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______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Olaug Bergset 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Karl-Gunnar Skjønsfjell  



Utvalgssekretær  

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 25/20 Referatsaker   
RS 45/20 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 år 2020 - 

sladdet 
 2020/510 

RS 46/20 Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon 
og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2020 kap. 762, 
post 60 

 2017/1441 

RS 47/20 Nordreisa kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 
2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i 
Nordreisa 

 2020/123 

RS 48/20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra 
kommuneloven, IKS-loven mv. 

 2020/110 

RS 49/20 Søknad tilrettelegging av Øvre Kirkestilla  2020/25 

RS 50/20 Tildeling av reisestøtte 2020 - inkluderende barnehage- og 
skolemiljø 

 2016/302 

RS 51/20 Tilsagn om investeringstilskudd – Velferdsteknologi 
Nordreisakommune 

 2017/557 

RS 52/20 Aksept av vilkår -  for investeringstilskudd 
velferdsteknologi - Husbanken 

 2017/557 

RS 53/20 Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye 
læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 

 2019/662 

RS 54/20 Utbetaling av tilskudd - Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla.  2020/25 

RS 55/20 Felles kommunal journal og helhetlig samhandling – Behov 
for intensjonserklæring 

 2019/1267 

RS 56/20 Avkastning på egenkapitaltilskudd i KLP  2020/525 

RS 57/20 Brev fra Helsedirektoratet om å utvide 
prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 

 2020/300 
 
 
 

PS 26/20 Tilbud om sommerbarnehage i kommunale 
barnehager i Nordreisa kommune 

 2015/291 

PS 27/20 Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i 
Sørkjosen 

 2020/317 

PS 28/20 Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i 
Nordreisa i forbindelse med Coronasituasjonen 

 2020/479 

PS 29/20 Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS  2020/531 
PS 30/20 Bevilgning av egenandel til fiberutbygging  2015/12 
PS 31/20 Kvartalsrapport 1.kvartal 2020  2020/337 
 
 
Legges frem i møtet: 
PS 32/20 Koronatiltak – lokale restriksjoner 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14514


 

PS 25/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 

PS 26/20 Tilbud om sommerbarnehage i kommunale barnehager i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gis tilbud om sommeråpen barnehage i 2020 i tråd med gjeldende vedtekter. For sommeren 
2020 gis tilbudet i uke 28.  
 
 

PS 27/20 Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Sigrund Hestdal (Ap) fratrer behandling av saken jfr fvl §6, e.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune ønsker å avvikle leieavtalen med Stiftelsen Nybo, og vi ber 

boligstiftelsen om å forberede salg av eiendommen på det åpne marked, etter at man har 
innhentet uavhengig takst på eiendommen. 

2. Når mulig salgssum er avklart vil Nordreisa kommune avklare om man er villig til å dekke 
eventuelt tap for Stiftelsen Nybo. 

3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne eventuelt tap ved salg, jfr. 
punkt 2. ovenfor. 

 



PS 28/20 Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i Nordreisa i 
forbindelse med Coronasituasjonen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Vi ber om at kommunedirektøren kvalitetssikrer tiltak i forhold til spesielt følgende 
problemstillinger: 

 Innkjøpskostnader til sesongvarer (som klær)  
 Tap av inntekt og avbestillinger i reiselivsbedrifter i perioden mars-mai 2020 som ikke 

dekkes av andre virkemidler  
Vi ber at Ordfører følger opp prosessen og har en dialog med de andre Nord-Tromskommunene 
om å gjøre tilsvarende vedtak.  
Vi ønsker saken opp i kommunestyrets møte 7. mai 2020.   
 
Kommunedirektør fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik: 

 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til 
størrelsen på faste kostnader 

 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer 
 Rentefrie likviditetslån i forhold til bedrifter som sitter med store varelager 

 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra kommunedirektøren. Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Vi ber om at kommunedirektøren kvalitetssikrer tiltak i forhold til spesielt følgende 
problemstillinger: 

 Innkjøpskostnader til sesongvarer (som klær)  
 Tap av inntekt og avbestillinger i reiselivsbedrifter i perioden mars-mai 2020 som ikke 

dekkes av andre virkemidler  
Vi ber at Ordfører følger opp prosessen og har en dialog med de andre Nord-Tromskommunene 
om å gjøre tilsvarende vedtak.  
Vi ønsker saken opp i kommunestyrets møte 7. mai 2020.   
 
Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik: 

 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til 
størrelsen på faste kostnader 

 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer 
 Rentefrie likviditetslån i forhold til bedrifter som sitter med store varelager 

 
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i 
arbeidslivet som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er 
kartlagt i kommunen: 



 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid 
kommer det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært 
sesongbaserte, noe som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene 
for de ordningene vi har sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom 
sommermånedene. Fra å være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i 
den perioden som skulle sikre brorparten av årets inntekter.  
 
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp 
har gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 
2019. Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en 
svært sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer 
for å møte en slik krisesituasjon som vi nå opplever. 
 
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer 
tjenesteleverandører positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra 
detaljhandelen forteller om bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke 
minst er dette varer ment for konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet 
til lager, og store regninger skal nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen 
tvil om at kundene er blitt svært forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. 
Mange frykter å bli permittert eller miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. 
Likviditetsmessige effekter er mange bedrifters hovedutfordring, og innretningen på 
låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for disse. 
 
Nordreisa kommune ber sentrale myndigheter vurdere de ovennevnte gruppene bedrifters behov 
spesielt, når nye ordninger rettet mot næringslivet skal utformes. 
 
 

PS 29/20 Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 
 

PS 30/20 Bevilgning av egenandel til fiberutbygging 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune bevilger inntil kr. 1.350.000 som egenfinansiering til bredbåndsutbygging 
langs Storengveien, Sandnes i Straumfjorden og Havnnes.  



 
Midlene bevilges fra havbruksfondet. 
 

PS 31/20 Kvartalsrapport 1.kvartal 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at de enkelte sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer. 
3. Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik 

at man får kontroll over kostnadsbruken. 
 

PS 32/20 Koronatiltak – lokale restriksjoner 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende lokale smitteverntiltak, jfr smittevernlovens § 4.1: 
 
Vedtak om å forby sammenkomster  
Tiltaket videreføres fra og med 2.mai 2020 til 31.mai 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 28.mai 2020. 
Dette begrunnes i en fortsatt ekstra fare for smitteutbrudd når store grupper samles. 
 
Åpning av kommunale bygg og tjenester: 
Kommunehuset åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 
5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte eller ordfører får 
ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er 
ferdig må kunden følges ut. 
 
Halti åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. 
Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse kunden 
inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må kunden følges 
ut. 
 
Biblioteket: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 
personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse 
kunden inn og ta de med inn på biblioteket. Når utlånet er ferdig må kunden følges ut. 
 
Kulturskolen: åpner i hht statlige retningslinjer og statlig veileder, for individuell undervisning 
og undervisning i grupper i hht statlige regler. 



 
Sykehjem og andre institusjoner holdes stengt for publikum fram til og med 31.mai 2020. Dette 
for å hindre smitte inn i disse byggene. Ny vurdering gjøres 28.mai. 
 
Idrettshall og svømmehall holdes stengt jf sentrale regler. 
 
Byggene som foreslås gradvis åpnet, fastsetter endelig åpningsdato når smittevernveileder og 
praktiske forberedelser er klare.  
Kulturtilbudene fra bibliotek og kulturskolen fastsetter endelig åpningsdato når 
smittevernveileder og praktiske forberedelser er klare.  
 


