
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskassalen, Rådhuset
Dato: 03.04.2014
Tidspunkt: 09:00 10:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Halvar Wahlgren Nestleder NOH
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
John Roald Karlsen MEDL NOFRP
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF
Olaug Petra Bergset MEDL NOSP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Siv Elin Hansen Olaug Petra Bergset NOSV

Terje Olsen Gerd H. Kristiansen NOH

Merknader

Fra ungdomsrådet:                       Ole Henning Nyvoll Vangen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

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.

______________________ _______________________
Lidvart Jakobsen Christin Andersen
-ordfører- - møtesekretær-

______________________ ______________________
Terje Olsen         Siv Elin Hansen



Orienteringer:

- Terje Olsen (H): Vedr besøk av UNN Styret 24. og 25. juni
- Terje Olsen (H): Vedr lokaliteter og ressurser for blanding av medisiner ved DMS Nord-

Troms. Sak vedr lokaliteter, ressurser, ansvar, kostnader og alternative løsninger vedr 
blanding av cellegift og antibiotika ved DMS Nord-Troms sendes Helse- og 
omsorgsutvalget når ad-hoc gruppen som er nedsatt for saken, er ferdig i sitt 
utredningsarbeid.

- Terje Olsen (H): Vedr arbeid (ROSanalyse) for sikkerhet for personale og beboere på 
Sonjatun helsesenter.    

- Øyvind Evanger (Ap): Vedr fiberutbygging i Nordreisa. Formannskapet ber om en 
orientering og gjennomgang vedr fiberutbygning i Nordreisa jfr tilskudd og krav til 
egenkapital på neste formannskapsmøte 8. mai.   

- Lidvart Jakobsen (Ap): Markering av frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen 8. 
mai i jubileumsåret. Ordfører kontakter historielaget for å se på muligheten for 
markering og eventuell et arrangement i anledning jubileumsår, frigjøringsdag og 
veterandag. 

- Øyvind Evanger (Ap): Vedr sak om differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende 
tiltak. Formannskapet anmoder ordfører om å kontakte ordførere i Nord-Troms for å 
fronte saken opp mot egne partier og nettverk, samt kontakt mot fylkesordfører for å få 
frontet sak gjennom flest mulig kanaler. Det er svært viktig å synliggjøre standpunkt fra 
Nord-Troms, om regional differensiering av arbeidsgiveravgift, og fremvise at man ikke 
ønsker å forringe ordningen, som man ser på som et svært viktig og målrettet 
disktrikspolitisk virkemiddel. 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 4/14 Referatsaker

Referatsaker som er unntatt offentlighet er kun tilgjengelig under møtet.

RS 11/14 Melding om vedtak etter søknad om startlån, 
forhåndsgodkjenning

X 2014/512

RS 12/14 Svar på søknad om avdragsfrihet på lån ***** ***** X 2009/5969

RS 13/14 Svar på søknad om avdragsfrihet på startlån gnr: ***** X 2011/1552

RS 14/14 Svar på søknad om prioritetefravikelse X 2010/1523

RS 15/14 Svar på søknad om prioritetsvikelse på gnr. ***** X 2012/1898

RS 16/14 Svar på søknad om prioritetsvikelse på gnr. ***** X 2012/1898

RS 17/14 Svar på søknad om startlån, tilskudd og etablering X 2013/3220

RS 18/14 Svart på søknad om startlån - Eiendommen 14/88 X 2014/167

RS 19/14 Søknad om debitorskifte på lånenummer 203012 X 2009/7693

RS 20/14 Søknad om debitorskifte på lånenummer 265288 X 2013/1952

RS 21/14 Søknad om prioritetsfravikelse X 2013/1952

RS 22/14 Avtale mellom Nordreisa kommune og krisesenteret for 
Tromsø og omegn

2010/5534

RS 23/14 Elektronisk innbyggerinitiativ 2013/434

RS 24/14 Fordeling dreneringstilskudd til kommunene i Troms 2014 2014/1134

RS 25/14 Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale 
veterandagen 8. mai 2014

2014/625

RS 26/14 Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for 
merverdiavgift 6. termin 2013

2012/2655

RS 27/14 Revisoruttalelse og signert regnskap fiberutbygging 2010/3938

RS 28/14 Rundskriv - Statsbudsjett 2014 -  Det økonomiske 
opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter 
stortingets vedtak

2013/1635

RS 29/14 Selvkostregnskap 2013 - Avfallsservice AS 2012/2441

RS 30/14 Styringsbrev 2-2014, satsingsområder og 
styringsparametere

2012/232

RS 31/14 Tilsagn om forlengelse av kassakreditt 2010/5951

RS 32/14 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler 
(RDA) 551.61 til prosjektet fiberutbygging i utkanter

2010/3938

RS 33/14 Utbetaling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester. 
Vakt- og administrasjonstilskudd for Nord-Troms 
veterinærdistrikt for 2014

2012/1317

RS 34/14 Utbetalingsbrev, kap. 822 post 60 - Norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere -AAR1 2013

2009/3373

RS 35/14 Utbetalingsbrev, kap. 822 post 60 - Norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere -AAR2 2014

2009/3373

RS 36/14 Utbetalingsbrev, kap. 822 post 60 - Norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere -AAR3 2014

2009/3373

PS 5/14 Omdisponering av investeringsmidler - 2014 2014/1156

PS 6/14 Søknad om tilleggsbevilgning til utbedring av feil på    2014/1077
elektrisk anlegg i Nordreisa kirke



PS 4/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2014 

Behandling:

Referatsaker tas til orientering. 

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering. 

PS 5/14 Omdisponering av investeringsmidler - 2014

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Formannskapet omdisponerer bevilgning på kr 2  000 000 fra Hjellnes dypvannskai til 
grunnlagsinvestering og klargjøring av områder for deponering av steinmasser fra tunell.
Tiltakene iverksettes etter plan som må godkjennes av driftsutvalget. 

PS 6/14 Søknad om tilleggsbevilgning til utbedring av feil på elektrisk anlegg 
i Nordreisa kirke

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2014 

Behandling:

Halvard Wahlgren (H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens siste setning: som et 
forskudd til tiltaket, men må sees i sammenheng med den totale investeringen i forbindelse med 
utbedringer som kreves. 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa formannskap bevilger kr 64 000 til utbedring av feil på elektrisk anlegg i Nordreisa 
kirke.
Bevilgningen tas fra ikke disponerte midler: ansvar 190, konto 14901 som et forskudd til 
tiltaket, men må sees i sammenheng med den totale investeringen i forbindelse med utbedringer 
som kreves. 


