
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 02.10.2014
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen LEDER NOAP
Halvar Wahlgren NESTL NOH
Sigrund Hestdal MEDL NOAP
Øyvind Evanger MEDL NOAP
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møtt 09:30
Olaug Petra Bergset MEDL NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Rikke Gausdal Larsen John Roald Karlsen NOFRP

Ungdomsrådet:
Ole-Henning Vangen – ikke 
møtt

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ann-Marie Gaino Rådmann
Christin Andersen Assisterende 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.

______________________ ______________________
Leder Lidvart Jakobsen Olaug Bergset

______________________ ______________________
Sekretær Christin Andersen              Rikke G. Larsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 34/14 Referatsaker

RS 103/14 Tilbakemelding - etter tilsyn med detaljomsetning 
og servering av mat og drikke

2014/3071

RS 104/14 Melding om vedtak - Særutskrift budsjett 2015 -
driftstilskudd eierkommuner

2012/232

PS 35/14 Søknad om godkjenning av stedfortreder for 
skjenking av alkoholholdig drikk - På Taket kafe 
AS

2014/644

PS 36/14 Kommunal garanti Den Norske kirke - Nordreisa 
menighetsråd

2014/1723

PS 37/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3182

PS 38/14 Vedrørende innløsning friområde Saga gnr 1942/42/1    2014/1554 

Orienteringer / spørsmål:
- Skatteinngangen i Nordreisa kommune pr august er på 4,5% mot fjoråret. Mange 

kommuner i Norge har hatt en nedgang og snittet i landet ligger nå på 2%. Det ser ut til 
at Nordreisa kommune får høgere skatteinngang enn budsjettert.  

- Orienteringsmøte med Spanske firma OSSA vedr deres opphold i Nordreisa i forbindelse 
med tunellarbeid Sørkjosfjellet. 

- Signering av Manifest mot Mobbing og markering av at voksne og elever tar avstand 
mot mobbing 1. oktober i idrettshallen. 

- Vedr henvendelse til firma Marin Harvest. 
- Vedr henvendelse til Statoil i forbindelse med «Johan Castberg- utbyggingen».
- Vedr møte angående finansiering av sykestuesenger etter 01.01.2016 med Helse- og 

omsorgsdepartementet og statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Delegasjon fra Nord-
Troms besto av varaordfører Halvard Wahlgren, leder for Nord-Troms DMS Aina 
Hagen, sykestuelege Roald Westgård, leder helsesenter Skjervøy Åshild Hansen ordfører 
Skjervøy Torgeir Johnsen, Direktør for UNN Tor Ingebrigtsen, Helse Nord med to 
personer. 

- Vedr rutiner i administrasjonen vedr høringer. Viktige og prinsipielle høringsuttalelser 
skal behandles politisk før det sendes ut.

- Spørsmål vedr prosessen i forhold til Ymber. 
- Spørsmål vedr stauts Guleng 3 og behandling i kommunestyret.
- Informasjon vedr barnehageavdelinger og tilbakeføring av «Lillebo» til helse- og omsorg 

fra august 2015. 
- Mekling med Fylkesmannen, innsigelse på arealplan, Svartfosslia hyttefelt, 

Josvannanlegget, Lyngstad og Bieddjuvaggi 11. september 2014. 
- Vedr salg av bygningene Sappen skole og Sappen leirskole. 



PS 34/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.10.2014 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Referatsaker tas til orientering. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering. 

PS 35/14 Søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av 
alkoholholdig drikk - På Taket kafe AS

1 Søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdige drikkevarer

Rådmannens innstilling

Kristian Strøm, 9152 Sørkjosen godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen ved På 
Taket Kafe AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kristian Strøm, 9152 Sørkjosen godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen ved På 
Taket Kafe AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.



PS 36/14 Kommunal garanti Den Norske kirke - Nordreisa menighetsråd

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune endrer garantistillelsen gitt i kommunestyresak 32/14  fra simpel til
selvskyldnergaranti for lån inntil kr 500 000 som Nordreisa menighetsråd tar opp til 
nødvendig reparasjon av yttertak på dåpssakristi, sakristitrapper, sakristidører, samt 
klargjøring av nye gravfelt på Storslett kirkegård.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 500 000 kroner med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 550 000.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.

4. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av endret garantiforpliktelse.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune endrer garantistillelsen gitt i kommunestyresak 32/14  fra 
simpel til selvskyldnergaranti for lån inntil kr 500 000 som Nordreisa menighetsråd 
tar opp til nødvendig reparasjon av yttertak på dåpssakristi, sakristitrapper, 
sakristidører, samt klargjøring av nye gravfelt på Storslett kirkegård.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 500 000 kroner med tillegg av 10 % av 
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 550 000.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år 
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.

4. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av endret garantiforpliktelse.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.

PS 37/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.



2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapene i de andre Nord-

Troms-kommunene.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.
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Behandling:

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5: Kommunestyret ønsker 
også å vurdere fylkesgrensen mot Finnmark. 

Gerd Kristiansen fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret er åpen for alle mulige 
sammenslåingsalternativer både i Troms og Finnmark. 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling i fire (4) punkter. Rådmannens innstilling 
enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det stemt over om der skulle opprettes nytt pkt 5 jfr Bergsets forslag. 3 stemte for 
og 4 stemte imot. 

Deretter trakk Gerd Kristiansen sitt forslag. 

Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med 

framtidig kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av 

koordinering med nasjonal prosess.

2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapene i de andre Nord-

Troms-kommunene.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing 

kan iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 

koordinator for det lokale kommunereformarbeidet.



PS 38/14 Vedr  innløsning friområde Saga gnr 1942/42/1

Rådmannens innstilling

Saken lagt frem på møtet. 
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Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Formannskapet avslår å benytte makeskifte som 
løsning og ber om at innløsning av grunn skjer gjennom vanlige forhandlinger med 
utgangspunkt i takst. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Formannskapet avslår å benytte makeskifte som løsning og ber om at innløsning av grunn skjer 
gjennom vanlige forhandlinger med utgangspunkt i takst. 


