
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 29.04.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 13.30 

 
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 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Herborg Ringstad Tor-Arne Isaksen H 
   

 
Merknader 
Olaug Bergset (SP) permisjon fra kl 12:50, før behandling av sak 30/21 

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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Olaug Bergset 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen              Karl-Gunnar Skjønsfjell   
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/21 Referatsaker   
RS 32/21 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021  2021/29 

RS 33/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 19.04.21  2019/1270 
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 2019/662 
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finansiere utbygging av lokaler til 
barneverntjenesten på Storslett skole 

 2018/889 
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Spørsmål 

 Herborg Ringstad (H): vedr utvidet åpningstid svømmehall. Ber om sak til 
kommunestyret om utvidet åpningstid svømmehall.   

 Olaug Bergset (Sp): vedr temadag kommunestyret.  
 Anne Kirstin Korsfur (Frp): vedr størrelse Høgegga barnehage. 

 
 
Orientering 

 Status bredbåndsutbygging i Nordreisa v/næringsutvikler Jan Fjære.   
 
 
Møteplan formannskapet: møte i formannskapet mandag 29.11.21 flyttes til fredag 26.11.21.  
 
 
 
 



PS 26/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

PS 27/21 Ombygging av Halti næringshage 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 

Jfr fvl §6 fratrer medlem av styret i Halti Næringshage Olaug Bergset (Sp) formannskapet under 
behandling av saken. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
• Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større ombygging 

av arealene til Halti næringshage. 
Kommunen er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 

• Utbyggingskostnader på inntil 5 millioner skal dekkes med økt husleie fra næringshagen 
over en periode på 25 år. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides ny husleieavtale. 

• Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres i 2021 og finansieres med 
låneopptak på 5 millioner kroner. 

 
Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større ombygging av 
arealene til Halti næringshage. 
Kommunen er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 
Utbyggingskostnader på inntil 5 millioner skal dekkes med økt husleie fra næringshagen over en 
periode på 25 år. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides ny husleieavtale. 
 

PS 28/21 Kommunale koronamidler til rammede bedrifter 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) og Harald Evanger (Sp) fremmet følgende endringsforslag til pkt 1: tiltakene 
skal være avhjelpende for bedriften der kontantstøtte fra staten ikke er tilstrekkelig. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Nordreisa kommune bevilger kr. 400.000 som kommunale koronamidler til rammede bedrifter. 
Pengene bevilges fra disposisjonsfondet.  
 
Tildeling av midler gjøres av næringsutvalget i henhold til følgende kriterier: 
 
1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedriften der kontantstøtte ikke er tilstrekkelig.  
2. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa 

kommune, som ikke har fått betydelig koronastøtte tidligere. 
3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk i 

ordinær drift. 
4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen 

inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende 
skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.  

5. Bedriften må dokumentere sviktende omsetning pga. koronasituasjonen. 
 
Søknadsfrist: 20. mai 
Næringsutvalget behandler søknadene samlet. 
Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. 
 

PS 29/21 Salg av næringstomter i Havna i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen. 6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet viser til Retningslinjer for salg av næringsareal for Nordreisa kommune og 
innkomne søknader om kjøp av næringsareal på industriområdet i havna i Sørkjosen.  
 
1. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3500 m2 til Drift og Service Nord AS 

med tomteplassering lengst nord på industriområdet (sør for kommunens installasjoner).  
2. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3000 m2 til Selskap under stiftelse v/ 

Morten Elveskog med tomteplassering etter nærmere avtale. Alternativt tilbys 
tilsvarende arealstørrelse ved Flyplassveien. 

3. Administrasjonen delegeres myndighet til å inngå avtaler, avklare eksakt tomteplassering 
og fastsette øvrige vilkår. 

 

PS 30/21 Disponering av aksjeutbytte fra Ymber AS 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Aksjeutbytte fra Ymber AS for 2020, 2 millioner kroner, disponeres slik at 90 % av midlene 
overføres fra ordinært disposisjonsfond til utviklingsfondet og 10 % av midlene overføres fra 
ordinært disposisjonsfond til miljøfondet. 



 

PS 31/21 Omdisponering i investeringsbudsjettet for å finansiere utbygging 
av lokaler til barneverntjenesten på Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Investeringstiltaket «Ombygging Storslett skole» økes med kr 500 000 for å tilpasse 

barneverntjenestens behov for lokaler. 
 
• Beløpet dekkes inn ved omdisponering av 500 000 fra gravlund Rovdas, da dette 

prosjektet er noe forsinket i forbindelse med grunnerverv. Sluttarbeidet på Rovdas 
kirkegård ferdigstilles i 2022 med sluttbevilgning. 

 

PS 32/21 Etablering av Campus Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.04.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
a. Nordreisa kommunestyre godkjenner etablering av Campus Nord-Troms AS som 

foreslått. 
b. Nordreisa kommune tegner seg for 100 aksjer pålydende kroner 1.000 i selskap under 

stiftelse Campus Nord-Troms AS. Til sammen kroner 100.000.  
c. Finansieringen av aksjetegningen skjer ved at Nord-Troms Regionråd DA innbetaler til 

Nordreisa kommune kroner 100.000 som er øremerket aksjekapital i Campus Nord-
Troms AS. Beløpet innbetales til Campus Nord-Troms AS når selskapet anmoder om 
det. Som vedlegg til dette vedtaket har Nordreisa kommune fått forelagt notatet om 
prinsipper for deling og forslaget til fordeling av verdier og gjeld/forpliktelser fra Nord-
Troms Regionråd DA.  

d. Den resterende del av oppgjøres mellom Nord-Troms Regionråd DA og selskap under 
stiftelse Campus Nord-Troms AS, gjøres direkte mellom Nord-Troms Regionråd DA og 
Campus Nord-Troms AS. Dette oppgjøres gjennomføres også med en like stor andel for 
hver kommune. 

 


