
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Digitalt, Teams 
Dato: 24.02.2021 
Tidspunkt: 14:00 – 15:10 

 
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 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
Oda Kristine Fossvoll MEDL UNG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Tor-Arne Isaksen H 
   

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Møtesekretær 

 
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     Karl-Gunnar Skjønsfjell  
Ordfører 
 
______________________  _______________________ 
Olaug Bergset                   Christin Andersen 

Utvalgssekretær  
                     



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 18/21 Lokale tilpasninger av nasjonale smitteverntiltak 
Covid19 

 2020/300 

 
 
 

PS 18/21 Lokale tilpasninger av nasjonale smitteverntiltak Covid19 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.02.2021  
 

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) reiste habilitetsspørsmål Fvl § 6, bokstav e.  
Det ble stemt over habilitetsspørsmålet fra Skjønsfjell (H). Skjønsfjell ble enstemmig stemt 
habil til å behandle sakene.  
 
Sak 1 
Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskytingsarrangement til og med junior-
deltakere fra Troms og Finnmark skikrets. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak 
overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Sak 2  
Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 personer. Det 
forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Sak 3 
Det åpnes generelt for deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs, for innbyggere og 
bosatte i Nordreisa kommune. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag: til daglig er bosatt, går på skole, har 
arbeidssted i kommunen.  
 
Det ble stemt over innstillingen med endringsforslaget under ett. Enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak 4 
Nordreisa kommune åpner ikke for arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra 
flere kommuner, jfr nasjonalt regelverk.   
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 



Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Unntatt de som til daglig er bosatt, har 
skolested eller har arbeidssted i kommunen. 
 
Det ble stemt over innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
 
Deretter ble det stemt over tilleggsforslag. Forslaget fikk 4 stemmer og 3 stemte imot.   
 

Vedtak: 
Sak 1 
Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskytingsarrangement til og med junior-
deltakere fra Troms og Finnmark skikrets. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak 
overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Sak 2  
Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 personer. Det 
forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Sak 3 
Det åpnes generelt for deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs, for innbyggere og de 
til daglig er bosatt, går på skole, har arbeidssted i kommunen. Det forutsettes at nødvendige 
smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Sak 4 
Nordreisa kommune åpner ikke for arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra 
flere kommuner, jfr nasjonalt regelverk. Unntatt de som til daglig er bosatt, har skolested eller 
har arbeidssted i kommunen. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 


