
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap  
Møtested: Teams, Teams 
Dato: 08.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigrund Hestdal Medlem  AP 
Olaug Bergset Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Oda Kristine Fossvoll Medlem  UNG – ikke møtt 
Siv-Elin Hansen  SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rune Benonisen Tor-Arne Isaksen AP 

 
Merknader 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør  
Rita Toresen Økonomisjef 
Øyvind Roarsen Kommuneoverlege 
Dag Funderud Sektorleder for drift- og utvikling 
Ellinor Evensen  Sak- og arkivleder/utvalgssekretær 
Rickard Printz Sektorleder for helse og omsorg 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll – Ordfører  Olaug Bergset 
    
______________________  _______________________ 



Ellinor Evensen        Rune Benonisen 
utvalgssekretær        

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel Arkivsaksnr 

PS 15/20 Møtegodtgjørelse for ekstra møter som følge av 
koronapandemi 

2020/391-1 

PS 16/20 Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune  

2020/110/36 

PS 17/20 Korona pandemi – tiltak 2020/110-35 
 
 
 
 
 

PS 15/20 Møtegodtgjørelse for ekstra møter som følge av koronapandemi 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.04.2020  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag på vegne av Nordreisa Høyre: 
Gjelder politiske møter utenom vedtatt møteplan 2020 i forbindelse med corona-pandemien: 
Gis ingen møtegodtgjørelse 
Gis tapt arbeidsfortjeneste på vanlig måte. 
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: 
Møtegodtgjøring for ekstramøter som følge av koronapandemien 
Kr 527,- for møter fra 0-1 timer (1/3 av kr 1.581, -) 
Kr 1.054, - for møter fra 0-2 timer (2/3 av kr 1,581, -)  
Kr. 1.581, - for møter over 3 timer 
 
Det ble stemt over forslaget fra Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) satt opp mot forslaget fra Harald 
Evanger (Sp). 4 stemte for forslaget fra Evanger (Sp) og 3 stemte for forslaget fra Skjønsfjell 
(H). Forsalget fra Harald Evanger (Sp) dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Møtegodtgjøring for ekstramøter som følge av koronapandemien 
Kr 527,- for møter fra 0-1 timer (1/3 av kr 1.581, -) 
Kr 1.054, - for møter fra 0-2 timer (2/3 av kr 1,581, -)  
Kr. 1.581, - for møter over 3 timer 
 

PS 16/20 Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.04.2020  
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%20(UB)&JP_ID=62305
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%20(UB)&JP_ID=62305


Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 09.04.2020: 
 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, 
Vestland Møre og Romsdal og Trøndelag. 
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko 
av koronaviruset i kommunen. 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Tiltaket iverksettes fra 09.april 2020 til og med 15. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 15. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn: 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense. 
 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært 

kritisk lenge og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til 
Tromsø, noe som gjør at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og 
klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste 
omgang lokalsykehus 

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte 
til Nordreisa kommune. 



Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 

PS 17/20 Korona pandemien - tiltak 
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Behandling: 
Tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 


