
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams 
Dato: 20.08.2020 
Tidspunkt: 13:00 – 14:10 

 
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 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG – ikke møtt 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Harald A. J. Evanger MEDL SP 
Anne Kirstin Korsfur MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen kunne delta Harald Evanger SP 
John Karlsen (ikke svart) Anne K. Korsfur FRP 

 
Merknader 
Oda Kristine Fossvoll , Medlem UNG –  ikke møtt 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn                       Stilling 
Jan-Hugo Sørensen                                                                                           Kommunedirektør 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Ordfører/leder  Utvalgssekretær 
Hilde Nyvoll  Christin Andersen 
 
______________________  _______________________ 
Olaug Bergset                Tor-Arne Isaksen     



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 51/20 Ny festekontrakt -tomt til bioenergianlegget  2015/2577 
PS 52/20 Tilbakemelding ny drosjeregulsering       2020/861 
 
Orienteringer:  

 Møte med Statnett 14.08.20. v/ordfører Hilde Nyvoll  
 Folkevalgtopplæring med Fylkesmannen Troms og Finnmark 25.08.20 gjennomføres 

digital v/ kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen 
 Vedr tilsettingsprosess sektorleder helse og omsorg v/kommunedirektør Jan-Hugo 

Sørensen.   
 
 

PS 51/20 Ny festekontrakt -tomt til bioenergianlegget 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.08.2020  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Kr 8.000, - i årlig festeavgift og avsnitt 2 i 
innstillingen innarbeides i kontrakten. 
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget til Bergset. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner vedlagte ny festekontrakt for gnr 52/117/1 mellom Nordreisa 
kommune og Norsk Bioenergi AS. 
 
Dersom leveringsavtale mellom Norsk Bioenergi AS og Nordreisa kommune avsluttes før 
festeavtalen går ut, plikter Norsk Bioenergi AS og overdra festekontrakten tilbake til Nordreisa 
kommune. 
 
Kr 8.000, - i årlig festeavgift og avsnitt 2 i innstillingen innarbeides i kontrakten. 
 

PS 52/20 Tilbakemelding ny drosjeregulering 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.08.2020  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag: Formannskapet støtter ordførers forslag 
til uttalelse.   
  
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Tilbakemelding ny drosjeregulering 



  
Viser til deres informasjon om ny drosjeregulering og bruk av eneretter i Troms og Finnmark 
datert 06.07.2020 med frist for tilbakemelding 28.08.2020. 
  
Samferdselsdepartementet sendte utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring 
med svarfrist 01.10.2019. Stortinget vedtok i juni 2019 store endringer i yrkestransportlova som 
innebærer en regulering av drosjenæringen i Norge som trer i kraft 01.11.2020. 
  
Høringsuttalelsene viser tydelige bekymringer både for kunder, ansatte og drosjenæringa ved 
denne drosjereguleringen. Det er synd at man fjerner seg fra et godt regulert system. For å sikre 
at kvaliteten på drosjetjenestene som skal leveres i framtiden er av høy kvalitet og tilfredsstiller 
alle krav forutsetter Nordreisa kommune at det kommer på plass nødvendige reguleringer som 
ivaretar dette. 
  
Distrikts drosjer har 80-100% av sitt næringsgrunnlag av offentlig kjøring. Det er viktig at de 
får en forutsigbarhet. Det kan være potensiale for samordning av skolebarnkjøring og 
pasientkjøring og mulig omorganisering av ansvar. Med fordel burde fylkeskommunen ha all 
ansvar for drosjedrift, herunder skolebarnkjøring, pasientkjøring og tilbudet til rullestolbrukere. 
Drosjetilbudet til kundene må ikke svekkes selv om kjøreplikten oppheves. Det kan ramme 
spesielt eldre og rullestolbrukere. Det må komme på plass en offentlig klageinstans og 
myndighetskontroll av drosjevirksomhetene. Plikten til å være tilknytta sentral bør opprettholdes 
og krav om tydeligere merking av drosjene må iverksettes.  
  
Det er for øvrig fint at krav til fagkompetanse og miljøkrav er kommet med i den nye reguleringa. 
 


