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Dato: 08.11.2018 
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Olaug Bergset Nestleder SP 
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Terje Olsen Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Isak Båtnes Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Kirstin Korsfur MEDL FRP 
Sigleif Pedersen MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Sigleif Pedersen AP 
Ingen kunne møte Anne Kirstin Korsfur FRP 
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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. 
 
______________________  _______________________ 
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Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen       Siv Elin Hansen 
Utvalgssekretær  
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Siv-Elin Hansen (SV) permisjon fra kl 13:30 – 14:30.  
 
 
Orienteringer: 

 Informasjon om økning i bruk av økonomisk sosialhjelp v/Nav leder Roy-Hugo 
Johansen 

 
 
Behandling/vedtak: 
 
Hilde Nyvoll (Ap) foreslo følgende: Politisk sak til fagutvalgene helse- og omsorg og oppvekst- 
og kultur: 1. Evaluering av flyktningetjenesten. 2. Status på prosjekt «Til barnets beste». Funn 
og hvordan følges bekymringer opp.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Olaug Bergset (Sp) foreslo følgende: Formannskapet ber om at administrasjonen kommer med 
sak til formannskapet om følgende: Ønsker en sak til førstkommende kommunestyremøte om:   
  
Med bakgrunn i orientering fra NAV leder i dag ønsker formannskapet en sak til 
førstkommende formannskapsmøte som inneholder følgende deltema:  
 

a) Nordreisa kommune starter et prosjekt for å styrke rekruttering og kompetansetilgang. Vi 
ønsker at hovedprosjektet få hele Nord-Troms som nedslagsfelt. Prosjektet skal 
inneholde følgende: 



 En kartlegging av unge i kommunen mellom 20 og 35 sin deltakelse i arbeidsliv 
og utdanning.  

 Utprøving av ekstra rekruttering-, tilrettelegging- og kvalifiseringstiltak for 
studier som er særlig kritiske for fremtidig rekruttering, som høyere utdanning 
innen skole og helse.  

 Utprøving av alternative modeller for fagutdanningene som er kritiske for lokalt 
næringsliv, men treng i begrenset antall, f.eks kokk.  

 
Prosjektet søkes realisert i samarbeid med NAV, Nord-Troms Studiesenter, 
Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms vgs.  
 

b) Nordreisa kommune ser på hvordan barn og unge i fattige familier kan få en god 
oppvekst med tanke på skole, fritid og sosialt nettverk.  
 

Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak:  
1) Evaluering av flyktningetjenesten 
2) Status på prosjekt «Til barnets beste». Funn og hvordan følges bekymringer opp.  
 
3)  Med bakgrunn i orientering fra NAV leder i dag ønsker formannskapet en sak til 

førstkommende formannskapsmøte som inneholder følgende deltema:  
 

a) Nordreisa kommune starter et prosjekt for å styrke rekruttering og 
kompetansetilgang. Vi ønsker at hovedprosjektet få hele Nord-Troms som 
nedslagsfelt. Prosjektet skal inneholde følgende: 

• En kartlegging av unge i kommunen mellom 20 og 35 sin deltakelse i arbeidsliv 
og utdanning.  

• Utprøving av ekstra rekruttering-, tilrettelegging- og kvalifiseringstiltak for 
studier som er særlig kritiske for fremtidig rekruttering, som høyere utdanning 
innen skole og helse.  

• Utprøving av alternative modeller for fagutdanningene som er kritiske for lokalt 
næringsliv, men treng i begrenset antall, f.eks kokk.  

 
Prosjektet søkes realisert i samarbeid med NAV, Nord-Troms Studiesenter, 
Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms vgs.  

 
b) Nordreisa kommune ser på hvordan barn og unge i fattige familier kan få en god 

oppvekst med tanke på skole, fritid og sosialt nettverk. 
 
 
Orienteringer forts.: 

 Orientering om budsjettet og økonomiplan for 2019 – 2022, samt foreløpig 
investeringstiltak v/Økonomisjef Rita Toresen og rådmann Anne-Marie Gaino.  

PS 58/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.11.2018  

Behandling: 
Referater tas til orientering.  
 



Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referater tas til orientering. 
 

PS 59/18 Innkjøpssamarbeid i Nord Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.11.2018  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) foreslo tilleggs punkt 5 til innstilligen: Det utarbeides en kommunal 
innkjøpsstrategi som ivaretar lokalt næringsliv og hensyn til miljø og klima.  
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg i punkt 4 i innstillingen: Det skal avholdes årlige 
kontaktmøter mellom innkjøpstjenesten og lokale leverandører.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt tilleggsforslaget til rådmannens innstilling punkt 4 fra Bergset. 
Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til nytt punkt 5 fra Hansen. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Formannskapet tar evalueringa av innkjøpstjenesten til orientering.  
2. Nordreisa kommune viderefører samarbeidet om en felles innkjøpstjeneste i Nord-

Troms.  
3. For å sikre at lokale leverandører kan være med i anbudskonkurranser, skal det alltid 

vurderes om det er anledning til å inngi tilbud på deler av anskaffelsen. 
4. Det skal utarbeides en plan for anskaffelser det neste året, som legges ut på kommunens 

nettsider. Det skal fremgå hvilken anskaffelsesmetode som velges og hvor konkurransen 
offentliggjøres. Det skal avholdes årlige kontaktmøter mellom innkjøpstjenesten og 
lokale leverandører. 

5.         Det utarbeides en kommunal innkjøpsstrategi som ivaretar lokalt næringsliv og hensyn 
til miljø og klima. 

 

PS 60/18 Forespørsel om frafall av førstekjøpsrett 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.11.2018  

Behandling: 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling om bruk av kommuneloven § 13. Bruk av KL § 
13 enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune frasier seg førstekjøpsretten til eiendommen gnr 14/110, med 

adresse Moan 43, 9151 Storslett. 



2. Nordreisa kommune gjennomfører fradeling av festetomt 14/110 for oppretting av egen 
matrikkelenhet.  

3. Nordreisa kommune tilbyr fester av 14/110 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i 
festeloven til kr 19.152, pluss tinglysing. 

 
Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens § 13. 
 

PS 61/18 Regionreformen -videre arbeid 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.11.2018  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tillegg: Formannskapet er styringsgruppe.  
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olsen. Enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 
Formannskapet ber rådmannen iverksette oppstart av videre arbeid med regionreformen ved å 
engasjere ekstern prosjektleder innenfor økonomisk ramme vedtatt i tidligere møte.  
 
Formannskapet er styringsgruppe. 
 


