
       

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 05.02.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Lidvart Jakobsen Leder AP 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Halvar M Wahlgren Nestleder H 

Gerd H Kristiansen Medlem KRF 

Olaug Bergset Medlem SP 

Karoline Olaussen Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

John R Karlsen MEDL FRP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ragnhild Hammari John R Karlsen FRP 

   

 

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. 

 

______________________  _______________________ 
ordfører Lidvart Jakobsen  Halvard Wahlgren   

        

______________________  _______________________ 
møtesekretær Anne-Marie Gaino  Olaug Bergset  

                                        Saksliste 

 



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/15 Godkjenning av innkalling   

PS 2/15 Referatsaker   

RS 1/15 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget 

for kommuner og fylkeskommuner etter 

Stortingets vedtak 

 2015/58 

RS 2/15 Tilbakemelding etter kommunemøte 13. 

november 2014 

 2015/114 

RS 3/15 Anke på avslag om tilskudd til drift, mottatt 

05.01.2015 

 2015/217 

RS 4/15 Svar på anke på avslag om tilskudd til drift, 

mottatt 05.01.2015 

 2015/217 

RS 5/15 Rundskriv 1-1 2015 om endring av fribeløp og 

egenandeler for kommunale helse- og 

omsorgtjenester 

 2015/51 

RS 6/15 Renteregulering pr. 17.12.2014  2015/52 

RS 7/15 Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for 

gjesteinnbygger 2014 

 2015/92 

PS 3/15 Svar - høring overføring av skatteoppkrevingen 

til Skatteetaten 

 2015/50 

PS 4/15 Finansiering leasing bil Sonjatun          2015/687  

 

PS 5/15 Kostnadseffektivisering brøyteutstyr          2015/634 

 

 

Vedleggene til PS 3/15 blir kun tilgjengelig på mail  

 

 

     

PS 2/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.02.2015  

 

Behandling: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

PS 3/15 Svar - høring overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.02.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Nordreisa kommune går imot at de kommunale skatteoppreverkontorene gjøres statlig.  

 

Det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt system. Nærhet og 

lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse som kontrollinstans bidrar til de gode resultatene for 

innkrevingen samt preventivt mot svart økonomi. Nordreisa kommune mener at skatteyterne i 

landet, og innbyggerne i den enkelte kommune, er best tjent med at de er organisatorisk skille 

mellom fastsettelse av skatt og innkreving av skatt. Åpenhet gjennom lokalt folkevalgt innsyn 

og kontroll taler for at innskrivningen bør fortsette å være kommunal. 

 

Kommende kommunereform sier at kommunene skal bli mer robuste og få overført flere 

oppgaver og flere oppgaver skal desentraliseres. I forslaget om overføring av 

skatteoppkrevingen til Skatteetaten skjer det motsatte. Statliggjøring av 

skatteoppkreveroppgaver er derfor i strid med uttalte mål i kommunereformen og gir ikke helhet 

i sentrale prosesser.  

 

Nordreisa kommune mener at Finansdepartementet må ta det hele og fulle ansvar for å sikre de 

ansattes sysselsetting videre, dersom det blir politisk flertall for forslaget.  

 

PS 4/15 Finansiering leasingbil Sonjatun 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.02.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Leasingavtale av bil til hjelpemiddelkjøring godkjennes innenfor en kostnadsramme på  

kr 75 000 pr år.   

 

Kostnadene dekkes over driftsbudsjett ansvar 650 Sonjatun. 

 

PS 5/15 Kostnadseffektivisering brøyteutstyr 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.02.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Leasingavtale kjøretøy godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr 330 000 pr år.   

Kostnadene dekkes innenfor driftsbudsjett ansvar 693 Kommunale veier.  


