge må hensynta den økonomiske situasjonen i Europa og 

at mange kommuner allerede sliter med stramme økonomiske rammer.  

 

Kampen om arbeidskraft blir den største utfordringen for kommunene. Allerede i dag har mange 

kommuner rekrutteringsproblemer innenfor helse- og omsorgssektoren og det vil også være stort 

behov for personell i nær fremtid innenfor utdanningssektoren. Det er svært uheldig at 

kommunene blir lønnstapene under disse forholdene når man lokalt konkurrerer om arbeidskraft 

både mot statlig og privat sektor. Nordreisa kommune mener det er uheldig at statlig sektor er 

lønnsledende i forhold til kommunal sektor, og det bør derfor legges opp til likebehandling i 

kommunal og statlig sektor.  

 

 

KS spør:  Hva vurderes som et realistisk og ansvarlig økonomisk ramme for 

hovedoppgjøret i 2012.  

Svar: Nordreisa kommune ber om at den samlede lønnsvekst ikke overstiger 

SSB’s prognoser på 3,6%.  

 

KS spør: Hvilke elementer i oppgjøret (for eksempel lokal pott, sentrale lønnstillegg) skal 

prioriteres? 

 Svar: Nordreisa kommune mener at sentrale tillegg skal prioriteres.  

   

Hvilken profil på eventuelle sentrale lønnstiltak vil best ivareta lokale behov? 

 Svar: Den største utfordringen for kommunene i nær fremtid vil bli kampen om 

arbeidskraft. Kommunen har allerede i dag vanskelig med å rekruttere 

sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Nordreisa kommune mener at 

man må prioritere disse gruppene innenfor årets lønnsoppgjør. 

  

Samtidig vil Nordreisa kommune signalisere at det på lengre sikt vil være behov 

for undervisningspersonell.  

 

Hvilke endringer ved dagens minstelønnssystem vil være det beste bidraget for å 

bedre rekrutteringssituasjonen framover?  

Svar: Nordreisa kommune mener at et element for rekruttering, beholde og 

konkurrere om personell ovenfor privat næringsliv, er at minstelønnstabellen 

utvides slik at den går tilbake til 16 år for alle stilling grupper.  

 

Kan det prioriteres å bruke deler av rammen for å gjennomføre endringer i 

minstelønnstabellen? 

 Svar: Nordreisa kommune mener at det kan man gjøre.  

 

Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? 

Svar: Nordreisa kommune mener at omfang, både med tanke på antall personer 

og antall yrkersgrupper med lokal lønnsdannelse, i dag er av et håndtertbart 

omfang.      

 



KS spør: Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse dilemmaene knyttet til helgearbeidet? 

Svar: Nordreisa kommune mener at et middel for å løse problematikken rundt 

helgearbeid er å få innføre nye og endrede turnusordninger, bl.a. med å innføre 

flere helger i året for turnusyrkesgruppene. Dette vil bidra til å redusere 

småstillinger og da også lettere få tak i personell som kan jobbe helg.   

 

Dernest mener Nordreisa kommune at en økning av godtgjøring for helgearbeid 

kan være med på å bidra til at man lettere kan får tak i personell som vil jobbe 

helg.  

   

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

Nordreisa formannskap har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat foran årets 

hovedtariffoppgjør og kommer med følgende innspill:   

 

Nordreisa formannskap ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 

hovedtariffoppgjøret 2012.  

 

Nordreisa kommune vil be om at partene i arbeidslivet for hovedtariffoppgjør 2012, viser 

moderasjon. Både som følge av at Norge må hensynta den økonomiske situasjonen i Europa og 

at mange kommuner allerede sliter med stramme økonomiske rammer.  

 

Kampen om arbeidskraft blir den største utfordringen for kommunene. Allerede i dag har mange 

kommuner rekrutteringsproblemer innenfor helse- og omsorgssektoren og det vil også være stort 

behov for personell i nær fremtid innenfor utdanningssektoren. Det er svært uheldig at 

kommunene blir lønnstapene under disse forholdene når man lokalt konkurrerer om arbeidskraft 

både mot statlig og privat sektor. Nordreisa kommune mener det er uheldig at statlig sektor er 

lønnsledende i forhold til kommunal sektor, og det bør derfor legges opp til likebehandling i 

kommunal og statlig sektor.  

 

 

KS spør:  Hva vurderes som et realistisk og ansvarlig økonomisk ramme for 

hovedoppgjøret i 2012.  

Svar: Nordreisa kommune ber om at den samlede lønnsvekst ikke overstiger 

SSB’s prognoser på 3,6%.  

 

KS spør: Hvilke elementer i oppgjøret (for eksempel lokal pott, sentrale lønnstillegg) skal 

prioriteres? 

 Svar: Nordreisa kommune mener at sentrale tillegg skal prioriteres.  

   

Hvilken profil på eventuelle sentrale lønnstiltak vil best ivareta lokale behov? 

 Svar: Den største utfordringen for kommunene i nær fremtid vil bli kampen om 

arbeidskraft. Kommunen har allerede i dag vanskelig med å rekruttere 

sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Nordreisa kommune mener at 

man må prioritere disse gruppene innenfor årets lønnsoppgjør. 

  

Samtidig vil Nordreisa kommune signalisere at det på lengre sikt vil være behov 

for undervisningspersonell.  



 

Hvilke endringer ved dagens minstelønnssystem vil være det beste bidraget for å 

bedre rekrutteringssituasjonen framover?  

Svar: Nordreisa kommune mener at et element for rekruttering, beholde og 

konkurrere om personell ovenfor privat næringsliv, er at minstelønnstabellen 

utvides, slik at den går tilbake til 16 år for alle stillingsgrupper. 

 

Kan det prioriteres å bruke deler av rammen for å gjennomføre endringer i 

minstelønnstabellen? 

 Svar: Nordreisa kommune mener at det kan man gjøre.  

 

Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? 

Svar: Nordreisa kommune mener at omfang, både med tanke på antall personer 

og antall yrkersgrupper med lokal lønnsdannelse, i dag er av et håndtertbart 

omfang.      

 

KS spør: Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse dilemmaene knyttet til helgearbeidet? 

Svar: Nordreisa kommune mener at et middel for å løse problematikken rundt 

helgearbeid er å få innføre nye og endrede turnusordninger, bl.a. med å innføre 

flere helger i året for turnusyrkesgruppene. Dette vil bidra til å redusere 

småstillinger og da også lettere få tak i personell som kan jobbe helg.   

 

Dernest mener Nordreisa kommune at en økning av godtgjøring for helgearbeid 

kan være med på å bidra til at man lettere kan får tak i personell som vil jobbe 

helg.  

 

 

 

 

 


