
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 07.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 17:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Rune Benonisen Medlem AP 
Agnes J. Bjørgve Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
Ramona Soleng Thomassen Medlem UNG 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ragnhild S. Dyrstad MEDL SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Johanne E Sommersæter Ragnhild S. Dyrstad SP 
   

 
Merknader 
 



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
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  Ellinor Evensen  
Ordfører   Utvalgssekretær  
 
 
______________________  _______________________ 
Tore Yttregaard              Siv Elin Hansen 
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 2020/110 
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campingplasser inkludert tilbud vintercamp 

 2020/110 

RS 35/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
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 2020/110 

RS 36/20 Kommuneoverlegens vedtak om å forby 
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 2020/110 

RS 37/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens 
vedtak om karantenepåbud ved innreise til 
Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 38/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens 
vedtak om stenging av overnattingssteder i 
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 2020/110 

RS 39/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens 
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med mer 
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 2020/110 

RS 41/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens 
vedtak om å forby sammenkomster 

 2020/110 
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ved innreise til Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 43/20 Melding om vedtak om stenging av 
campingplasser inkludert tilbud vintercam 

 2020/110 
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inkludert tilbud vintercamp kun er åpne for 
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innreise til Nordreisa kommune 
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og anbefalinger - covid19-utbruddet 

 2020/110 

RS 50/20 Uttalelse fra Fylkeseldrerådet for Troms og 
Finnmark vedr. corona pandemien 

 2020/300 

RS 51/20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra 
kommuneloven, IKS-loven mv. 

 2020/110 

RS 52/20 Viktig informasjon til ordførere og rådmenn  2017/216 
RS 53/20 Protokoll fra møte i regionrådet mandag 30.03.20  2019/1270 
RS 54/20 Årsrapport Nord-Troms Regionråd  2019/1270 
RS 55/20 Midlertidig interkommunalt samarbeid om 

barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen 
 2020/509 

RS 56/20 Protokoll representantskapsmøte Nord-Troms 
Friluftsråd 

 2019/1104 

RS 57/20 Særutskrift - Tilbud om sommerbarnehage i 
kommunale barnehager i Nordreisa kommune 

 2015/291 

RS 58/20 Særutskrift - Koronatiltak – lokale restriksjoner  2020/110 
RS 59/20 Melding om feilaktige opplysninger og inhabilitet 

etter behandling av referatsak 18 fra 
kommunestyrets møte 26.03.2020 

 2019/1236 

PS 39/20 Koronapandemien - Oppfølging  2020/110 
PS 40/20 Kvartalsrapport 1.kvartal 2020  2020/337 
PS 41/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Sørkjosen 

- planid 54282015_001 
 2015/2351 



PS 42/20 Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS  2020/531 
PS 43/20 Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i 

Sørkjosen 
 2020/317 

PS 44/20 Bevilgning av egenandel til fiberutbygging  2015/12 
PS 45/20 Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen  2015/1300 
PS 46/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa 
kommune 

 2017/838 

PS 47/20 Søknad om å bli aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker 

 2015/1294 

PS 48/20 Flagging med prideflagg  2020/490 
PS 49/20 Felles forliksråd for Nord-Troms  2020/513 
PS 50/20 Ekstra vedlikehold pga koronakrisen  2020/110 
PS 51/20 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 K-

Sekretariatet IKS 
 2016/966 

PS 52/20 Revidering av vedtekter for PP-tjenesten for 
Kåfjord- og Nordreisa kommuner 

 2015/809 

PS 53/20 Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i 
forbindelse med Koronasituasjonen 

 2020/479 

 
 
 
Orienteringer: 
Halti Næringshage AS v/daglig leder Marius Johansen 
 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende protokolltilførsel som oversendes næringsutvalget:  
Kommunestyret ber om at det tas initiativ til å se på hvordan Halti næringshage kan bidra til en 
positiv utvikling i primærnæringene landbruk og fiske i Nord-Troms 
 
Protokolltilførsel enstemmig vedtatt. 
 
 
Permisjoner: 
John Karlsen (Frp) permisjon fra kl. 14:45 – kl. 16:20, deltok ikke i behandling av følgende 
saker: PS 40/20, PS 41/20 og PS 42/20. 
 
Harald Evanger (Sp) permisjon fra kl. 16:45, deltok ikke i behandling av følgende saker: PS 
43/20, PS 44/20 og PS 48/20. 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) permisjon fra kl. 17:09, deltok ikke i behandling av PS 44/20 - PS 
48/20. 
 

https://haltinh.no/


FO 13/20 Felles interpellasjon/sak til kommunestyret om flyktningsituasjonen 
på de greske øyene 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Som interpellasjon med å erstatte «Moria» spesifikt med «flyktningeleire» generelt. 
 
Det ble først stemt over interpellasjonen. 12 stemte for og 9 stemte imot. Interpellasjonen 
dermed vedtatt.  
 
Forslaget fra Rune Benonisen (Ap) utgår som følge av at interpellasjonen ble vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hent barna ut av Moria nå! 
 
Situasjonen i Moria er uholdbar, kritisk og vanskelig. Fra å være et transittland videre inn i 
Europa, har Helles blitt et varig bosted for titusenvis av flyktninger. Over 20 000 mennesker bor 
i dag i en leir bygd for 3000, og tallet er økende. Leirene på disse greske øyene er derfor 
overbelastet og har ikke kapasitet til nye grupper med flyktninger! 
 
Flyktningkonvensjonen; Tyrkia-EU-avtalen og Dublinavtalen har gjort at Hellas har endt opp 
aleine med ansvaret, mens andre europeiske land står handlingslammet og ser på. 
 
I Moria dør små barn av dehydrering og barn ned i toårsalderen driver med selvskading. En ser 
selvmord og selvmordsforsøk blant også svært unge barn og ungdommer. Det er et stort svik fra 
oss at vi aksepterer slike umenneskelige forhold og lidelsene det fører med seg når vi åpenbart 
har ressursene til å hindre det. Det er et svik mot barna i Moria, og det er et svik mot de idealene 
vi bygger samfunnet vårt på. Dette er uverdig. 
 
Nordreisa kommune mener Norge må sette i verk hastetiltak. Det må straks tas grep i leiren for å 
sikre grunnleggende menneskeretter som vann, sanitærforhold og verdige levevilkår. Nordreisa 
kommune krever at Norge skal være en pådriver for å overholde menneskerettene i Europeiske 
flyktningeleirer, og at barn sine grunnleggende behov blir tatt vare på. 
 
Nordreisa kommune krever at: 

 Norge bidrar til at barna i Moria blir evakuerte straks 
 Norge skal bidra til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de 

greske øyene 
 Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Moria/Hellas 
 Norge gir ekstraordinær støtte til norske frivillige organisasjoner i Morialeiren 

 
Til neste møte ber kommunestyret kommunedirektøren utrede om kommen har kompetanse og 
kapasitet til å bosette flere enslige mindreårige, i tillegg til det vi allerede har meldt inn til UDI 
 



FO 14/20 Spørsmål til kommunestyret 7.mai 2020 - Helsefellesskap 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Svar på spørsmål: 
 
Helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og 
omsorgskomiteen la frem sin innstilling 5. mai og planen behandles i Stortinget 12. mai. 
Regjeringen og KS inngår en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og 
kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert helsefellesskap inkluderer et 
helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, 
pasienter og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode lokale 
løsninger. Helsefelleskapene skal prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: barn og 
unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer 
med flere kroniske lidelser. Planen påpeker at fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene 
i helseforetaksområdene bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være 
tydelige i sine forventninger til hva kommuner og sykehus bør oppnå i de nye 
helsefellesskapene. Ulike pasienter trenger ulike pasientforløp og hva som må til for å skape 
gode pasientforløp vil derfor variere. En av merknadene fra komitebehandlingen er at 
kommuner og sykehus skal se på hverandre som likeverdige partnere med felles ansvar for 
pasientene.  
 
Helsefellesskapene vil organiseres på tre nivåer: 
 

 I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og 
bestemmer den overordnede strategiske retningen. Partnerskapsmøtet skal avholdes en gang 
i året.  

 Det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De 
beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles. 

 På nivået under er faglige samarbeidsutvalg/kommunenes samhandlingssekretariat. Dette er 
arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene. 
 

De nye helsefellesskapene ble presentert for kommunene på samhandlingskonferansen i 
november 2019 og på KS Vintermøte januar 2020. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ved 
UNN har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to kommunale representanter, to fra UNN, 
fastlege samt brukerrepresentant. Denne arbeidsgruppa skal legge frem forslag om hvordan 
Helsefellesskap i UNN-området bør etableres. Nordreisa har ikke deltatt her. Kommunene 
Karlsøy og Tromsø har representert kommunene i denne startfasen.  
 
Nordreisa kommune er i prosess med å reforhandle DMS-avtalene med UNN, en hovedavtale 
med underliggende avtaler for desentralisert tilbud for røntgen, hudbehandling, områdegeriatrisk 
tjeneste (OGT), føden, dialyse og pasientsentrerte helsetjenesteteam. Dette samarbeidet skal 
legge til rette for at innbyggerne våre får et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud innen 
nevnte fagfelt. Tilbudet skal bidra til helhetlig pasientforløp. Partene skal ha regelmessige 
samarbeidsmøter på ledernivå for å diskutere strategiske-, drifts- og økonomiske forhold eller 
andre forhold knyttet til denne avtalen eller underavtalene, minst en gang per år. Neste 
samarbeidsmøte med UNN om disse avtalene er 8. mai. Parallelt er det en prosess mellom 
Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa om DMS-samarbeidet. Avtalen skal behandles i 
kommunestyret. 
 



Helsefellesskapene er i en etableringsfase samtidig som vi er i prosess med reforhandling av 
UNN-avtalen. Ordfører forventer at disse prosessene vil tydeliggjøre roller, avklare 
ansvarsområder, beslutningsmyndig, møteplasser, finansiering, varighet og hvordan håndtere 
evt. endringer/avvik. DMS skal fremdeles være en «motor» i regionen vår. 
 
Med vennlig hilsen  
Hilde Nyvoll 
Ordfører 
 

PS 38/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Kommunedirektøren bes gjøre en gjennomgang av behandlingen i kommunestyret og behovet 
for å behandle RS 59/20 på nytt.  
 
Det ble stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 2 stemte for og 19 stemte imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Referatsaker enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 

PS 39/20 Koronapandemien - Oppfølging 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Johanne Sommersæter (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren målrette reduksjon i kommunale avgifter til de som er 
rammet av korona pandemien, til kommunestyremøte i juni. 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremtidige hovedutvalgsmøter og kommunestyremøter avvikles som fysiske møter. Gjeldende 
smitteverntiltak skal til enhver tid overholdes. 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) og Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa Frp og Nordreisa Sp foreslår at møter blir planlagt som Teams møter, men kan 
avvikles som fysiske møter hvis smittesituasjonen tilsier det. 
Kommunestyret delegerer til Ordfører å vurdere møteform fram til 1. august. 
 
Det ble først stemt over oversendelsesforslaget fra Johanne Sommersæter (Sp). 19 stemte for og 
2 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Deretter ble forslaget fra Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) satt opp mot fellesforslaget fra Anne 
Kirstin Korsfur (Frp) og Olaug Bergset (Sp). 14 stemte for fellesforslaget og 7 stemte for 
forslaget fra Skjønsfjell (H). Fellesforslaget fra Frp og Sp dermed vedtatt.  
 



Tilslutt ble det stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren målrette reduksjon i kommunale avgifter til de som er 
rammet av korona pandemien, til kommunestyremøte i juni. 
 
Møter blir planlagt som Teams møter, men kan avvikles som fysiske møter hvis 
smittesituasjonen tilsier det. 
Kommunestyret delegerer til Ordfører å vurdere møteform fram til 1. august. 

1. Kommunestyrets møte i juni 2020 vurderer spørsmålet om eventuell ytterligere reduksjon i 
vann- og avløpsavgifter. 

2. Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare 
anbefalinger i saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil bli 
kompensert. Det legges fram sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon av 
eiendomsskatt er klare. 

3. Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, 
forlenges ikke. 

 

PS 40/20 Kvartalsrapport 1.kvartal 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) og Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak til helse- og omsorgsutvalget med 
konkrete forslag til vedtak som kan få driftsbudsjettet i balanse. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Ringstad (H) og Pedersen (Ap). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
Det ble til slutt stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak til helse- og omsorgsutvalget med 
konkrete forslag til vedtak som kan få driftsbudsjettet i balanse. 
 

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 41/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Sørkjosen - planid 
54282015_001 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra drifsutvalget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Sørkjosen med planID 54282015_001 med plankart sist revidert 
14.01.2020, samt bestemmelser sist revidert 14.01.2020 og planbeskrivelse sist revidert 
14.01.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

PS 42/20 Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Tom Kiil (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
På grunn av mangelfull saksutredning og vurdering av konsekvensene ved forslaget (jfr 
utredningsinstruksen) fremmes det forslag om at saken utsettes og ber administrasjonen 
saksutrede forslaget på en skikkelig måte før forslaget fremmes for Kommunestyret på nytt. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
På grunn av mangelfull saksutredning og vurdering av konsekvensene ved forslaget (jfr 
utredningsinstruksen) fremmes det forslag om at saken utsettes og ber administrasjonen 
saksutrede forslaget på en skikkelig måte før forslaget fremmes for kommunestyret på nytt. 
 
 

PS 43/20 Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H), Tore Elvestad (Ap) og Sigrund Hestdal (Ap) fratrer behandling av saken jfr 
fvl §6, e. 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå historikken i etablering av Solbakken botiltak. 
Derunder manglende politiske vedtak og utleiekontrakt med Nybo. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Karl-Gunnar Skjønsfjell (H).  
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over innstillingen fra formannskapet. 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. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå historikken i etablering av Solbakken 
botiltak. Derunder manglende politiske vedtak og utleiekontrakt med Nybo. 

 
 

PS 44/20 Bevilgning av egenandel til fiberutbygging 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen fra formannskapet 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 45/20 Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 
 

PS 46/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  



Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 

PS 47/20 Søknad om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 

PS 48/20 Flagging med prideflagg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Vedtaket gjøres med hjemmel i § 1 i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger. 
 
Det ble stemt over innstillingen med tilleggsforslaget. 17 stemte for og 2 stemte imot. 
Innstillingen med tilleggsforslaget dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Vedtaket gjøres med hjemmel i § 1 i Lov om flagging på kommunens offentlige 
bygninger. 

 Kommunestyret vedtar at det kan flagges med prideflagg ved rådhuset og andre 
kommunale bygg under Nord –Troms Pride 2020 og ved senere års arrangement. 

 

PS 49/20 Felles forliksråd for Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  



Saken utsettes.  
 

PS 50/20 Ekstra vedlikehold pga koronakrisen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Fjern «bredbånd og» i siste avsnitt. 
 
Det ble stemt over formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Tore Yttregaard (H). 
Innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Følgende liste anbefales for ekstra vedlikehold: 
 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak. 
 
Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under listen med tak som trenger vedlikehold. 
 
Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 
 
Utbygging av stabil mobildekning til alle i kommunen. 
 
 
 

PS 51/20 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 



PS 52/20 Revidering av vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa 
kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 

PS 53/20 Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i forbindelse med 
Koronasituasjonen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes.  


