
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Digitalt, Teams 
Dato: 02.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:50 

 
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 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Merknader 
Siv Elin Hansen -  SV er med etter kl. 10:00 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Leder Hilde Nyvoll  Utvalgssekretær 
  Christin Andersen 
 
______________________  _______________________ 
Karl-Gunnar Skjønsfjell             Anne Kirstin Korsfur  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/20 Referatsaker   
RS 29/20 Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona 

viruset 
 2020/300 

RS 30/20 Feiring av samenes nasjonaldag / melding om 
sluttutbetaling 

 2019/1440 

RS 31/20 Folketallsutvikling Troms og Finnmark 2019  2015/1223 
RS 32/20 Kulturtiltak 2020 - Tilskudd til feiring av 

samenes nasjonaldag 
 2019/1440 

RS 33/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20  2019/1270 
RS 34/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 
RS 35/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 
RS 36/20 Registrering av verv og interesser i 

Styrevervregisteret 
 2020/346 

RS 37/20 Søknad tilskudd Nasjonalt velferdsteknologi 
program 2020 

 2017/557 

RS 38/20 Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter  2019/1035 
RS 39/20 Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa 

skytterlag 
 2019/1236 

RS 40/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse 
med utbrudd av koronavirus 

 2020/300 

RS 41/20 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 
14.02.2020 

 2020/121 

RS 42/20 Utbetalingsvedtak multidose  2020/359 
PS 11/20 Korona pandemien  2020/110 
 
 
 
Orienteringer: 
- Røde Kors v/Herborg Ringstad 
- Norsk Folkehjelp v/Steffen Bakkland 
- Boligkontoret v/Birgitta Davidsen 
- Sparebanken Nord-Norge v/ Hege Olaussen 
- Nordreisa IL v/Tonje Holm  
- Nav leder v/Elin Lindbom 
 
 
 
 



PS 10/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.04.2020  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
 

PS 11/20 Korona pandemien 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.04.2020  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:  
 
- Formannskapet ønsker at tilsvarende kontaktmøter avholdes annenhver uke. Vi ønsker 

videre at fagforeninger fra privat sektor blir invitert til å delta. 
- Vi ber kommunedirektøren utrede hvordan lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt 

kan brukes som en del av en gjeldsordning for private 
- Vi ber kommunedirektøren halvere vann- og avløpsavgifter i kommende termin for 

husholdninger og bedrifter 
- Det må utredes til neste møte om kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt bør gis 

ytterligere lette i. Dette må ses i sammenheng med andre virkemidler for krisehandtering fra 
stat og fylke 

- Vi ber kommunedirektøren koordinere digital besøkstjeneste/sosiale arrangement, som 
særlig innrettes mot eldre, enslige og barn/unge 

- Vi ber NAV finne andre ordninger enn salg av egen bolig ved tildeling av sosialhjelp/andre 
typer støtte 

- Vi ber kommunen se på hvordan kulturskolen og «ledige» kommunalt ansatte kan brukes til 
å aktivisere barn og unge 

 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

- Formannskapet ønsker at tilsvarende kontaktmøter avholdes annenhver uke 
- Vi ønsker videre at fagforeninger fra privat sektor blir invitert til å delta 
- Vi ber kommunedirektøren utrede hvordan lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt 

kan brukes som en del av en gjeldsordning for private 
- Vi ber kommunedirektøren halvere vann- og avløpsavgifter i kommende termin for 

husholdninger og bedrifter 



- Det må utredes til neste møte om kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt bør gis 
ytterligere lette i. Dette må ses i sammenheng med andre virkemidler for krisehandtering fra 
stat og fylke 

- Vi ber kommunedirektøren koordinere digital besøkstjeneste/sosiale arrangement, som 
særlig innrettes mot eldre, enslige og barn/unge 

- Vi ber NAV finne andre ordninger enn salg av egen bolig ved tildeling av sosialhjelp/andre 
typer støtte 

- Vi ber kommunen se på hvordan kulturskolen og «ledige» kommunalt ansatte kan brukes til 
å aktivisere barn og unge 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt.: 
Kommunestyret ber om spesiellfokus og eventuelt tiltak ovenfor barn som er spesielt utsatt som 
følge av endring i skolehverdag. Det gjelder barnevern, skolen, helsetjenester, 
flyktningetjenesten og andre relevante tjenester i og utenfor organisasjonen.  
 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 9: 
I arbeidsgruppen deltar også representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i kommunen. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Endringsforslag til pkt 9: Kommunestyret ber ordføreren etablere to arbeidsgrupper, jfr vedtak i 
formannskapet. Representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i kommunen og 
fagforeninger i privatsektor må delta i gruppe omtalt i pkt 2,.  (fra fsk). 
 
Endringsforslag pkt. 12: Kommunestyret ber ordføreren arbeide sammen med Formannskapet 
for at tiltakene fra regjering og Storting blir innrettet slik at de treffer vårt næringsliv og våre 
behov. Regionrådet er en naturlig samarbeidspartner.  
 
Nytt pkt: 
Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler for eks. renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelv skole 
utbygging i Saga og Sentrumsutvikling 
 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt: 
Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt frem til kommunestyremøtet 7. mai 2020 
til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. Det være seg for eksempel innenfor reduksjon 
av kommunale skatter og avgifter for næringsliv og innbyggerne.   Og iverksetting av tiltak for å 
møte eventuelle statlige bevilgninger som kan skape aktivitet og sysselsetting i Nordreisa. 
 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: 

 Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i saker som 
krever raske tiltak.  

 Perioden tidsbegrenses til kommunestyremøtet 7. mai 2020 og kommunestyret kan 
løpende forlenge perioden etter dette frem til påfølgende kommunestyremøte.  

 Nordreisa SV får delta med tale og forslagsrett, med en representant i formannskapets 
møter i perioden fullmakten som følge av krisen gjelder. 

 



 Kommunestyret åpner for muligheten for at det kan gis fritak for kommunale avgifter til 
bedrifter og privatpersoner etter søknad. Det delegeres til formannskapet å gjøre vedtak 
om slikt fritak. 

 
 I tillegg gis formannskapet fullmakt til iverksetting av tiltak for å møte eventuelle 

statlige bevilgninger som kan skape aktivitet og sysselsetting i Nordreisa. 
  
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:  
Formannskapet lager en oppfordring til Helse Nord vedrørende ambulanse situasjonen i 
Nordreisa. Dagens situasjon gjør at det ikke er tilstede ambulanse til enhver tid og det kan 
medføre store konsekvenser for kommunens innbyggere. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Rune Benonisen (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) til pkt. 9. satt opp mot 
kommunedirektørens innstilling. 11 stemte for kommunedirektørens innstilling og 10 stemte for 
endringsforslaget fra Bergset (Sp). Kommunedirektørens innstilling dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H) til pkt. 9. Tilleggsforslaget 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Bergset (Sp) til pkt. 12 satt opp mot 
kommunedirektørens innstilling.  13 stemte for kommunedirektørens innstilling og 7 stemte for 
endringsforslaget fra Bergset (Sp). Kommunedirektørens innstilling dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Bergset (Sp) på nytt kulepunkt. 14 stemte for forslaget 
og 6 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.   
 
Det ble deretter stemt over pkt. 3 i forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). 18 Stemte for forslaget og 
2 stemte imot. Forslagets pkt. 3 dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Terje Olsen (H) satt opp mot forslaget fra Tom Vegar 
Kiil (Sv) pkt. 1, pkt.2, pkt. 4 og pkt. 5 
13 stemte for forslaget fra Olsen (H) og 7 stemte for forslaget fra Kiil (Sv). Forslaget fra Terje 
Olsen (H) dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over oversendelsesforslaget fra Herborg Ringstad (H). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar orienteringen fra kriseledelsen og administrasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret er tilfreds med de beslutninger som kriseledelsen og kommuneoverlegen 

har tatt siden corona-krisen oppsto. 
3. Kommunestyret ber om at statlige myndigheter ikke overprøver kommunenes lokale 

vedtak hvor man innfører strengere restriksjoner enn nasjonale bestemmelser, jfr. vedtak 
om karantenepåbud for innreisende fra Sør-Norge til Nordreisa. 

4. Kommunestyret ber om at regjeringen vurderer enda strengere restriksjoner slik at man 
så snart som mulig får kontroll over smittespredningen av coronaviruset. 



5. Kommunestyret henstiller til kommuneoverlegen om at han løpende vurderer enda 
strengere restriksjoner for å hindre innførsel av corona-smitte og spredning av 
coronaviruset i Nordreisa kommune og regionen forøvrig. 

6. Kommunestyret godkjenner at opprinnelig møteplan for 2020 opprettholdes.  Ordføreren 
får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer som følge av corona-krisen. 

7. Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av corona-krisen, 
inntil videre avholdes som fjernmøter via Teams. 

8. Politiske møter skal i størst mulig grad være åpne møter og bør derfor streamers. 
9. Kommunestyret ber ordføreren etablere en arbeidsgruppe med medlemmer fra 

næringslivet, kommunen, banken, NAV, næringsforeningen, Halti, kulturlivet, idretten 
og ungdommen.  Arbeidsgruppen får i oppdrag å arbeide for at det fremmes forslag om 
ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og 
samfunnsaktivitetene forøvrig. 
I arbeidsgruppen deltar også representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i 
kommunen. 

10. Kommunestyret ber ordføreren og kommunedirektøren prioritere arbeidet med å sikre 
god kontakt med næringslivet og arbeide for at bedrifter overlever og kan drifte normalt 
straks krisesituasjonen er over. 

11. Kommunestyret viser til anbefalinger fra KS og regjeringen, og vil i størst mulig grad 
unngå permitteringer i kommunal sektor.  Kommunestyret forutsetter likevel at 
kommunedirektøren viderefører arbeidet med å tilpasse driften av Nordreisa kommune i 
samsvar med vedtatt budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023. 

12. Kommunestyret ber ordføreren og kommunedirektøren arbeide for at de foreslåtte tiltak 
for Nordreisa-samfunnet, jfr. administrasjonens saksframlegg, blir formidlet videre til 
aktuelle myndigheter.  Videre må ordføreren arbeide via regionrådet og andre organer 
for å få gjennomslag for flest mulig tiltak som kan sikre et fortsatt sterkt nærings- og 
samfunnsliv i Nordreisa og regionen forøvrig. 

13. Kommunestyret vil ovenfor regjeringen og Troms/Finnmark fylkeskommune særlig 
oppfordre til at offentlige investeringsprosjekter (veier, skredsikringer, havner, 
infrastruktur m.v.) framskyndes for å kompensere for krisen vi er inne i 

14. Kommunestyret viser til den store betydningen gode bredbåndsnett har for nødvendig 
kommunikasjon og arbeidslivet.  Nordreisa kommunestyre oppfordrer regjeringen til å 
tilføre ekstramidler til NKOM, beregnet for bredbåndsutbygging.  Videre oppfordres 
Troms/Finnmark fylkeskommune til å gi ekstrabevilgning slik at man sikrer utbygging 
av moderne fiber bredbånd i distriktene. 

15. Kommunestyret ber om spesiellfokus og eventuelt tiltak ovenfor barn som er spesielt 
utsatt som følge av endring i skolehverdag. Det gjelder barnevern, skolen, helsetjenester, 
flyktningetjenesten og andre relevante tjenester i og utenfor organisasjonen.  

16. Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler for eks. renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelv skole 
utbygging i Saga og Sentrumsutvikling. 

17. Nordreisa SV får delta med tale og forslagsrett, med en representant i formannskapets 
møter i perioden fullmakten som følge av krisen gjelder. 

18. Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt frem til kommunestyremøtet 7. 
mai 2020 til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. Det være seg for eksempel 
innenfor reduksjon av kommunale skatter og avgifter for næringsliv og innbyggerne.  
 Og iverksetting av tiltak for å møte eventuelle statlige bevilgninger som kan skape 
aktivitet og sysselsetting i Nordreisa.  
 

Formannskapet lager en oppfordring til Helse Nord vedrørende ambulanse situasjonen i 
Nordreisa. Dagens situasjon gjør at det ikke er tilstede ambulanse til enhver tid og det kan 
medføre store konsekvenser for kommunens innbyggere. 




