
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Telefon 
Dato: 19.03.2020 
Tidspunkt: 10:30 – 12:50 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Olaug Bergset Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
 
Siv Elin Hansen (Sv) deltar som observatør med tale og forslagsrett 

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Oda Kristine Fossvoll MEDL UNG 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Rickard Printz Sektorleder for helse- og omsorg 
Rita Toresen Økonomisjef 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Tor-Arne Isaksen 
Ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen       Olaug Bergset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/20 Godkjenning av møteform    
PS 8/20 Justering av møteplan 
 
Sak fremmet i møtet 
PS 9/20 Tiltak «Pandemi» 

 
 
Orienteringer 
 Korona pandemi – Kommuneoverlege Øyvind Roarsen og sektorleder Rickard Printz  
 Solbakken botiltak v/Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen 

 

PS 7/20 Godkjenning av møteform 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 19.03.2020  
 

Behandling: 
Formannskapet godkjenner at formannskapsmøtet 19.03.2020 avholdes som telefonmøte jf 
midlertidig forskrift.  
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner at formannskapsmøtet 19.03.2020 avholdes som telefonmøte jf 
midlertidig forskrift.   
 

PS 8/20 Justering av møteplan 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 19.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektør fremmet følgende forslag: 
1.  Vedtatt møteplan 2020 kjøres som planlagt. 
2. Inntil videre, som følge av Corona-pandemien, kjøres det i tillegg ukentlige 
formannskapsmøter hver torsdag, neste gang 2. april 2020. 
3. Samtlige politiske møter skal inntil videre, som følge av Corona-pandemien, avvikles som 
fjernmøter, men det forutsettes at disse organiseres via Teams/Skype (lyd/bilde). 
4. Det må være en målsetting at samtlige møter avvikles som åpne møter, det vil si at disse 
streames. 
5. Neste møte i formannskapet blir 2. april.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 



Vedtak: 
1.  Vedtatt møteplan 2020 kjøres som planlagt. 
2. Inntil videre, som følge av Corona-pandemien, kjøres det i tillegg ukentlige 
formannskapsmøter hver torsdag, neste gang 2. april 2020. 
3. Samtlige politiske møter skal inntil videre, som følge av Corona-pandemien, avvikles som 
fjernmøter, men det forutsettes at disse organiseres via Teams/Skype (lyd/bilde). 
4. Det må være en målsetting at samtlige møter avvikles som åpne møter, det vil si at disse 
streames. 
5. Neste møte i formannskapet blir 2. april.  
 

PS 9/20 Tiltak jfr korona 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 19.03.2020  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Ny sak – Tiltak jfr. korona 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:   
1. Politisk arbeid 
Formannskapet i Nordreisa ser at åpenhet og tydelig ledelse i kommunen er ekstra viktig i 
dagens situasjon. Vi ønsker derfor åpne møter som er tilgjengelige for offentligheten og som 
avholdes ofte og regelmessig. Vi ber kommunedirektør straks iverksette dette, og at revidert 
møteplan fram til 1. juli blir lagt fram for vedtak umiddelbart. 
 
2. Følge opp innbyggere 
Mange av våre innbyggere er permittert, og mange enkeltforetak har mistet inntektsgrunnlaget i 
løpet av få dager. Vi ber ordfører sette ned en arbeidsgruppe bestående av politikere, 
kommuneledelsen, NAV-leder, Sparebank1, boligkontoret, for å utrede mulige tiltak og gi folk 
hjelp og veiledning. 
 
3. Følge opp bedrifter 
Svært mange bedrifter er i en krevende situasjon. Dette er veldig kritisk for enkeltmennesker, 
men og for framtidig eierskap, næringsstruktur og inntjening i Nordreisa. Dette er likt i hele 
regionen pga våre mange små bedrifter med lite egenkapital. Vi ber om at kommunedirektøren 
til kommunestyremøtet utreder en arbeidsgruppe som kan bidra til å foreslå iverksette og 
koordinere relevante tiltak for næringslivet. Tiltakene bør utarbeides i samarbeid i Nord-Troms, 
gjerne gjennom Nord-Troms regionråd. Arbeidsgruppa kan være sammensatt av politikere, 
administrasjon, næringsforeningene, Sparebank1, Næringshagen, Arena Nord-Troms 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) gir følgende stemmeforklaring:  
Nordreisa FrP stemmer imot pnkt. 3 med følgende begrunnelse: 
Vi mener at næringsutvalget er det rette organ til å ta stilling til hva kommunen kan bidra med i 
forhold til lokalt næringsliv. 
 
Det ble stemt punktvis over forslaget fra Olaug Bergset (Sp).  
Punkt 1 - enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 - enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 – seks stemte for og en stemte imot. Punkt 3 dermed vedtatt.  



 

Vedtak: 
1. Politisk arbeid 
Formannskapet i Nordreisa ser at åpenhet og tydelig ledelse i kommunen er ekstra viktig i 
dagens situasjon. Vi ønsker derfor åpne møter som er tilgjengelige for offentligheten og som 
avholdes ofte og regelmessig. Vi ber kommunedirektør straks iverksette dette, og at revidert 
møteplan fram til 1. juli blir lagt fram for vedtak umiddelbart. 
 
2. Følge opp innbyggere 
Mange av våre innbyggere er permittert, og mange enkeltforetak har mistet inntektsgrunnlaget i 
løpet av få dager. Vi ber ordfører sette ned en arbeidsgruppe bestående av politikere, 
kommuneledelsen, NAV-leder, Sparebank1, boligkontoret, for å utrede mulige tiltak og gi folk 
hjelp og veiledning. 
 
3. Følge opp bedrifter 
Svært mange bedrifter er i en krevende situasjon. Dette er veldig kritisk for enkeltmennesker, 
men og for framtidig eierskap, næringsstruktur og inntjening i Nordreisa. Dette er likt i hele 
regionen pga våre mange små bedrifter med lite egenkapital. Vi ber om at kommunedirektøren 
til kommunestyremøtet utreder en arbeidsgruppe som kan bidra til å foreslå iverksette og 
koordinere relevante tiltak for næringslivet. Tiltakene bør utarbeides i samarbeid i Nord-Troms, 
gjerne gjennom Nord-Troms regionråd. Arbeidsgruppa kan være sammensatt av politikere, 
administrasjon, næringsforeningene, Sparebank1, Næringshagen, Arena Nord-Troms 
 


