
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 12.04.2018 
Tidspunkt: 10:15 – 15:00 

  
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 
   

 
Fra ungdomsrådet: Ingen møtte 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Johanne M Olaussen Terje Olsen H 

 
Merknader 
Johanne M Olaussen fratrådte møtet kl 1430.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Mari 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              Sigleif Pedersen 
Leder 
  
_____________________  _______________________ 
Christin Andersen             Anne K. Korsfur 
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/18 Referatsaker   
RS 40/18 Bredbåndsutbygging 2018  2015/12 

RS 41/18 Fordeling av tilskott til drenering 2018  2017/336 

RS 42/18 Forslag Innspillnotat oppgavemeldingen 03.04.18  2018/206 

RS 43/18 Helipad til beredskap på Spåkenes  2015/2125 

RS 44/18 Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons- og 
SHT samt svangerskapsomsorgen for å oppfylle krav over 
statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60 sendt fra 
Helsedirektoratet 

 2017/1441 

RS 45/18 Oversendelse av signerte dokumenter for ressurskrevende 
tjenester 2017 

 2018/336 

RS 46/18 Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016 – 2021  2015/143 

RS 47/18 Revisors beretning for prosjekt "Kommunalt rusarbeid 
2017" 

 2015/200 

RS 48/18 Tildeling av timer - finsk andrespråk 2017/18  2015/1204 

RS 49/18 Tilskudd til Sonjatun barnehage i Nordreisa kommune for 
2018 

 2015/669 

RS 50/18 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2018  2016/360 

RS 51/18 Utbetalingsbrev-boligtilskudd etablering  2015/103 

RS 52/18 Utbetalingsbrev-boligtilskudd til tilpasning  2015/103 

PS 16/18 Spillemidler - kommunal andel  2018/322 
PS 17/18 Regulering av budsjett 2018, nr 1  2017/549 
PS 18/18 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg 

av metode 
 2018/324 

 
Tilleggssak 
PS 19/18 Sykestuesengene       2015/863 
PS 20/18 Veilys i Nordreisa – målt forbruk, drift og vedlikehold                   2015/1344 
 
 
Orienteringer: 

 Møte med fylkesmannen, ordførere og rådmenn og barnevernsleder i Nordreisa og 
Kvænangen barnevern. Tema; fristoverskridelser i barnevernet.  

 Skypemøte Nord-Troms Regionråd mandag 9 april.  
 Representantskapsmøte 24. april i Nord-Troms Regionråd. 
 Møte referansegruppen 2 mai NAV reformen.   
 Regionreformen - rapport fra Halti Næringshage. Formannskapet ber om at det lages  

høringsnotat til kommunestyret.   
 
 
 
 
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=38025


PS 15/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

PS 16/18 Spillemidler - kommunal andel 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 
• Nordreisa kommune gir tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av  

spillemidlene. Utbetaling skjer i henhold til tildelte årlige budsjettmidler. Ved store 
spillemidlerprosjekter lages det sak til kommunestyret om en eventuell ekstrautbetaling.  

• Kommunalt tilskudd utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 
budsjettdekning.   

• Den kommunale tilsagnsposten økes med kr 374.000, og samlet budsjettpost blir på kr 
500.000. Økningen dekkes i 2018 av disposisjonsfondet og legges inn i budsjettet for 
2019 og fremover.  

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa Rideklubb på kr 309.000 som rest for 
utbetalte spillemidler 2016. 

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Saga skistadion hus på kr 625.000,- for 
utbetalt spillemidler for 2017. 

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Sags skistadion hus på kr 625.000,- under 
forsetning av utbetaling av spillemidler i 2018.  

• De tre ekstrautbetalingen dekkes av budsjettmidler for 2018 og ved bruk av 
disposisjonsfond. 

 

PS 17/18 Regulering av budsjett 2018, nr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag:  
 
Jfr sak 5/18 i administrasjonsutvalget, økes ressurs til hovedverneombud med 10%, kr 60.000,- 
som tas av disposisjonsfond.   
  



Formannskapet ber hovedutvalgene søke å dekke inn kr 66.000,- til lærlingeveiledning og 
bekledning til brannpersonell kr 400.000,-, innenfor egne rammer. Til sammen 466.000,- tas ut 
av revidering av driftsbudsjettet og avsettes til disposisjonsfond.    
 
Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak.   
 
Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.  
 
Tilleggsbevilgning ombygging av kommunehuset kr 250.000,- finansieres av ubrukte 
lånemidler.  

 

Vedtak: 
Jfr sak 5/18 i administrasjonsutvalget, økes ressurs til hovedverneombud med 10%, kr 60.000,- 
som tas av disposisjonsfond.   
  
Formannskapet ber hovedutvalgene søke å dekke inn kr 66.000,- til lærlingeveiledning og 
bekledning til brannpersonell kr 400.000,-, innenfor egne rammer. Til sammen 466.000,- tas ut 
av revidering av driftsbudsjettet og avsettes til disposisjonsfond.    
 
Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak.   
 
Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.  
 
Tilleggsbevilgning ombygging av kommunehuset kr 250.000,- finansieres av ubrukte 
lånemidler. 
 
 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
 

 
 
 
 
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
 

 
 



PS 18/18 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende endringsforslag til 1 kulepunkt:  
0% økning i eiendomsskattetakst.   
 
Det ble stemt punktvis.  
 
Rådmannens innstilling punkt 1 settes opp mot forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (FrP. 
Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer og forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (FrP) fikk 2 
stemmer. Rådmannens innstilling punkt 1 dermed vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt.    

Vedtak: 
• Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 4 prosent i forhold 

til dagens takst, med virkning fra år 2020, jamfør esktl §8A-4. 
• Kommunen går til anskaffelse av eiendomsskattemodulen i 2018 med en ramme på  

kr 130.000. Midlene overføres fra disposisjonsfondet. Årlige driftskostnader innarbeides 
i budsjettet for 2019 

 

PS 19/18 Sykestuesengene 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Nordreisa formannskap fremmet følgende fellesforslag:   
Nordreisa kommune ber om at evalueringsrapport for sykestuesenger i Nord-Troms, utarbeidet 
pr 01.07.2017, i samarbeid med kommunene i Nord-Troms, Helse Nord og UNN, legges til 
grunn for finansiering og fordeling av sykestuesenger i Nordreisa kommune.  
 
Formannskapet ber om at rådmannen utarbeider et notat som synliggjør samlet virkninger av 
forslagene i sak om drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun helsesenter. Notatet legges 
frem for styringsgruppen i DMS Nord-Troms.  
 
Nordreisa kommune ber om møte med styret i UNN om saken før saken styrebehandles.     
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune ber om at evalueringsrapport for sykestuesenger i Nord-Troms, utarbeidet 
pr 01.07.2017, i samarbeid med kommunene i Nord-Troms, Helse Nord og UNN, legges til 
grunn for finansiering og fordeling av sykestuesenger i Nordreisa kommune.  
 
Formannskapet ber om at rådmannen utarbeider et notat som synliggjør samlet virkninger av 
forslagene i sak om drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun helsesenter. Notatet legges 
frem for styringsgruppen i DMS Nord-Troms.  
 
Nordreisa kommune ber om møte med styret i UNN om saken før saken styrebehandles.     



 

PS 20/18 Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og vedlikehold 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  

Behandling: 

Formannskapet fremmet følgene endringsforslag:  

Formannskapet deleger til Miljø,- plan og utviklingsutvalget å gi innstilling i saken. 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet deleger til Miljø,- plan og utviklingsutvalget å gi innstilling i saken. 


