
       

 

 

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 05.03.2015 

Tidspunkt: 10:00 – 12:40 

    Saksnr: PS 6/15 – 9/15  

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Lidvart Jakobsen Leder AP 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Halvar M Wahlgren Medlem H 

Gerd H Kristiansen Nestleder KRF 

Karoline Olaussen Medlem UNG 

                           

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
John R Karlsen MEDL FRP 

Olaug Bergset MEDL SP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Olaf Skogmo Olaug Bergset SP 

Ingen John R. Karlsen FRP 

 

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Anne Marie Gaino 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  Gerd Kristiansen   

 

______________________  _______________________ 
Møtesekretær Christin Andersen      Halvard Wahlgren  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/15 Referatsaker   

RS 8/15 Kommunale og fylkeskommunale reglement om 

folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 

 2015/702 

RS 9/15 Revisors beretning vedrørende 

kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift 6. 

termin 2014 

 2015/796 

RS 10/15 Godkjenning av låneopptak til investeringer i 

anleggsmidler - 24,8 millioner kroner 

 2015/58 

RS 11/15 Avkortning i sluttutbetaling i prosjektet forstudie 

om etablering av dypvannskai i Nordreisa 

v/Nordreisa kommune 

 2015/557 

RS 12/15 Informasjon om tilbakeholdte skjønnsmidler i 

2015 - ingen utlysning av prosjektskjønnsmidler 

 2015/858 

PS 7/15 Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og 

cellegiftbehandling 

 2015/734 

Tilleggssaker: 

PS 8/15          Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse   2015/4 

av grunnareal av gnr 52 bnr 1 og 3 i Nordreisa kommune  

 

PS 9/15 Prosjekt boligutvikling i Nord Troms        2015/960 

 

 

 

Gerd Kristiansen anmerket følgende til innkallinger: 

 Vedr innkalling til hastemøter, er det nødvendig å ringe til representantene for å kunne ta 

inn eventuelle vararepresentanter.  

 Orienteringer og problemstillinger må være mest mulig skriftlig.  

 

 

 

 

Spørsmål til formannskapet 5. mars 

 

Fra Olaug Bergset (SP)  

Sendt 03.03.2015 

 

I flg Framtid i Nord er Guleng 3 lagt ut på anbud med krav som ingen lokale firma har mulighet 

for å imøtekomme. Senterpartiet er helt enig med Nordreisa næringsforening i at dette ikke 

samsvarer med intensjonene i den nylig vedtatte kommuneplanen.  

Hva er bakgrunnen for dette? Hva slags retningslinjer har kommunen for anbudskriterier ved 

utbygginger? Hvilke prosesser og retningslinjer vil kommunen å følge framover? 

 

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10624693.ece 

 

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10624693.ece


 

Svar fra administrasjonen:  

 

Vurdering og valg av entrepriseform ble gjort høsten 2012.  Vurderingene ble gjort ut fra 

ulemper og fordeler med ulike entrepriseformer, og erfaringsgrunnlag på daværende tidspunkt.  

Valg av entrepriseform gir føringer for valg av kvalifikasjonskriterier i konkurransen. 

 

Kommunen følger regelverk om offentlige anskaffelser og kommunens innkjøpsregelverk. Ved 

hver enkelt større anskaffelse må det gjøres vurderinger av hvilken entrepriseform som skal 

benyttes. 

Kommunen forholder seg til gjeldende regelverk og til politiske vedtak. Ved større anskaffelser 

er det en rekke vurderinger som gjøres, avhengig av hvilket bygg eller hvilket anlegg som skal 

bygges. 

 

 

Rådmann  

 

PS 6/15 Referatsaker 
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Behandling: 

Referatsaker tas til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering.  

 

 

 

PS 7/15 Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og cellegiftbehandling 

Rådmannens innstilling 

1. 100% Kreftsykepleierstilling omgjøres fra turnusstilling (35,5 t/u) til dagarbeid (37,5 

t/u).  

2. Stillingsbeskrivelse for kreftsykepleier i Nordreisa kommune vedtas. 

3. Hjemmetjenesten får økt stillingsressurs med 50% sykepleierstilling, som tilsvarer 

ressursen som kreftsykepleier utgjorde i turnus og arbeidsoppgaver kreftsykepleier gjør 

for hjemmetjenesten.  

4. Det inngås avtale med fastlegene som går ut på at egenandelen som pasientene betaler 

går til å dekning av kostnader til medisinsk utstyr.  
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Behandling: 

Halvard Wahlgren fremmet følgende forslag: Saken utsettes.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 

PS 8/15 Gjennomføring av ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse 

av grunnareal av gnr 52 brn 1 og 3 i Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av offentlige formål 

og samferdselsformål i Reguleringsplan Lunde,  for å sikre utbygging av området i samsvar med 

planen. 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 
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Behandling: 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: Internveien, SV 6, 7 og 8, tas ut av 

ekspropriasjonsgrunnlaget.  

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Kristiansen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av offentlige formål 

og samferdselsformål i Reguleringsplan Lunde, for å sikre utbygging av området i samsvar med 

planen. 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 

 

Internveien, SV 6, 7 og 8, tas ut av ekspropriasjonsgrunnlaget.  

 

 

PS 9/15 Prosjekt Boligutvikling i Nord-Troms 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms 

kommunene. 

2. Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms 

region. 



3. Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen. 

4. For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms 

fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne 

midler. 

5. Nordreisa kommune bidrar med lønnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av egne 

faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av 

egenfinansiering i prosjektet.  

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.03.2015  

 

Behandling: 

Gerd Kristiansen fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune deltar ikke i prosjektet 

«Boligutvikling i Nord-Troms» 

 

Det ble stemt over innstillingen satt opp mot Kristiansens forslag: Innstillingen fikk 2 stemmer 

og forslaget fikk 4 stemmer, innstillingen falt derved.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune deltar ikke i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» 

 

 

 

 


