
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Teams, Digitalt - Teams 
Dato: 26.03.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 16:30 

 
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 
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 
Ragnhild S. Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss 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 
Agnes J. Bjørgve MEDL AP 
John R Karlsen MEDL FRP 
Siv-Elin Hansen fra kl 13:15 Medlm SV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes J. Bjørgve AP 
Jonny Henriksen John R Karlsen FRP 

 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug fra 
kl 13:15 

Siv-Elin Hansen SV 

 



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  Harald Evanger    
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Herborg Ringstad 
Utvalgssekretær  

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 1/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 26. mars 
2020 - Retningslinjer for tilsetting i Nordreisa 
kommune 

 2017/957 

FO 2/20 Spørsmål til ordfører - kommunens praksis for 
inndrivelse av pengekrav 

 2020/355 

FO 3/20 Spørsmål til kommunestyret - Taket på 
Rotsundelv skole 

 2018/1011 

FO 4/20 Spørsmål til kommunestyret - bemanningen ved 
landbrukskontoret 

 2016/677 

PS 1/20 Referatsak   
RS 1/20 Svarbrev - oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" 

 2017/1196 

RS 2/20 E-post dialog med K-sekretariatet - oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" 

 2017/1196 

RS 3/20 Folketallsutvikling Troms og Finnmark 2019  2015/1223 
RS 4/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa 
kommune 

 2015/602 

RS 5/20 Markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai 
2020 

 2020/233 



RS 6/20 Møter i ungdomsrådet  2019/135 
RS 7/20 Møtereferat Ungdomsrådet 16.12.19  2019/135 
RS 8/20 Nyhetsbrev Reisa nasjonalpark  2016/1437 
RS 9/20 Oversendelse av Hålogaland lagmannsretts 

årsmelding 2019 
 2015/854 

RS 10/20 Prosjektrapport Yonaspizza med Nord-Troms-
studentene og Arbeidslivsdagen 2019 på UIT - 
vedlagt faktura 

 2017/1363 

RS 11/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 
RS 12/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 
RS 13/20 Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20  2019/1270 
RS 14/20 Protokoll RUST 13.1.2020  2016/1153 
RS 15/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20  2020/83 
RS 16/20 Registrering av verv og interesser i 

Styrevervregisteret 
 2020/346 

RS 17/20 Særutskrift økonomirapport februar oppvekst og 
kultur 

 2018/318 

RS 18/20 Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa 
skytterlag 

 2019/1236 

RS 19/20 Vedtak fra møte 17.03.2020 i helse- og 
omsorgsutvalget - PS 6/20 - Avvikling av 
Solbakken botiltak 

 2020/317 

RS 20/20 Velkommen som medlem av nytt 
representantskap 

 2016/199 

RS 21/20 Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn  2017/216 
RS 22/20 Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud 

ved innreise til Nordreisa kommune 
 2020/110 

RS 23/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
campingplasser inkludert tilbud vintercamp 

 2020/110 

RS 24/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
overnattingssteder i Nordreisa 

 2020/110 

RS 25/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
skoler, barnehager, rådhus med mer 

 2020/110 

RS 26/20 Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet 
for kommersielle reiselivsbedrifter 

 2020/110 

RS 27/20 Kommuneoverlegens vedtak om videreføring av 
vedtak om karantenepåbud for innreise til 
Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 28/20 Kommuneoverlegens vedtak om å forby 
sammenkomster 

 2020/110 

RS 29/20 Informasjon om midlertidig forskrift om 
gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av 

 2020/342 



Covid-19 
 

PS 2/20 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 
Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 

 2020/278 

PS 3/20 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny 
behandling 

 2017/1110 

PS 4/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas 
gravlund - planID 19422018_003 

 2018/918 

PS 5/20 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
- Nordreisa kommune. 

 2019/1018 

PS 6/20 Forslag til endring i "Retningslinjer for 
byggekomitè" 

 2019/1407 

PS 7/20 Revidering av vedtekter for de kommunale 
barnehagene i Nordreisa kommune 

 2015/291 

PS 8/20 Valg av representant til representantskapet i K-
Sekretariatet IKS 2019-2023 

 2019/1417 

PS 9/20 Valg av representanter til representantskapet i 
IKAT 2019-2023 

 2019/1042 

PS 10/20 Valg av representanter til Vannområdeutvalg 
Nord-Troms 2019-2023 

 2019/1415 

PS 11/20 Valg av representanter til nasjonalpark- og 
verneområdestyrene 2019-2023 

 2019/1005 

PS 12/20 Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd  2019/1104 
PS 13/20 Valg av representanter til sakkyndigutvalg for 

eiendomsskatt 2019-2023 
 2020/219 

PS 14/20 Valg av representanter til tilflyttingsutvalg for 
perioden 2019-2023 

 2020/218 

PS 15/20 Valg av representant til generalforsamling i Nord-
Troms Museum 2019-2023 

 2019/1420 

PS 16/20 Valg av representanter til bygdedraktutvalg for 
perioden 2019-2023 

 2020/217 

PS 17/20 Valg av representant til kirkelig fellesråd 2019-
2023 

 2020/316 

PS 18/20 Valg av representanter til klageutvalg for 
eiendomsskatt 2019-2023 

 2020/220 

PS 19/20 Valg av representanter til 17. mai komitè 2019-
2023 

 2020/216 

PS 20/20 Søknad om fritak fra verv som varamedlem i 
eldrerådet for perioden 2019-2023 fra Margit 
Hansen-Krone 

 2019/1088 

PS 21/20 Korona pandemien  2020/110 
PS 22/20 Solbakken botiltak - avvikling  2020/317 
PS 23/20 Økonomisk status 2020  2020/337 



PS 24/20 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - 
ny vurdering 

 2018/324 

 
Orienteringer  

 Kommuneoverlege Øyvind Roarsen og sektorleder for helse- og omsorg Rickard Printz 
orienterte om koronapandemi   

 NAV leder Elin Lindbom orienterte om barnefattigdom og antall barn i Nordreisa 
kommune som går på NAV støtte – antall permitteringer – arbeidsledige 

Permisjoner: 
Siv-Elin Hansen (Sv) permisjon fra kl. 13:14 fra PS 21/20 
 
 
Godkjenning av innkalling, møteform og innkalling 
Ordfører Hilde Nyvoll (Ap) orienterte at formannskapsmøtet ble gjennomført på tlf. 19. mars og 
at det ble vedtatt å følge vedtatte møteplan men da med gjennomføring av Teamsmøter. Dermed 
ble ny innkalling til kommunestyret sendt ut 20.mars, det har vært kort tid både til 
saksforberedelser for administrasjonen og politikere.  
Det er vedtatt en ny midlertidig forskrift om fjernmøter, og det har vært tilbud om opplæring i 
helga for de som følte behov for det og test-møte for hele kommunestyret onsdag 25. mars. 
Jft reglement arbeidsvilkår for folkevalgte står det at det ikke gis dekning for møtegodtgjørelser 
ved tlf, epost og sms-møter. Ordfører foreslår for kommunestyret at det utbetales godtgjørelser 
etter vanlige satser for ordinære møter som avholdes på tlf eller Teams i denne ekstraordinære 
situasjonen. 
 
Vedtak 
Det godkjennes at møtet gjennomføres på Teams, sakslisten godkjent og møtegodtegjørelse 
utbetales til representantene som for ordinært møte. 
 
 
Neste møte i kommunestyret blir 1. april 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FO 1/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 26. mars 2020 - Retningslinjer 
for tilsetting i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

FO 2/20 Spørsmål til ordfører - kommunens praksis for inndrivelse av 
pengekrav 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

FO 3/20 Spørsmål til kommunestyret - Taket på Rotsundelv skole 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 



FO 4/20 Spørsmål til kommunestyret - bemanningen ved landbrukskontoret 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

PS 1/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

PS 2/20 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord 
kommune og Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 



PS 3/20 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

PS 4/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas gravlund - planID 
19422018_003 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

PS 5/20 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - Nordreisa kommune  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  



 

PS 6/20 Forslag til endring i "Retningslinjer for byggekomitè" 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Anne-Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende verbalt utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det legges frem nytt saksfremlegg der det blir brukt korrekte lovhenvisninger.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes, og det legges frem nytt saksfremlegg der det blir brukt korrekte lovhenvisninger.  
 

PS 7/20 Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
 

PS 8/20 Valg av representant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS 
2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra valgutvalget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representant og vararepresentant i K-Sekretariatet IKS 2019-2023: 
Representant:    Vararepresentant: 
Terje Olsen (H)  Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
 
 



PS 9/20 Valg av representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra valgutvalget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 
Representant                             Vara representant 
Trond Bjerkmo (Ap)                 Ragnhild Dyrstad (Sp) 
 
 
 

PS 10/20 Valg av representanter til Vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-
2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:  
Isabell Vangen (Sp) som fast representant.  
 
Fred Rundhaug (Sv) fremmet følgende forslag: 
Tom Vegar Kiil (Sv) personlig vara. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Isabell Vangen (Sp) enstemmig valgt. 
 
Det ble deretter stemt over valgutvalgets innstilling satt opp mot forslaget fra Rundhaug (Sv).  
20 stemte for valgutvalgets innstilling og 0 for forslaget fra Rundhaug (Sv). Herman O 
Hermansen (H) dermed valgt.  

Vedtak: 
Representanter til vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-2023 
Fast politisk representant  Personlig vara 
Isabell Vangen (Sp)   Hermann O Hermansen (H)   
 
 

PS 11/20 Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 
2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra valgutvalget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2019-2023 
Fast medlem:   Varamedlem: 



Tom Vegar Kiil (Sv)   Sigrund Hestdal (Ap) 
Herborg Ringstad (H)  Ola Dyrstad (Sp) 
 
 
 

PS 12/20 Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende forslag: 
Tove Mette Kristiansen (Sp). 
 
Det ble først stemt over innstillingen fra valgutvalget på Fred Erlend Rundhaug (Sv). Fred 
Erlend Rundhaug (Sv) enstemmig valgt. 
 
Det ble deretter stemt over valgutvalgets innstilling på Lise Beate Brekmoe (Ap) satt opp mot 
forslaget fra Tanja Birkeland (Sp) på Tove Mette Kristiansen (Sp). 
5 stemte for Tove M Kristiansen (Sp) og 15 stemte for Lise Beate Brekmoe (Ap). Lise Beate 
Brekmoe (Ap) dermed valgt. 
 

Vedtak: 
Representanter til Nord-Troms Friluftsråd 2019-2023: 
Fred Erlend Rundhaug (Sv) og Lise Beate Brekmoe (Ap) 
 
 
 

PS 13/20 Valg av representanter til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-
2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

PS 14/20 Valg av representanter til tilflyttingsutvalg for perioden 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra valgutvalget enstemmig vedtatt.  



 

Vedtak: 
Tilflyttingsutvalg 2019-2023: 
Faste medlemmer:    Vara medlemmer: 
Birgit D. Nielsen (Sv), leder  1. Elise Blixgård (Sp) 
Per Sverre Moen (H), nestleder 2. Ole M Pedersen (Ap) 
Knut Morten Pedersen (Ap)   3. Linda Fjellheim (Ap) 

4. Bjarne Josefsen (H) 
5. Brynjulf Blixgård (Ap) 

 
 

PS 15/20 Valg av representant til generalforsamling i Nord-Troms Museum 
2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Innstillingen fra valgutvalget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representanter til generalforsamlingen i Nord-Troms Museum AS 2019-2023 
Fast representant   personlig vara: 
Hilde Nyvoll (Ap)   Karl Gunnar Skjønsfjell (H) 
 
 

PS 16/20 Valg av representanter til bygdedraktutvalg for perioden 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Øystein Fredriksen rykker opp som fast medlem og Ann Helene Jensen går inn som vara. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Tore Yttregaard (H). 6 stemte for og 14 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 
Det ble tilslutt stemt over valgutvalgets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Bygdedraktutvalg 2019-2023:  
Medlemmer   Vararepresentanter: 
Ann Mary Lund  Øystein Fredriksen 
Aashild Olsen   Kirsti Moskodal 
Ann Helene Jensen  Åshild Blixgård 
 
 



PS 17/20 Valg av representant til kirkelig fellesråd 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag:  
Representanter til kirkelig fellesråd 2019-2023 
Hilde Nyvoll (Ap) fast representant og Karl-Gunnar Skjønsfjell personlig vara  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Representanter til kirkelig fellesråd 2019-2023 
Hilde Nyvoll (Ap) fast representant og Karl-Gunnar Skjønsfjell personlig vara  
 

PS 18/20 Valg av representanter til klageutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 

Valgutvalget fremmet følgende forslag:  
Klageutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Kirsti Hansen-Krone (Sv) Leder  1.Linda Fjellheim (Ap) 
Harald Erik Johannessen (H) nestleder  2. Magne Anthun (Sv) 
Knut Morten Pedersen (AP)   3. Ol 
      4. Linda Fjellheim Ap 
      5. Hanne Kalseth ( 
 
Forslaget fra valgutvalget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Klageutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Kirsti Hansen-Krone (Sv) Leder  1.Linda Fjellheim (Ap) 
Harald Erik Johannessen (H) nestleder  2. Magne Anthun (Sv) 
Knut Morten Pedersen (AP)   3. Ole Morten Pedersen (Ap) 

4. Eirik Kristianssen (Krf) 
      5. Hanne Kalseth (Sp) 
 
 

PS 19/20 Valg av representanter til 17. mai komitè 2019-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Representanter til 17. mai komitè 2019-2023 
 
Faste representanter   Vara representant 
Hilde Nyvoll (Ap)    Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) 
Marianne Bilden (Sv)    Anne Rose Mikkelsen (Krf) 
Ordfører i barn og unges kommunestyre Varaordfører i Barn og unges kommunestyre 
 

PS 20/20 Søknad om fritak fra verv som varamedlem i eldrerådet for 
perioden 2019-2023 fra Margit Hansen-Krone 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Margit Hansen-Krone (H) innvilges fritak fra verv som varamedlem i eldrerådet for resten av 
perioden. 
Margit Myrvang (H) velges som nytt personlig varamedlem til Tore Yttregaard (H) til eldrerådet 
for resten av valgperioden. 
 
 

PS 21/20 Korona pandemien 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt.: 
Kommunestyret ber om spesiellfokus og eventuelt tiltak ovenfor barn som er spesielt utsatt som 
følge av endring i skolehverdag. Det gjelder barnevern, skolen, helsetjenester, 
flyktningetjenesten og andre relevante tjenester i og utenfor organisasjonen.  
 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 9: 
I arbeidsgruppen deltar også representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i kommunen. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Endringsforslag til pkt 9: Kommunestyret ber ordføreren etablere to arbeidsgrupper, jfr vedtak i 
formannskapet. Representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i kommunen og 
fagforeninger i privatsektor må delta i gruppe omtalt i pkt 2,.  (fra fsk). 
 
Endringsforslag pkt. 12: Kommunestyret ber ordføreren arbeide sammen med Formannskapet 
for at tiltakene fra regjering og Storting blir innrettet slik at de treffer vårt næringsliv og våre 
behov. Regionrådet er en naturlig samarbeidspartner.  
 
Nytt pkt: 
Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler for eks. renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelv skole 
utbygging i Saga og Sentrumsutvikling 



 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt: 
Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt frem til kommunestyremøtet 7. mai 2020 
til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. Det være seg for eksempel innenfor reduksjon 
av kommunale skatter og avgifter for næringsliv og innbyggerne.   Og iverksetting av tiltak for å 
møte eventuelle statlige bevilgninger som kan skape aktivitet og sysselsetting i Nordreisa. 
 
Tom Vegar Kiil (Sv) fremmet følgende forslag: 

 Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i saker som 
krever raske tiltak.  

 Perioden tidsbegrenses til kommunestyremøtet 7. mai 2020 og kommunestyret kan 
løpende forlenge perioden etter dette frem til påfølgende kommunestyremøte.  

 Nordreisa SV får delta med tale og forslagsrett, med en representant i formannskapets 
møter i perioden fullmakten som følge av krisen gjelder. 

 
 Kommunestyret åpner for muligheten for at det kan gis fritak for kommunale avgifter til 

bedrifter og privatpersoner etter søknad. Det delegeres til formannskapet å gjøre vedtak 
om slikt fritak. 

 
 I tillegg gis formannskapet fullmakt til iverksetting av tiltak for å møte eventuelle 

statlige bevilgninger som kan skape aktivitet og sysselsetting i Nordreisa. 
  
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:  
Formannskapet lager en oppfordring til Helse Nord vedrørende ambulanse situasjonen i 
Nordreisa. Dagens situasjon gjør at det ikke er tilstede ambulanse til enhver tid og det kan 
medføre store konsekvenser for kommunens innbyggere. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Rune Benonisen (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) til pkt. 9. satt opp mot 
kommunedirektørens innstilling. 11 stemte for kommunedirektørens innstilling og 10 stemte for 
endringsforslaget fra Bergset (Sp). Kommunedirektørens innstilling dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H) til pkt. 9. Tilleggsforslaget 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Bergset (Sp) til pkt. 12 satt opp mot 
kommunedirektørens innstilling.  13 stemte for kommunedirektørens innstilling og 7 stemte for 
endringsforslaget fra Bergset (Sp). Kommunedirektørens innstilling dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Bergset (Sp) på nytt kulepunkt. 14 stemte for forslaget 
og 6 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.   
 
Det ble deretter stemt over pkt. 3 i forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv). 18 Stemte for forslaget og 
2 stemte imot. Forslagets pkt. 3 dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Terje Olsen (H) satt opp mot forslaget fra Tom Vegar 
Kiil (Sv) pkt. 1, pkt.2, pkt. 4 og pkt. 5 
13 stemte for forslaget fra Olsen (H) og 7 stemte for forslaget fra Kiil (Sv). Forslaget fra Terje 
Olsen (H) dermed vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over oversendelsesforslaget fra Herborg Ringstad (H). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  



 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar orienteringen fra kriseledelsen og administrasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret er tilfreds med de beslutninger som kriseledelsen og kommuneoverlegen 

har tatt siden corona-krisen oppsto. 
3. Kommunestyret ber om at statlige myndigheter ikke overprøver kommunenes lokale 

vedtak hvor man innfører strengere restriksjoner enn nasjonale bestemmelser, jfr. vedtak 
om karantenepåbud for innreisende fra Sør-Norge til Nordreisa. 

4. Kommunestyret ber om at regjeringen vurderer enda strengere restriksjoner slik at man 
så snart som mulig får kontroll over smittespredningen av coronaviruset. 

5. Kommunestyret henstiller til kommuneoverlegen om at han løpende vurderer enda 
strengere restriksjoner for å hindre innførsel av corona-smitte og spredning av 
coronaviruset i Nordreisa kommune og regionen forøvrig. 

6. Kommunestyret godkjenner at opprinnelig møteplan for 2020 opprettholdes.  Ordføreren 
får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer som følge av corona-krisen. 

7. Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av corona-krisen, 
inntil videre avholdes som fjernmøter via Teams. 

8. Politiske møter skal i størst mulig grad være åpne møter og bør derfor streamers. 
9. Kommunestyret ber ordføreren etablere en arbeidsgruppe med medlemmer fra 

næringslivet, kommunen, banken, NAV, næringsforeningen, Halti, kulturlivet, idretten 
og ungdommen.  Arbeidsgruppen får i oppdrag å arbeide for at det fremmes forslag om 
ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og 
samfunnsaktivitetene forøvrig. 
I arbeidsgruppen deltar også representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i 
kommunen. 

10. Kommunestyret ber ordføreren og kommunedirektøren prioritere arbeidet med å sikre 
god kontakt med næringslivet og arbeide for at bedrifter overlever og kan drifte normalt 
straks krisesituasjonen er over. 

11. Kommunestyret viser til anbefalinger fra KS og regjeringen, og vil i størst mulig grad 
unngå permitteringer i kommunal sektor.  Kommunestyret forutsetter likevel at 
kommunedirektøren viderefører arbeidet med å tilpasse driften av Nordreisa kommune i 
samsvar med vedtatt budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023. 

12. Kommunestyret ber ordføreren og kommunedirektøren arbeide for at de foreslåtte tiltak 
for Nordreisa-samfunnet, jfr. administrasjonens saksframlegg, blir formidlet videre til 
aktuelle myndigheter.  Videre må ordføreren arbeide via regionrådet og andre organer 
for å få gjennomslag for flest mulig tiltak som kan sikre et fortsatt sterkt nærings- og 
samfunnsliv i Nordreisa og regionen forøvrig. 

13. Kommunestyret vil ovenfor regjeringen og Troms/Finnmark fylkeskommune særlig 
oppfordre til at offentlige investeringsprosjekter (veier, skredsikringer, havner, 
infrastruktur m.v.) framskyndes for å kompensere for krisen vi er inne i 

14. Kommunestyret viser til den store betydningen gode bredbåndsnett har for nødvendig 
kommunikasjon og arbeidslivet.  Nordreisa kommunestyre oppfordrer regjeringen til å 
tilføre ekstramidler til NKOM, beregnet for bredbåndsutbygging.  Videre oppfordres 
Troms/Finnmark fylkeskommune til å gi ekstrabevilgning slik at man sikrer utbygging 
av moderne fiber bredbånd i distriktene. 

15. Kommunestyret ber om spesiellfokus og eventuelt tiltak ovenfor barn som er spesielt 
utsatt som følge av endring i skolehverdag. Det gjelder barnevern, skolen, helsetjenester, 
flyktningetjenesten og andre relevante tjenester i og utenfor organisasjonen.  



16. Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler for eks. renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelv skole 
utbygging i Saga og Sentrumsutvikling. 

17. Nordreisa SV får delta med tale og forslagsrett, med en representant i formannskapets 
møter i perioden fullmakten som følge av krisen gjelder. 

18. Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt frem til kommunestyremøtet 7. 
mai 2020 til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. Det være seg for eksempel 
innenfor reduksjon av kommunale skatter og avgifter for næringsliv og innbyggerne.  
 Og iverksetting av tiltak for å møte eventuelle statlige bevilgninger som kan skape 
aktivitet og sysselsetting i Nordreisa.  
 

Formannskapet lager en oppfordring til Helse Nord vedrørende ambulanse situasjonen i 
Nordreisa. Dagens situasjon gjør at det ikke er tilstede ambulanse til enhver tid og det kan 
medføre store konsekvenser for kommunens innbyggere. 
 

PS 22/20 Solbakken botiltak - avvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

PS 23/20 Økonomisk status 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

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

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

PS 24/20 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - ny vurdering 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 



 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  


