
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams, Teams 
Dato: 15.04.2020 
Tidspunkt: 12:00 – 16:15 

 
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 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 
Tom Vegar Kiil  SV 

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
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                                                                                 Sigrund Hestdal 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen               Harald Evanger 
utvalgssekretær  
 
 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 18/20 Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen  2015/1300 
 
Ettersendt: 
PS 19/20 Koronatiltak – lokale restriksjoner 
PS 20/20 Koronapandemien – vurdering av investerings tiltak i privat, regional og statlig 

regi 
 
 
Orienteringer 

 17. mai. Hilde Nyvoll (Ap) orienterte fra møtet i 17. mai komitèen 
 Agenda på neste ukes møte i arbeidsgruppen 
 Eventuelt 

o 177 bedrifter har fått brev fra Næringskonsulenten, dette for å kartlegge for å 
karlegging av situasjonen for næringslivet som følge av koronakrisen. 

o Neste møte i formannskapet er neste torsdag 23. april 
 

 
Permisjoner 
Tor-Arne Isaksen (Krf) permisjon fra kl 14:05 fra PS 20/20  
 

PS 18/20 Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre 
Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer. 

 Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i 
Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning. 

 Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd 
på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen. 

 

PS 19/20 Koronatiltak – lokale restriksjoner 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2020  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
 
Campingplasser inkludert vintercamp 
Vedtaket videreføres til og med 19. april 2020 for utenbygds.  Oppheves fra og med 20. april. 
 



Skoler, barnehager, rådhus med mer 
Barnehager og skoler skole åpnes i samsvar med nasjonale beslutninger  
Rådhus, bibliotek, kulturscene, kino, idrettshall og institusjoner holdes stengt for 
besøkende/kunder frem til og med 1. mai. 
 
Forbud mot sammenkomster 
Vedtaket videreføres til og med 1 mai. 
 
Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune  
Vedtaket videreføres t.o.m. 22. april, gjelder for Oslo og Viken. 
 
Stenging av overnattingssteder i Nordreisa 
Vedtaket oppheves 
 
Stenging av aktiviteter i kommersielle reiselivsbedrifter 
Vedtaket oppheves 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Campingplasser inkludert vintercamp 
Vedtaket videreføres til og med 19. april 2020 for utenbygds.  Oppheves fra og med 20. april. 
 
Skoler, barnehager, rådhus med mer 
Barnehager og skoler skole åpnes i samsvar med nasjonale beslutninger  
Rådhus, bibliotek, kulturscene, kino, idrettshall og institusjoner holdes stengt for 
besøkende/kunder frem til og med 1. mai. 
 
Forbud mot sammenkomster 
Vedtaket videreføres til og med 1 mai. 
 
Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune  
Vedtaket videreføres t.o.m. 22. april, gjelder for Oslo og Viken. 
 
Stenging av overnattingssteder i Nordreisa 
Vedtaket oppheves 
 
Stenging av aktiviteter i kommersielle reiselivsbedrifter 
Vedtaket oppheves 
 

PS 20/20 Koronapandemien – vurdering av investerings tiltak i privat, 
regional og statlig regi 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune gir KS følgende innspill i forhold til aktuelle investeringstiltak i privat, 
regional og statlig regi: 
 



 Rulleski- og skiskytteranlegg Saga 
 Fotballhall Nordreisa 
 Villakssenter Nordreisa 
 Opprusting Nord-Troms videregående skole, avd. Storslett 
 Utbedring og asfaltering av fylkeskommunale veier 
 Opprusting FV 866 med bru og tunell 
 Utbygging bredbånd 
 Sentrumsutvikling 
 Utbedring E6 Olderdalen – Langslett 
 Skredsikring Mettevoll lia 

 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Kommunestyret i Nordreisa har fastslått at Rotsundelv skole skal bestå.  Taket på skolen 
er ikke tett og Formannskapet ønsker å ta ansvar for å få renovert taket på Rotsundelv 
skole, om mulig gjennom midler som utløyses i forbindelse med corona-krisen. 

 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Formannskapet viser til vedtak i kommunestyret i sak 21/20 og ønsker disse tiltakene 
prioritert også i innspillet til KS. 

 Vi vil i tillegg be om midler til en mulighetsstudie som ser på Nord-Troms sine 
muligheter i forhold til produksjonsbedrifter knyttet til «det grønne skiftet» 

 Vi ber videre om at det bevilges ekstra midler fra staten/fylkeskommunen til et 
markedsføringsløft gjennom Visit Lyngenfjord og et kompetanseløft gjennom Nord-
Troms studiesenter. 

 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag:  
Nordreisa FrP foreslår å utsette saken til neste Formannskapsmøte. Saken sendes til 
Driftsutvalget for behandling før den kommer tilbake til Formannskapet. 
 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Korsfur (Frp).  1 stemte for og 6 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Kommunedirektør utreder aktuelle prosjekt med et 
stipulert kostnadsoverslag i henhold til vedtak i sak 21/20 punkt 13-14-16, og innspill som er 
kommet i dagens møte.  
 
Det ble deretter stemt over utsettelsesforslaget fra Skjønsfjell (H). Utsettelsesforslaget 
enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Kommunedirektør utreder aktuelle prosjekt med et 
stipulert kostnadsoverslag i henhold til vedtak i sak 21/20 punkt 13-14-16, og innspill som er 
kommet i dagens møte.  


