
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 07.11.2014
Tidspunkt: 09:00 – 13:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Halvar Wahlgren Nestleder NOH
Øyvind Evanger Medlem NOAP
John Roald Karlsen Medlem NOFRP
Gerd H. Kristiansen Medlem NOKRF
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Sigrund Hestdal MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ole Morten Pedersen Sigrund Hestdal NOAP

Fra Ungdomsrådet:
Det er foretatt nyvalg, ingen møter

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Anne Marie Gaino 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 John Karlsen

______________________ ______________________
Gerd H Kristiansen         Anne Marie Gaino



                                        Saksliste

Informasjon om budsjett ved økonomisjef

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 41/14 Referatsaker

RS 105/14 Melding om vedtak Nord-Troms regionråd DA 2012/232

RS 106/14 Den kulturelle spaserstokken 2014 - Fordeling av 
midler

2012/1577

PS 42/14 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2015

2014/3524

PS 43/14 Økte ressurser omsorgsboliger X 2014/3358

PS 44/14 Vedrørende kjøp av grunn i områdene Saga og Lunde på Storslett    2014/1554

PS 41/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.11.2014 

Behandling:

Referater tas til orientering.

Vedtak:

Referater tas til orientering.

RS 105/14 Melding om vedtak Nord-Troms regionråd DA

RS 106/14 Den kulturelle spaserstokken 2014 - Fordeling av midler

PS 42/14 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.11.2014 



Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Avgiftene er svært høye i Nordreisa 
kommune. Av den grunn bør disse ikke økes mer enn høgst nødvendig, og ikke over 3 % som er 
pris- og lønnsvekst i kommunal sektor. Dette gjelder også for feie og avløpsavgiften. 
Kommunen må innrette seg etter det, og eventuelt utsette prosjekt som haster minst. 
Avløpsgebyret økes med 3 % og feieavgift økes med 3%. 

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.   

Vedtak:

Avgiftene er svært høye i Nordreisa kommune. Av den grunn bør disse ikke økes mer enn høgst 
nødvendig, og ikke over 3 % som er pris- og lønnsvekst i kommunal sektor. Dette gjelder også 
for feie- og avløpsavgiften. Kommunen må innrette seg etter det, og eventuelt utsette prosjekt 
som haster minst. Avløpsgebyret økes med 3 % og feieravgift økes med 3%. 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i hht følgende vedlegg:

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

PS 43/14 Økte ressurser omsorgsboliger

PS 44/14 Vedr kjøp av grunn i områdene Saga og Lunde på Storslett

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling. Saken lagt frem på møtet.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.11.2014 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: For område Saga var formannskapet enig jfr 
tidligere sak, om at kommunen kjøper erstatningsareal og gjennomfører makeskifte. Hvis ikke 
må det gjennomføres normale forhandlinger. 

For område Lunde var formannskapet enig om at det gjennomføres normale forhandlinger, men 
ta hensyn til arealets beliggenhet tett inntil sentrum. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

For område Saga var formannskapet enig jfr tidligere sak, om at kommunen kjøper 
erstatningsareal og gjennomfører makeskifte. Hvis ikke må det gjennomføres normale 
forhandlinger. 

For område Lunde var formannskapet enig om at det gjennomføres normale forhandlinger, men 
ta hensyn til arealets beliggenhet tett inntil sentrum. 


