
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 27.05.2021 
Tidspunkt: 10:15 - 11:50________  

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
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  Tor-Arne Isaksen  
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen              Karl-Gunnar Skjønsfjell  
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 33/21 Referatsaker   
RS 40/21 Avslag på søknad om tilskudd - utbygging og 

ombygging av Moan skole 
 2020/272 

RS 41/21 Fylkesmannens rapport om økonomisk utvikling i 
2020 Troms og Finnmark 

 2020/1301 

RS 42/21 Orientering om RNB 2021 og 
kommuneproposisjonen for 2022 

 2020/582 

RS 43/21 Strategi for tilskuddsordningen 2021 for 
anvendelse av årlig driftsoverskudd i Troms 
Holding AS 

 2020/608 

RS 44/21 Svar på søknad om tilskudd – tiltakspakke for 
sårbare eldre Aktivitetstilbud og besøksvert 

 2020/973 

RS 45/21 Søknad støtte til klimasatsing - Moan skole  2020/272 
RS 46/21 Søknad tilskudd til tømmerkai  2015/1300 
RS 47/21 Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å 

inkludere barn og unge - 2021 
 2020/1192 

RS 48/21 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 
15.05.2021 

 2020/121 

PS 34/21 Innspill til strategidokument NPKL 2022-2026        2021/50 
 
 
Orienteringer: 
 Mobildekning i Nordreisa kommune – v/Harald Evanger (SP) 

Ordfører tar kontakt med deknings direktør i Telenor vedr mobildekning i Bakkeby.  
 Vedr resultater fra UngData undersøkelse v/Olaug Bergset 

Ønsker presentasjon om resultater fra UngData til kommunestyret.    
 Vedr Interkommunal politisk råd (IPR) v/Hilde Nyvoll (AP).  
 
 
Sak - Korona og mulighet for å spille kamper – breddefotball v/ Hilde Nyvoll (AP) 
 
Regjeringen har åpnet fra og med i dag, 27. mai kan barn og unge konkurrere med nabolag i 
nabokommune jfr smittenivå.  
 
Troms fotballkrets har i brev av 26.05.21 sendt inn anmodning om at man kan organisere 
regionvis fotballaktivitet mellom barn og unge i Nord-Troms.   
 
Troms Fotballkrets skriver følgende, sitat: «Lag fra små kommuner som ikke har andre 
motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere, såfremt kommunene 
har samme smittenivå. Det har hersket en del usikkerhet rundt hvordan dette skal praktiseres. 
Dersom et lag i en kommune bare skal kunne spille mot et lag fra en av nabokommunene hjelper 
det ikke så mye. Troms Fotballkrets sitt klare ønske er at det i tillegg til de nærmeste 
nabokommunene også skal være mulig å organisere aktivitet innen de geografiske områdene 
Nord-Troms, Midt-Troms og Tromsø-området. Dette ville gjøre det mulig for jenter og gutter 
under 20 år i hele Troms Fotballkrets å komme ordentlig i gang med fotballsesongen 2021.  
Det er viktig at vi har med oss politisk- og administrativ ledelse, og helsemyndighetene i 



kommunene på en slik tankegang.   
 
Vi har forelagt saken for Troms og Finnmark ldrettskrets, og organisasjonssjef Sylvi Ofstad 
har gitt følgende tilbakemelding: Troms og Finnmark idrettskrets støtter denne måten å 
organisere fotballaktivitet i Troms Fotballkrets, fra åpningsfase 2, 27.mai. Det er en selvfølge at 
fotballen skal etterleve alle smittevernbestemmelser rundt kampene for barn og ungdom, og 
dersom det skulle oppstå en smittesituasjon, stoppes selvsagt aktiviteten» SITAT SLUTT.  
 
Kommuneoverlege Øyvind Roarsen er enig om at man åpner for å organisere regionvis 
fotballaktivitet mellom barn og unge i Nord-Troms.  
 
 
Behandling: 
Nordreisa formannskap fremmet følgende forslag: Nordreisa formannskap godkjenner 
organisering og gjennomføring av fotballaktivitet for barn og unge 6-20 år slik som Troms 
fotballkrets har skissert i brev av 26.05.21.   
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Nordreisa formannskap godkjenner organisering og gjennomføring av fotballaktivitet for barn 
og unge 6-20 år slik som Troms fotballkrets har skissert i brev av 26.05.21.   
 

PS 33/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.05.2021  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 

PS 34/21 Innspill til strategidokument NPKL 2022-2026 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.05.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune gir høringsinnspill til ny strategi for Foreningen Norges nasjonalpark 
kommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) i samsvar med forslaget som er beskrevet i 
saksutredningen. 
 


