
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 10.09.2019 
Tidspunkt: 14:00 – 15:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Terje Olsen MEDL H 
Olaug Bergset NESTL SP 
Sigleif Pedersen MEDL AP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP     

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Siv Elin Hansen AP 
Sigrund Hestdal Olaug Bergset AP 
Tore Elvestad Sigleif Pedersen AP 
Herborg Ringstad Terje Olsen H 
Ingen  Anne Kirstin Korsfur FrP 

 
Fra ungdomsrådet møtte ingen 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Dag Funderud Sektorleder drift og utvikling  

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger  Hilde Nyvoll 
Ordfører 
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen                         Tor-Arne Isaksen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 27/19 Referatsaker   
RS 98/19 15/708 Omorganisering av Statens vegvesen - 

Uttalelse 
 2019/879 

RS 99/19 Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved 
fylkessammenslåing 

 2018/206 

RS 100/19 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2019  2016/360 

RS 101/19 Innkalling til møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19  2016/220 

RS 102/19 Felles uttalelse fra miljø,- plan og utviklingsutvalget til 
referatsak fra møte 4.9.19 - RF 222/19 - Søknad om kjøp 
av gnr 47 bnr 42 på Solbakkmelden til boligtomt 

  

PS 28/19 Omorganisering IKT-samarbeidet i Nord-Troms  2019/236 
PS 29/19 Oppgradering veilysarmatur  2015/1344 
PS 30/19 Prosjektskisse - unge i arbeid og utdanning  2018/1355 
PS 31/19 Ambulansesituasjon i Nordreisa - vedtak i PS 

20/19 møte i helse- og omsorgsutvalget 3.9.19 
  

PS 32/19 Dialog med ulike brukergrupper – søknad om 
midler fra formannskapet til dialogmøte - vedtak i 
PS 22/19 fra helse- og omsorgsutvalgets møte 
3.9.19   

  

 
Orienteringer: 

 Nordreisa Biljardklubb, behov for lokaler for videre drift 
 Ordførers møte med Statens Vegvesen vedr offentlige arbeidsplasser, omorganisering av 

Statens vegvesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12629
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12629
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12629
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12618
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12618
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12619
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12619
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12619


PS 27/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.09.2019  

Behandling: 
Referater tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referater tas til orientering. 
 
 

PS 28/19 Omorganisering IKT-samarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale IKT» og vedtekter tilknyttet 

NorIKT. 
  

2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 
§ 19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
 

3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 
 

4. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen 
for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen. 
 

5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 
fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet. 
 

6. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner. 
 

7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.  
 

8. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 
IT-ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette. 
 

9. Ny organisering skal evalueres etter to år. 

 



PS 29/19 Oppgradering veilysarmatur 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.09.2019  

Behandling: 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende endringsforslag til siste punkt i innstillingen fra Miljø, 
plan- og utviklingsutvalget lys byttes til led på følgende strekninger;  
Storengvegen 

- 0,6 km nr 243 – kryss Hamnaveien 
- 0,9 km nr 497 – 601. 

 
Kostnader innarbeides.   
 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 i innstillingen; kr 
2 240.000,- tas ut.  
 
Det ble stemt punktvis.  
Først ble siste punkt fra Miljø, plan- og utviklingsutvalget satt opp mot endringsforslaget fra 
Evanger. Miljø, plan- og utviklingsutvalgets innstilling fikk 2 stemmer og 4 stemte for Evangers 
endringsforslag. Endringsforslaget fra Evanger vedtatt.  
Det ble deretter stemt over punkt 1 i innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
Det ble til slutt stemt over punkt 2 i innstillingen med endringsforslaget til Evanger. 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt 

  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune skifter ut 239 veilysarmaturer langs Storengveien, Reisadalen i 
Snemyr, Ravelseidet indre, Kjempebakkenveien/Nordvollen og Vest-Uløyveien. 

 Strømforsyningen til veilys langs Ravelseidet indre oppgraderes til EX-hengekabel 
 Kostnad finansieres ved nytt låneopptak. Lånet tas opp i låneinstitusjonen som tilbyr de 

gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 
 Lys byttes til led på følgende strekninger;  

o Storengvegen 
 0,6 km nr 243 – kryss Hamnaveien 
 0,9 km nr 497 – 601. 

Kostnader innarbeides.   
 
 

PS 30/19 Prosjektskisse - unge i arbeid og utdanning 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.09.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen går i dialog med Nordtro og 
Nord-Troms studiesenter om eierskap av prosjektet.  
 
Det ble stemt over innstillingen med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget 
enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Prosjektskissa godkjennes. 
• Det søkes om ekstern finansiering av prosjektet.  Prosjektets egenandel består at 
tidsressurser som legges inn fra samarbeidende parter. 
 



Rådmannen går i dialog med Nordtro og Nord-Troms studiesenter om eierskap av prosjektet. 
 

PS 31/19 Ambulansesituasjon i Nordreisa - vedtak i PS 20/19 møte i helse- og 
omsorgsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.09.2019  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Nordreisa formannskap bifaller vedtaket i helse- 
og omsorgsutvalget.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa formannskap bifaller vedtaket i helse- og omsorgsutvalget.  
 
Helse og omsorgsutvalget ser med stor bekymring på dagens ambulanse beredskap i kommunen. 
I orientering gitt fra kommunelegen i dag, ser vi at dagens ordning ikke er tilfredsstillende og 
ikke samfunnsøkonomisk. Vi ser at dette gir vakthavende leger en utfordrende arbeidshverdag 
og vi er bekymret for rekruttering av leger. 
Helse og omsorgsutvalget ber formannskapet ta saken opp med Overordnet samarbeidsorgan, 
Styret UNN HF og Helse Nord. 
 

PS 32/19 Vedtak fra helse- og omsorgsutvalgets møte 3.9.19 : PS 22/19 Dialog 
med ulike brukergrupper – søknad om midler fra formannskapet til 
dialogmøte 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.09.2019  

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende endringsforslag: Saken sendes tilbake til HO-utvalget 
for bedre utredning på hva slags temaer som skal belyses. Og hvilke kostnader som skal dekkes. 
Formannskapet ønsker også en prioritert liste over andre brukergrupper utvalget ønsker dialog 
med.  
 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken sendes tilbake til HO-utvalget for bedre utredning på hva slags temaer som skal belyses. 
Og hvilke kostnader som skal dekkes. Formannskapet ønsker også en prioritert liste over andre 
brukergrupper utvalget ønsker dialog med. 
 


