
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 01.12.2016 
Tidspunkt: 11:10 – 15:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Olaug Bergset Nestleder SP 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Per Sverre Moen Terje Olsen H 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne-Marie Gaino Rådmann 
Christin Andersen service- og personalsjef  

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger  Tor-Arne Isaksen 
Ordfører 
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen              Siv Elin Hansen   
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 60/16 Referatsaker   
RS 60/16 Referat fra ROBEK-møte med Nordreisa 

kommune 3. november 2016 
 2015/2519 

PS 61/16 4.revidering av årsbudsjett 2016  2015/1589 
PS 62/16 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017  2016/1342 
PS 63/16 Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017  2015/2178 
PS 64/16 Budsjett 2017 for Drift og utvikling  2016/937 
PS 65/16 Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020  2016/581 
PS 66/16 Opprettelse av ny leieavtale med Oksfjord 

grendehus AL eller ta i bruk ledige arealer i 
Oksfjord skole til barnehage 

 2016/757 

 
Sak 64/16 utgår 
 
 
Informasjon: 
Revidering av reglement «Godtgjøring folkevalgte» gjennomføres av ordfører, representant fra 
opposisjon samt representant fra politisk sekretariat. Opposisjon gir tilbakemelding til ordfører 
hvem som deltar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PS 60/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 

PS 61/16 4.revidering av årsbudsjett 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:  
Budsjettet for sektor 6 reguleres med sikringstiltak Sørkjosen havn med kr 200.000,-. 
Finansieres med kr 200.000,- fra disposisjonsfond.  
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet for 2016 revideres som følger:  
o Rammen til kirkelig fellesråd økes med kr 50.000. Midlene tas fra 

disposisjonsfond. 
o Rammen til sektor 2 økes med kr 1 600 000 i utgifter og tilsvarende med 

inntekter (ref Buf-etat), dvs nettoendring kr. 0,-. 
o Rammen til sektor 6 økes med kr 200.000,- (sikring Sørkjosen havn). 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 800 000 (vertskommunetilskudd) 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 700 000 (tilskudd enslig mindreårige 

flyktninger) 
o Rammen til sektor 8 økes med kr.  1 500 000 (avsetning til disposisjonsfond) 
o Rammen til sektor 8 reduseres med kr 200.000,- (sikring Sørkjosen havn) 
o Inntekter og utgifter på merverdiavgift budsjetteres etter forbruk  
o Internkjøp og internsalg på sektor for administrasjon, oppvekst og kultur og Drift 

og utvikling samles under sektor 8.   
 

 Investeringsbudsjett for 2016 revideres som følger: 

 
 



PS 62/16 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  
Sigleif Pedersen (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken jf. Fvl § 6, bokstav a. 

Behandling: 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 

 
2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 

papirfaktura/avtalegiro til efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
3. Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  

PS 63/16 Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  
organiseringen evalueres i løpet av høsten 2017. 
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
leder for nav-tiltaket må ha relevant høgere utdannelse. Funksjonen som aktivitetsleder for 
Aktivitets- og frivillighetssentralen tillegges denne stillingen.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget til Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune omorganiserer frivillighetssentralen fra 01.01.2017, og samtidig 
legges administrasjonen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år sammen 
med frivillighetssentralen og en oppretter Aktivitets- og frivillighetssentral for 
Nordreisa. 

 Sentralen legges organisatorisk under Helse og omsorgsleder, og plasseres i kantina på 
Sonjatun og tidligere kontor til husøkonom.  

 Leder for nav-tiltaket må ha relevant høyere utdannelse. Funksjonen som aktivitetsleder 
for Aktivitets- og frivillighetssentralen tillegges denne stillingen. 

 Organiseringen evalueres i løpet av høsten 2017. 



PS 64/16 Budsjett 2017 for Drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Behandling av saken utgår. 

Vedtak: 
 

PS 65/16 Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Rådmann fremmet følgende forslag: 

1) Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til 
sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.  

 
Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:  

2) Stillingen som ungdomskontakt gjøre om til ei fast stilling. Ramma for kap 2 økes med 
kr 99.000,- i 2017. Økte kostander for 2018 dekkes innenfor rammen for sektor 2.   

3) Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra 
biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.  

4) Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av 
rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.  

 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: 

5) Det settes av kr 500.000,- til kompetansehevning. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring 
av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.  

6) Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en 
forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo 
åpnes med fem senger til avlastning.  

 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgene forslag:  
Forslag til endringer i budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Forslag til endring i rammene for sektorene: 
 
Sektor Endring i rammen 2017 2018 2019 2020 

1 Rammen reduseres 0,0 0,3 0,6 0,6 

2 Rammen reduseres 0,0 0,8 0,8 0,8 
3 Rammene økes 1,5 2,6 2,9 2,9 
6 Rammene reduseres 1,0 1,5 1,5 1,5 
 Avsetning fond reduseres 0,5 0,0 0,0 0,0 

 
Forslag til tiltak: 
 
Sektor 1: 

a) Lønn/regnskap skal redusere med ett årsverk fra medio 2018 
 
Sektor 2: 



a) Undervisningen for 5-7 trinn ved Rotsundelv skole flyttet til Storslett høsten 2017. 
Besparelser som følge av endret undervisningssted skal fordeles 60/40 mellom sektor 2 
og 3 og brukes til å styrke kvaliteten i tjenestene innfor begge sektorer.  

b) Det utredes hva det koster å renovere sørfløyen ved Rotsundelv skole. Utredningen skal 
også se på kostnader ved å sanere de østlige deler av skolen.  

c) F.o.m. høsten 2017 flyttes ett lærerårsverk fra Storslett skole til Moan skole og 
øremerkes til tidlig innsats.  

d) Økning av antall ansatte i staben til sektoren gjennomføres ved omdisponering av 
pedagogiske ressurser innenfor sektoren.  

e) Utvidelse av undervisningstimer for 5 klasse gjennomføres fra høsten 2017. 
f) Materiellinvesteringer i skolene økes med 0,25 mill i 2017 og 0,5 mill pr år fom 2018.  
g) Det opprettes en fast stilling som helsesøster ved Storslett skole. Kommunal andel kr 

0,25 mill pr år.  
h) Etterutdanning av lærere økes med 0,1 mill i 2017 og 0,2 mill pr år f.o.m. 2018.  

 
Sektor 3: 

a) Det utredes om Guleng1 (13 leiligheter) kan brukes til Omsorg + med 10 plasser og til 
korttidsavlastning med 3 plasser. Det utredes også tilgang til 
erstatningsleiligheter/boliger tilsvarende 13 boenheter. Videre ønskes det en utredning 
om Lillebo (5 plasser) kan brukes til langtidsavlastning underlagt hjemmetjenesten.  

b) Det settes av kr 0,1 mill pr år til ønskekost ved sykehjemmene. Kjøkkenet ved Sonjatun 
skal hver dag tilby minst 3 middagsretter til beboerne på institusjoner i Nordreisa. Dette 
uten tilleggskostnader for beboerne.  

c) Antall årsverk ved sykehjemmene økes med 3 fra 2017 og ut økonomiplanperioden.  
d) Avlastning Guleng H/S sak 25/16 innføres i 2017. 0,4 mill pr år.  

 
Sektor 6: 

a) Antall årsverk innenfor vaktmester tjenesten reduseres med 3 i 2017.  
 
Det ble først stemt over rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble så stemt over Anne Kirstin Korsfurs (Frp) forslag. Forslaget fikk 3 stemmer og 4 stemte 
imot. Forslaget falt derved.  
 
Det ble så stemt punktvis over Sigleif Pedersens (AP) forslag.  

- Pkt 1, 5 stemte for og 2 stemte imot. Forslaget vedtatt.  
- Pkt 2, enstemmig vedtatt. 
- Pkt 3, enstemmig vedtatt.  

 
Det ble så stemt over Olaug Bergsets (SP) forslag pkt 5. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte 
imot. Forslaget vedtatt.  
Det ble deretter stemt over Olaug Bergsets (SP) forslag pkt 6. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 
stemte imot. Forslaget vedtatt.  
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: 

1. Det investeres i fire tjenestebiler til Byggdrift for å effektivisere drifta. Kapitalkostnader 
dekkes med reduksjon i driftsbudsjettet for kjøregodtgjørelsen.  

2. Investering på kr 1 million til Oksfjord skole legges inn i investeringsbudsjettet for 2017 
og renter og avdrag finansieres med redusert husleieutgift på ansvarene 210 og 240.  

3. Prosjektering ny svømmehall kr 500.000  
4. Glasstak Storslett skole utbedres med kr 500.000  
5. Asfalt og veilys Moan skole kr 3.000.000  
6. Nytt tak Rotsundelv skole, hele investeringen tas i 2017 med kr 500.000.  

Inndekning: grunnkjøp 2017 reduseres med kr 4.250.000 



 
Det ble stemt over endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over rådmannens innstilling til investeringsbudsjett med vedtatte endringer. 
Enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstillinger med vedtatte endringsforslag. Enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 
2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       
2017 

Budsjett        
2018 

Budsjett        
2019 

Budsjett       
2020  

1 Sektor for administrasjon  31 240 497 30 920 497 31 170 497 30 920 497  

2 Sektor for oppvekst og kultur  121 626 620 121 527 620 121 527 620 121 527 620  

3 Sektor for helse og omsorg  120 396 639 122 896 639 122 896 639 122 896 639  

5 Selvkost  478 200 478 200 478 200 478 200  

6 Sektor for drift og utvikling  36 850 218 36 753 936 36 757 545 36 761 155  

7 Skatter og rammetilskudd  -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000  

8 Renter, avdrag og avsetninger  -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330  

0 Prosjekter og interkommunale selskap  30 000 30 000 30 000 30 000  

  272 083 484 274 068 202 273 335 116 273 071 781  
 
3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       
2017 

Budsjett        
2018 

Budsjett        
2019 

Budsjett       
2020 Samlet  

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000  

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000  40 000 000  

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000  

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000  

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000    5 000 000  

Asfaltering og gatelys, ny vei pg parkering Moan skole 3 000 000    3 000 000  

Grunnkjøp 1 750 000    1 750 000  

Ombygging kommunehuset 500 000    500 000  

Velferdsteknologi 500 000 500 000   1 000 000  

Forprosjekt ny kirkegård 200 000    200 000  

Ombygging Oksfjord skole 1 000 000    1 000 000  

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000    105 000  

Overbygging av glassinngang Storslett skole 500 000    500 000  

Prosjektering ny svømmehall 500 000    500 000  

Rotsundelv skole - nytt taktekke 500 000    500 000  

Innkjøp av kjøretøy, byggdrift 450 000    450 000  

Veilys - pålegg om målt forbruk  1 920 000   1 920 000  

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000  

  28 219 832 37 375 168 36 100 000 16 600 000 118 295 000  

      
 



      
 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       
2017 

Budsjett        
2018 

Budsjett        
2019 

Budsjett       
2020 Samlet  

Opptak av lån -15 919 832 -29 875 168 -13 500 000 -9 000 000 -68 295 000  

Ubrukte lånemidler -2 190 000    -2 190 000  

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000  

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger   -15 000 000  -15 000 000  

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000  

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000    -2 810 000  

  -28 219 832 -37 375 168 -36 100 000 -16 600 000 -118 295 000  

 
4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 15.919.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 
 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 
Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 
6. Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til 

sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.  
 

7. Stillingen som ungdomskontakt gjøre om til ei fast stilling. Ramma for kap 2 økes med 
kr 99.000,- i 2017. Økte kostander for 2018 dekkes innenfor rammen for sektor 2.   
 

8. Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra 
biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.  
 

9. Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av 
rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.  
 

10. Det settes av kr 500.000,- til kompetansehevning. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring 
av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.  
 

11. Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en 
forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo 
åpnes med fem senger til avlastning. 

 

PS 66/16 Opprettelse av ny leieavtale med Oksfjord grendehus AL eller ta i 
bruk ledige arealer i Oksfjord skole til barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune viderefører ikke avtalen med Oksfjord grendehus AL om leie av 

grendehuset etter at avtalen går ut i august 2017. 
 

2. Kommunen gjennomfører ombygginger første halvår 2017 slik at barnehagen og skolen kan 
samlokaliseres i Oksfjord skole med oppstart 1.august 2017. 



 
3. Investering på kr 1 million legges inn i investeringsbudsjettet for 2017 og renter og avdrag 

finansieres med redusert husleieutgift på ansvarene 210 og 240. 
 
4. Vedtaket begrunnes med at dette både vil gi en bedret personalsituasjon (ansatte jobber 

nærmere hverandre), utnyttelse av ledig areal og besparelse ved å ta i bruk egne lokaler. 
 

PS 67/16 Status - Leonard Isaksens veg 10 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 
Sak fremlagt på møtet.  
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Vi ønsker en avklaring av 
følgende: 

1. Hvilken finansiering er mulig gjennom forsikringen.  
2. Tidligere brukergruppe må høres om sine ønsker og behov, under dette driftsform.  
3. Det må også utredes alternative formål, under dette bolig for videresalg eller salg av 

tomta som den står.  
4. Videre forutsettes det at utredningen i punkt c fra 2015 gjennomføres.  

 
Anne Kristin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Sendes til kommunestyret. 
– klarhet i hva forsikringen sier mht bruk- og forsikringssum.  
 
Forlagene til Bergset ogg Korsfur ble satt opp mot hverandre. Bergset sitt forslag fikk 4 
stemmer og Korsfur 3 stemmer og falt derved.  

Vedtak: 
Saken utsettes. Vi ønsker en avklaring av følgende: 
1. Hvilken finansiering er mulig gjennom forsikringen.  
2. Tidligere brukergruppe må høres om sine ønsker og behov, under dette driftsform.  
3. Det må også utredes alternative formål, under dette bolig for videresalg eller salg av 

tomta som den står.  
4. Videre forutsettes det at utredningen i punkt c fra 2015 gjennomføres. 
 


