
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 23.04.2020 
Tidspunkt: 09:30 – 15:15 

 
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 
Siv Elin Hansen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Tor-Arne Isaksen H 
   
Merknader 
Terje Olsen (H) permisjon fra kl 14:50 
Harald Evanger (H) permisjon fra 15:15 

 
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   Terje Olsen  
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen       Anne Kirstin Korsfur 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 44/20 Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk 
og anbefalinger - covid19-utbruddet 

 2020/110 

PS 21/20 Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune 

 2020/110 

PS 22/20 Koronapandemien - konsekvenser og tiltak i 
Nordreisa kommune 

 2020/110 

PS 23/20 Ekstra vedlikehold pga koronakrisen  2020/110 
PS 24/20 17. mai 2020  2020/287 
 
 
Invitasjon til arbeidsmøte med formannskapet torsdag 23. april 2020 kl. 08.15 per Teams 
Vi vil følge opp arbeidsmøte i Nordreisa formannskapsmøte av 2. april med invitasjon til nytt 
arbeidsmøte torsdag 23. april kl. 08.15. Takker for deltakelsen forrige gang og håper dere har anledning å 
delta igjen. 
 
Agendaen er å få høre status/endringer fra deres virksomhet som har betydning for privatpersoner lokalt i 
denne verdenskrisa vi står midt oppi og forslag på aktuelle tiltak. 
Nordreisa kommunestyre har i møte den 26. mars bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe for å 
fremme ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og samfunnsaktivitetene 
forøvrig. Formannskapet har i møte den 2. april vedtatt at disse arbeidsgruppemøtene skal gjennomføres 
annenhver uke. 
 
Privatpersoner og næringsliv er i en kritisk situasjon. Korona-pandemien med de nasjonale og lokale 
tiltak har ført til at næringslivet har mistet inntekten sin i løpet av få dager og mange arbeidstakere er blitt 
permittert eller oppsagt. 
 
Det er fint om vi kan få tilbakemelding innen tirsdag 21. april om dere har anledning å delta. 
 
 
 

RS 44/20 Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - 
covid19-utbruddet 

PS 21/20 Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.04.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen fremmet følgende forslag:  
1. Påbud om karantene ved innreise til Nordreisa, jfr. Formannskapets vedtak i møte 

15.04.20, videreføres ikke. 
2. Nordreisa kommune vil oppfordre sine innbyggere til at man i størst mulig grad 

begrenser fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eksempelvis Oslo. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Påbud om karantene ved innreise til Nordreisa, jfr. Formannskapets vedtak i møte 

15.04.20, videreføres ikke. 
2. Nordreisa kommune vil oppfordre sine innbyggere til at man i størst mulig grad 

begrenser fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eksempelvis Oslo. 
 

PS 22/20 Koronapandemien - konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Nordreisa formannskap fremmet følgende felles endringsforslag til punkt 1: Nordreisa 
kommune har følgende prosjekter som Nordreisa kommune ønsker å prioritere i forhold til brev 
av dato 08.04.2020 fra KS:  
  

1. Saga skianlegg, ferdig prosjektert, 30 mill 
2. Renovering Storvikvegen, fv 7950, kostnad beregnes av kommedirektøren i samarbeid med 

Vegvesen og innarbeides i svaret 
3. Renovering Rotsundelv skole, 5 mill 
4. Villakssenter Nordreisa,14 millioner 
5. Breiband Storeng, Havnnes og Straumfjord, 2.7 mill ferdig prosjektert innarbeides i svaret 

 
Andre prosjekter som Nordreisa kommune ønsker arbeide videre med:  

 Renovering av Sonjatun helsesenter 20 mill kroner 
 Sentrumsutvikling, 15 millioner 
 Renovering Halti, 2 mill 
 Svømmehall Nordreisa, 90 millioner 
 Fotballhall Nordreisa – 50 millioner kroner 
 Opprustning Nord-Troms videregående skole, avd. Storslett - 50 millioner kroner 
 Utbedring og asfaltering av fylkeskommunale veier i Nordreisa – 100 millioner kroner 
 Opprustning FV 866 med bru og tunnel - …... millioner kroner 
 Utbedring E6 Olderdalen – Langslett - ….... millioner kroner 
 Skredsikring Mettevollia – 20 millioner kroner 

 
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen trekker punkt 2 i innstillingen.   
 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3: Det utredes til 
kommunestyrets neste møte om det er behov for reduksjon i vann og avløpsavgift for tredje 
kvartal.  
 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggspunkt til punkt 4 innstillingen: Det legges fram 
sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon i eiendomsskatt er klare.  
 
 
Det ble først stemt over formannskapets fellesforslag til endring punkt 1. Endringsforslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over endringsforslaget til pkt 3 fra Hansen (SV). Endringsforslaget fikk 6 
stemmer, 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.    
 
Det ble så stemt over innstillingens punkt 4. Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til pkt 4 fra Hansen (SV). Tilleggsforslaget fikk 6 
stemmer, 1 stemte imot. Tilleggsforslaget vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingens punkt 5. Enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 
Nordreisa kommune har følgende prosjekter som Nordreisa kommune ønsker å prioritere i 
forhold til brev av dato 08.04.2020 fra KS:  
  
1. Saga skianlegg, ferdig prosjektert, 30 mill 
2. Renovering Storvikvegen, fv 7950, kostnad beregnes av kommedirektøren i samarbeid 

med Vegvesen og innarbeides i svaret 
3. Renovering Rotsundelv skole, 5 mill 
4. Villakssenter Nordreisa,14 millioner 
5. Breiband Storeng, Havnnes og Straumfjord, 2.7 mill ferdig prosjektert innarbeides i 

svaret 
 
Andre prosjekter som Nordreisa kommune ønsker arbeide videre med:  
• Renovering av Sonjatun helsesenter 20 mill kroner 
• Sentrumsutvikling, 15 millioner 
• Renovering Halti, 2 mill 
• Svømmehall Nordreisa, 90 millioner 
• Fotballhall Nordreisa – 50 millioner kroner 
• Opprustning Nord-Troms videregående skole, avd. Storslett - 50 millioner kroner 
• Utbedring og asfaltering av fylkeskommunale veier i Nordreisa – 100 millioner kroner 
• Opprustning FV 866 med bru og tunnel - …... millioner kroner 
• Utbedring E6 Olderdalen – Langslett - ….... millioner kroner 
• Skredsikring Mettevollia – 20 millioner kroner 
 
Det utredes til kommunestyrets neste møte om det er behov for reduksjon i vann og avløpsavgift 
for tredje kvartal.  
 
Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare anbefalinger i 
saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil bli kompensert. 
Det legges fram sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon i eiendomsskatt er klare. 
 
Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, forlenges 
ikke. 
 
 

PS 23/20 Ekstra vedlikehold pga koronakrisen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Harald Evanger (SP) fremmet følgende tillegg til driftsutvalgets innstilling: Utbygging av 
bredbånd og stabil mobildekning til alle i kommunen. 
 
Det ble stemt over driftsutvalgets innstilling og tilleggsforslaget under ett. Enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
Følgende liste anbefales for ekstra vedlikehold: 
 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak. 
 
Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under listen med tak som trenger vedlikehold. 
 
Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 
 
Utbygging av bredbånd og stabil mobildekning til alle i kommunen. 
 

PS 24/20 17. mai 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.04.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (AP) fremmet følgende forslag: saken tas til orientering  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 


