
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 18.02.2021 
Tidspunkt: 12:35 – 13:45  

 
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 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Olaug Bergset MEDL SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tanja Birkeland Olaug Bergset SP 
   

 
Merknader 
 

 
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  Karl-Gunnar Skjønsfjell 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Christin Andersen       Anne Kirstin Korsfur 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/21 Referatsaker   
RS 21/21 Utlysning av kriseskjønnsmidler for 2021  2021/148 
PS 16/21 Høringsuttalelse -dispensasjons fra kystsoneplan 

Skjervøy kommune 
 2020/796 

PS 17/21 Kompetansetilskudd til Mastergrad avansert 
klinisk sykepleie over 3 år 

 2021/164 

 
 
Orienteringer/spørsmål: 
 
1) Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) hadde følgende spørsmål: Spørsmål om den kommunale bruken 
av samme bygg hvor Kafe Nordlys (drevet av organisasjonen RIO) er etablert. Deretter en 
redegjørelse om lokalisering av personale som tidligere var lokalisert på Fosseng boligene, i 
samme lokale.   
 
Svar fra kommunalsjef Angela Sodefjed: Ved rus- og psykisk helse er det et ønske om å benytte 
personressurser i mer i forebyggende arbeid, samt å treffe en større målgruppe enn tidligere. Det 
er også ønske om å benytte lokalene til ungdom i forebyggende formål. Økt aktivitet ved gamle 
«Doktorgården» er del av dette.   
 
 
2) Tanja Birkeland (SP) hadde følgende spørsmål: Er det foretatt en vurdering av Wifi stråling 
for elevene ved barneskolen, ved innføring/bruk av Ipads? 
 
Svar fra kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen: Det er ingen forskning som viser til negative 
konsekvenser ved Wifi/Ipads bruk i skoler.  
 

PS 15/21 Referatsaker 
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Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

PS 16/21 Høringsuttalelse -dispensasjons fra kystsoneplan Skjervøy 
kommune 
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Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til høringsbrev fra Skjervøy kommune med søknad om dispensasjon 
fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokalitet vest for Haukøya. 
 
Nordreisa kommune vil på det sterkeste fraråde en slik dispensasjon blir gitt i dette området. 
 
Det begrunnes med at lokaliteten ligger rett utenfor Reisafjorden som er en nasjonal laksefjord 
og som Nordreisa kommunestyre har vedtatt skal være en oppdrettsfri fjord. 
 

PS 17/21 Kompetansetilskudd til Mastergrad avansert klinisk sykepleie over 
3 år 
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Behandling: 
Hilde Nyvoll (AP) reiste habilitetsspørsmål Fvl §6, 2 ledd. Nyvoll fratrådte møtet under 
behandling av habilitetsspørsmålet.  
 
Det ble stemt over habilitetsspørsmålet. Nyvoll ble enstemmig vedtatt som habil til å behandle 
søknaden.  
 
Nyvoll tiltrådte derved møtet. 
 
Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune stiller seg positiv til mottak av tilskudd til mastergrad i avansert 
klinisk sykepleie.  

 Under forutsetning av Helsedirektoratet finansiering, innvilges kr 2700,- pr studiepoeng i 
utdanningsstøtte til ansatt som tar studie Mastergrad avansert klinisk sykepleier.  

 Helse- og omsorgsutvalget innarbeider Nordreisa kommunes andel i utdanningsstøtte i 
budsjettet, fordelt slik:  

2022: kr  54.000,- 
2023: kr  81.000,-  

 Finansiering av kommunenes andel for 2020 og 2021 tilsammen kr 189.000,- vurderes i 
forbindelse med behandlingen av økonomirapporten for 1 kvartal 2021 og 
budsjettregulering i løpet av året.  

 Det gis 2 års bindingstid ette endt studie.   


