
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 23.08.2018 
Tidspunkt: 10:30 – 13:45 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Martin Årnes MEDL UNG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Olaf Skogmo Siv Elin Hansen SP 
   
Merknader   
Ingen vara kan møte for Martin Årnes (ungdomsrådet) 

 
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  Christin Andersen 
Ordfører  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 
Olaug Bergset               Terje Olsen  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 39/18 Referatsaker   
RS 94/18 Tildeling av prosjektsskjønnmidler 2018  2018/6 
RS 95/18 HO 097/18 Samisk avdeling 2018 - Melding om 

utbetaling 
 2015/669 

RS 96/18 Delvis innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av 
habilitering og rehabilitering i kommuner 

 2015/575 

RS 97/18 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 
17.06.2018 

 2016/348 

RS 98/18 Tilbakemelding på regnskap 2017 - Utmelding av 
ROBEK 

 2017/1431 

RS 99/18 Særskilt tilskudd, terminutbetaling av 
integreringstilskudd 2016 - 2017 - 2018 

 2016/360 

RS 100/18 Tildeling av kompetansemidler til 
regionalordning for barnehager 2018/2019 - 
Kvænangen kommune, Skjervøy kommune, 
Nordreisa kommune, Kåfjord kommune, Lyngen 
kommune og Storfjord kommune 

 2015/724 

RS 101/18 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i samisk 
- vår 2018 

 2015/884 

RS 102/18 Særskilt tilskudd enslige mindreårige 2018  2016/360 
RS 103/18 Innvilget tilskudd - tilsagnsbrev Kompetanse og 

innovasjonstilskudd 2018 
 2015/798 

RS 104/18 Ekstratildeling - skjønnsmidler til retaksering av 
verker og bruk 

 2018/746 

RS 105/18 Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – 
Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for 
lærertetthet 

 2016/449 

RS 106/18 Tildeling av kompetansemidler til 
regionalordning for barnehager 2018/2019- 
Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa 

 2015/724 

RS 107/18 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - 
vår 2018 

 2015/1204 

RS 108/18 Tildeling av tilskudd til 
svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i 
barnehage 2018 

 2016/322 

RS 109/18 Ny utlysning av trafikksikkerhetsmidler for 
krattrydding i 2018 - Troms fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg - TFTU 

 2015/196 

RS 110/18 Behandling av søknad om krattryddingsmidler 
2018 – Nordreisa kommune Nordreisa kommune 

 2015/196 

RS 111/18 Protokoll fra møte i barn- og unges  2018/420 



kommunestyre 4.6.18 
RS 112/18 Referat fra ungdomsråds møte 060618  2018/221 
RS 113/18 Melding om vedtak - Valg av ungdomsråd 2018  2018/221 
RS 114/18 Protokoll fra donatormøte i Økonomisk 

forskningsfond 
 2018/614 

RS 115/18 Saksliste og saksdokumenter til møte Nord-
Troms Regionråd 19.06.18 

 2016/220 

RS 116/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 
19.06.18 og MØTEPLAN HØST 2018 

 2016/220 

RS 117/18 Særutskrift Revidering av reglement for 
folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa kommune - 
Ungdomsrådet 

 2017/599 

RS 118/18 Vedr. 17-09496-3 - Tilleggsanmodning om 
bosetting 2018 

 2015/565 

RS 119/18 Melding om vedtak - Interkommunalt arkiv 
Troms IKS 

 2016/199 

RS 120/18 Melding om vedtak - regional plan for handel og 
service i Troms 2016-2025 - endringer etter 
pålegg fra KMD 

 2015/1835 

RS 121/18 Informasjon til bosettingskommuner om nytt 
verktøy for registrering av kompetanse for 
mottaksbeboere 

 2015/565 

RS 122/18 Utlysning næringsrettet infrastruktur 2018  2018/710 
RS 123/18 Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa 

Sokn 
 2016/527 

RS 124/18 Interkommunalt samarbeid om bruk av ledige 
døgnplasser 

 2015/1646 

RS 125/18 17/5530-26 Kvalitetssikring av kriteriedata for 
kommuner 2019 

 2018/638 

RS 126/18 Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert 
nasjonalbudsjett 2018 

 2017/549 

RS 127/18 Innkalling til rettsmøte  2017/68 
RS 128/18 Nyhetsbrev och material från Tornedalsrådets 

årsmöte i Tromsö 13/6 2018 
 2016/547 

PS 40/18 Valg av ungdomsråd 2018  2018/221 
PS 41/18 Oppstart planprosess lokaler til familiesenteret, 

barnevern og PPT 
 2018/889 

PS 42/18 Søknad om kjøp av bygg for riving  2018/430 
PS 43/18 Søknad om midler til utredning om 

regionreformen 
 2018/206 

PS 44/18 Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og 
omsorg 

 2018/916 



PS 45/18 
 
Ettersendes 
PS 46/18 
PS 47/18 
PS 48/18 

Rekruttering av jordmor - lønn under 
videreutdanning 
 
Resultatrapport sektor 1 
Budsjett 2019 sektor 1 
Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 
2018 
 

 2018/798 
 
 

2018/921 
2018/838 
2015/565 

Saksliste:  
 Sak 40/18 Valg av ungdomsråd utgår fra sakslista. Enstemmig vedtatt.  
 Tilleggssak 48/18 Bosetting av flyktninger tas opp til behandling.  

PS 39/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 



RS 94/18 Tildeling av prosjektsskjønnmidler 2018 

RS 95/18 HO 097/18 Samisk avdeling 2018 - Melding om utbetaling 

RS 96/18 Delvis innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av habilitering og rehabilitering i 
kommuner 

RS 97/18 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 17.06.2018 

RS 98/18 Tilbakemelding på regnskap 2017 - Utmelding av ROBEK 

RS 99/18 Særskilt tilskudd, terminutbetaling av integreringstilskudd 2016 - 2017 - 2018 

RS 100/18 Tildeling av kompetansemidler til regionalordning for barnehager 2018/2019 - 
Kvænangen kommune, Skjervøy kommune, Nordreisa kommune, Kåfjord kommune, 
Lyngen kommune og Storfjord kommune 

RS 101/18 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i samisk - vår 2018 

RS 102/18 Særskilt tilskudd enslige mindreårige 2018 

RS 103/18 Innvilget tilskudd - tilsagnsbrev Kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 

RS 104/18 Ekstratildeling - skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk 

RS 105/18 Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats på 1.-10. 
trinn og norm for lærertetthet 

RS 106/18 Tildeling av kompetansemidler til regionalordning for barnehager 2018/2019- 
Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa 

RS 107/18 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2018 

RS 108/18 Tildeling av tilskudd til svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i barnehage 
2018 

RS 109/18 Ny utlysning av trafikksikkerhetsmidler for krattrydding i 2018 - Troms fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg - TFTU 

RS 110/18 Behandling av søknad om krattryddingsmidler 2018 – Nordreisa kommune 
Nordreisa kommune 

RS 111/18 Protokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 4.6.18 

RS 112/18 Referat fra ungdomsråds møte 060618 

RS 113/18 Melding om vedtak - Valg av ungdomsråd 2018 

RS 114/18 Protokoll fra donatormøte i Økonomisk forskningsfond 

RS 115/18 Saksliste og saksdokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18 

RS 116/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18 og MØTEPLAN HØST 
2018 



RS 117/18 Særutskrift Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa 
kommune - Ungdomsrådet 

RS 118/18 Vedr. 17-09496-3 - Tilleggsanmodning om bosetting 2018 

RS 119/18 Melding om vedtak - Interkommunalt arkiv Troms IKS 

RS 120/18 Melding om vedtak - regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 - 
endringer etter pålegg fra KMD 

RS 121/18 Informasjon til bosettingskommuner om nytt verktøy for registrering av 
kompetanse for mottaksbeboere 

RS 122/18 Utlysning næringsrettet infrastruktur 2018 

RS 123/18 Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa Sokn 

RS 124/18 Interkommunalt samarbeid om bruk av ledige døgnplasser 

RS 125/18 17/5530-26 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2019 

RS 126/18 Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 

RS 127/18 Innkalling til rettsmøte 

RS 128/18 Nyhetsbrev och material från Tornedalsrådets årsmöte i Tromsö 13/6 2018 

PS 40/18 Valg av ungdomsråd 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Sak tatt ut av sakslista.  
 
Saken utgår.  

Vedtak: 
Saken utgår 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 21.06.2018  
 

Behandling: 
Hermod Bakken (ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: 
Øyvind Evanger (Ap) kontaktperson i kommunestyret 2018-2019. 
 
Øyvind Evanger (Ap) enstemmig valgt.  
Tilslutt ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tilføying: 
Ungdomsrådsrepresentantene velger selv kontaktperson i neste møte i formannskapet, 
næringsutvalget, Miljø, - plan og utviklingsutvalget og Helse- og omsorgsutvalget. 



 
 

Vedtak: 
Nordreisa ungdomsråd for perioden 2018-2020: 
Skole:     Medlemmer: 
Nord-Troms Videregående skole Anna Elise Lund Henriksen, Leder 
     Hermod Bakken, nestleder 

Martin Årnes 
Storslett ungdomsskole  Oda Fossvoll 
     Scott Nordstrøm 
     Ramona Soleng Thomassen 
     Aragon Mikkelsen 
Reisa Montessoriskole  Alf Sindre Einevoll 
 
Skole:     Vara medlemmer: 
Storslett ungdomsskole  Oda Birkelund 
     Jonas Pedersen 
     Mathilde Eriksen 
     Isak Båtnes Lund 
     Leif-Adrian Mortensen 
Reisa Montessoriskole  Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik 
 
 
Følgende politikere velges som ungdomsrådets kontaktpersoner for perioden 2018-2019: 
Kommunestyret: Øyvind Evanger (Ap) 
Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 
 
Ungdomsrådsrepresentantene velger selv kontaktperson i neste møte i formannskapet, 
næringsutvalget, Miljø, - plan og utviklingsutvalget og Helse- og omsorgsutvalget. 
 
Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
 
Nordreisa ungdomsråd for perioden 2018-2020: 
Skole:     Medlemmer: 
Nord-Troms Videregående skole Anna Elise Lund Henriksen, Leder 
     Hermod Bakken, nestleder 

Martin Årnes 
Storslett ungdomsskole  Oda Fossvoll 
     Scott Nordstrøm 
     Ramona Soleng Thomassen 
     Aragon Mikkelsen 
Reisa Montessoriskole  Alf Sindre Einevoll 
 
Skole:     Vara medlemmer: 
Storslett ungdomsskole  Oda Birkelund 
     Jonas Pedersen 



     Mathilde Eriksen 
     Isak Båtnes Lund 
     Leif-Adrian Mortensen 
Reisa Montessoriskole  Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik 
 
 
Følgende politikere velges som ungdomsrådets kontaktpersoner for perioden 2018-2019: 
Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 
Kommunestyret: legges frem på møtet i kommunestyret  
Formannskapet: legges frem på møtet i kommunestyret 
Næringsutvalget: legges frem på møtet i kommunestyret 
Miljø, - plan og utviklingsutvalget: legges frem på møtet i kommunestyret 
Helse- og omsorgsutvalget: legges frem på møtet i kommunestyret 
 
Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer. 

PS 41/18 Oppstart planprosess lokaler til familiesenteret, barnevern og PPT 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: Utredningen skal støttes 
av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode planløsninger innenfor en 
kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra disposisjonsfond.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling i 3 punkt. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til Bergset. Forslaget fikk 5 stemmer og 2 stemte 
imot. Forslaget dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste 

(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten. 
 

2. Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til løsning 
innen 30.09.18. 

 
3. Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, 

Byggdrift, hovedverneombud, og tillitsvalgte.  Ved behov kan andre trekkes inn. 
 

4. Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode 
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra 
disposisjonsfond. 

 

Rådmannens innstilling 
5. Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste 

(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten. 
 



6. Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til løsning 
innen 30.09.18. 

 
7. Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, 

Byggdrift, hovedvernombud, og tillitsvalgte.  Ved behov kan andre trekkes inn. 

PS 42/18 Søknad om kjøp av bygg for riving 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende endring av innstillingens første setning: Reisa Vekst gis 
mulighet til å kjøpe bygg 2 fra kommunens eiendom gnr 46/10 for 1 års husleie + omkostninger.  
 
Det ble stemt over forslaget fra Evanger satt opp mot rådmannens første setning i innstillingen. 
Forslaget fikk 4 stemmer og innstillingen fikk 3 stemmer. Forslaget vedtatt.   
 
Det ble deretter stemt over andre setning i rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig 
vedtatt.  

Vedtak: 
Reisa Vekst gis mulighet til å kjøpe bygg 2 fra kommunens eiendom gnr 46/10 for 1 års husleie 
+ omkostninger. 
 
Reduserte husleieinntekter til sektor helse og omsorg på kr 63.524 innarbeides i budsjett fra og 
med 2019.  
 
 

Rådmannens innstilling 
Reisa Vekst AS gis mulighet til kjøpe bygg 2 fra kommunens eiendom gnr 46/10 for takst. 
Kostnader ved salget; inkludert takst dekkes av kjøper. 
 
Reduserte husleieinntekter til sektor helse og omsorg på kr 63.524 innarbeides i budsjett fra og 
med 2019. 
 

PS 43/18 Søknad om midler til utredning om regionreformen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Innstilingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet vedtar å bevilge kr 200 000 som skal dekke egenandel til søknad om 
forprosjektmidler for å utrede videre prosess innen oppgaver knyttet til regionreformen. 
 
Kostnaden på kr 200.000 dekkes av disposisjonsfond 



 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar å bevilge kr 200 000 som skal dekke egenandel til søknad om 
forprosjektmidler for å utrede videre prosess innen oppgaver knyttet til regionreformen. 
 
Kostnaden på kr 200.000 dekkes av disposisjonsfond 

PS 44/18 Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunens andel av kostnadene tas fra 
disposisjonsfond.  
 
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, 
inkl DMS tjenestene.  
Det innhentes tilbud fra flere leverandører.   
Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.  
Kommunens andel av kostnadene tas fra disposisjonsfond. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, 
inkl DMS tjenestene.  
Det innhentes tilbud fra flere leverandører.   
Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.   
 

PS 45/18 Rekruttering av jordmor - lønn under videreutdanning 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Margit Johanne Birkelund gis lønn under videreutdanning til jordmor i perioden 14. august 2018 
til 30.06.2020. Lønnes som sykepleier etter tariff.  
 
Margit Johanne Birkelund binder seg til å jobbe for Nordreisa kommune slik: 
• Minimum 4 uker som sykepleier i 100% stilling i 3 delt turnus sommeren 2019, evt 4 

uker som sykepleier sommeren 2020 (før autorisasjon som jordmor). 



• Det inngås avtale om 2 års bindingstid i fast jordmorstilling fra tiltredelsesdato som 
jordmor.  

 
Hvis avtale om bindingstid ikke overholdes, kan Nordreisa kommune kreve tilbakebetaling av 
lønnskompensasjon forholdsmessig.  
 
Dersom studiet ikke fullføres, kan kommunen kreve tilbake lønn som er mottatt under 
utdanning. 
 
Merutgiften tas med i budsjettregulering til kommunestyret i oktober 2018.  
 
Rådmannen igangsetter forhandlinger med samarbeidskommunene og UNN HF om å bidra 
forholdsmessig til finansiering av videreutdanningen. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Margit Johanne Birkelund gis lønn under videreutdanning til jordmor i perioden 14. august 2018 
til 30.06.2020. Lønnes som sykepleier etter tariff.  
 
Margit Johanne Birkelund binder seg til å jobbe for Nordreisa kommune slik: 

 Minimum 4 uker som sykepleier i 100% stilling i 3 delt turnus sommeren 2019, evt 4 
uker som sykepleier sommeren 2020 (før autorisasjon som jordmor). 

 Det inngås avtale om 2 års bindingstid i fast jordmorstilling fra tiltredelsesdato som 
jordmor.  
 

Hvis avtale om bindingstid ikke overholdes, kan Nordreisa kommune kreve tilbakebetaling av 
lønnskompensasjon forholdsmessig.  

 
Dersom studiet ikke fullføres, kan kommunen kreve tilbake lønn som er mottatt under 
utdanning. 
 
Merutgiften tas med i budsjettregulering til kommunestyret i oktober 2018.  
 
Rådmannen igangsetter forhandlinger med samarbeidskommunene og UNN HF om å bidra 
forholdsmessig til finansiering av videreutdanningen.  
 

PS 46/18 Resultatrapport sektor 1 - sentraladministrasjonen for 1. halvår 
2018 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Resultatrapport pr juni 2018 tas til orientering. 
 



Rådmannens innstilling 

PS 47/18 Budsjett 2019 - sektor 1 Sentraladministrasjonen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
 
Formannskapet ønsker at en utreder muligheten for bruk av sommerarbeidsplasser i 
uteseksjonen og i helse- og omsorg.  
 
Det ble først stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over forslaget til Evanger. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet prioriterer følgende tiltak i budsjettet til sektor 1 for 2019: 
 
1. Lønnsjustering; kommer i septemberlønn    kr. ? 
2. Ansvar 130: Økning kommunens andel av arbeidsgiverkontroll kr.   100 000 
 
 
Investeringer: 
1. Videreføre midler til digitalisering     kr.  500 000 
finansieres gjennom disposisjonsfondet 
2. Årlig utskifting av PC’er      kr.  150 000 
finansieres gjennom låneopptak 
 
Formannskapet ønsker at en utreder muligheten for bruk av sommerarbeidsplasser i 
uteseksjonen og i helse- og omsorg. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet prioriterer følgende tiltak i budsjettet til sektor 1 for 2019: 
 

1. Lønnsjustering; kommer i septemberlønn    kr. ? 
2. Ansvar 130: Økning kommunens andel av arbeidsgiverkontroll kr.   100 000 

 
 
Investeringer: 

1. Videreføre midler til digitalisering     kr.  500 000 
finansieres gjennom disposisjonsfondet 

2. Årlig utskifting av PC’er      kr.  150 000 
finansieres gjennom låneopptak 

 
 
 
 



PS 48/18 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  
 

Behandling: 
Bruk av kommunelovens § 13 enstemmig vedtatt.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 13 flyktninger i 2018. Dette er en økning på 3 fra 
opprinnelig kvote fro 2018 på 10.  
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.  
 

Rådmannens innstilling 


