
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 25.03.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 
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 

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Herborg Ringstad Tor-Arne Isaksen H 
   

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Dag Funderud Kommunalsjef drift- og utvikling 
Siri Ytterstad Kommunalsjef oppvekst- og kultur 
Angela Sodefjed Kommunalsjef helse- og omsorg 

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



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 19/21 Referatsaker   
RS 22/21 Informasjon om tilskudd i 2021 til merutgifter 

kommunene har til innkjøp av nye læremidler til 
fagfornyelsen, og rapportering for tilskudd mottatt i 
2021 og 2020 

 2019/662 

RS 23/21 Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt: 
Styrking og utvikling av helsest. og skolehelsetj, 
styrkning av jordmortjenesten 

 2020/1360 

RS 24/21 Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og 
helsestasjons-tjenesten i Nordreisa kommune 

 2020/1360 

RS 25/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 2.03.21  2019/1270 

RS 26/21 Tilsagn om tilskudd til Nord-Troms Pride  2021/290 

RS 27/21 Tilsagn om tilskudd til Paaskiviikko  2015/1631 

RS 28/21 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter 

 2020/386 

RS 29/21 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021  2020/121 

RS 30/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 23.03.21  2019/1270 

RS 31/21 Søknad om statlige midler til utbygging av bredbånd i 
din kommune 

 2020/722 

PS 20/21 Salg av næringstomter Havna i Sørkjosen  2021/59 
PS 21/21 Klage på gitt dispensasjon fra kystsoneplanen for 

etablering av ny akvakulturlokalitet vest for 
Haukøya 

 2020/796 

PS 22/21 Smitteverntiltak pr mars 2021 - coronapandemi  2020/300 
PS 23/21 Nordreisa kommunes høringsuttalelse - 

Konseptutredning Innfarter til Tromsø 
 2021/159 

Tilleggssak 
PS 24/21 Makebytte tomt gravlund 
 
 
Orienteringer: 

 grunnerverv Rovdas kirkegård v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen 
 Nordreisa kommune kom ikke videre som aktuell kommune for etablering av 

batterifabrikk v/ordfører Hilde Nyvoll 
 skisseprosjekt fotball hall. Hele området bak Nordreisa idrettshall er regulert til formålet. 

Fotballgruppa i Nordreisa IL har bedt om møte med politisk og administrativ ledelse om 
prosjektet v/ordfører Hilde Nyvoll 

 bruk av steinmasser fra vegprosjekt Kvænangsfjellet v/kommunalsjef Dag Funderud.  
 



PS 19/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.  

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering.  
 
 

PS 20/21 Salg av næringstomter Havna i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  

Behandling: 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og AP:  
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 29. april.  
Formannskapet mener denne tomta lengst nord har en større verdi og potensiale, derfor er det 
viktig å gjøre riktige prioriteringer. 
Derfor bes interessentene om å komme med utfyllende opplysninger om konsept og omfang av 
det virksomhetene deres planlegger. 
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: Drift og Nord AS v/Hans Albert Hansen får 
kjøpe det omsøkte industriområdet i Sørkjosen.  
 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget. Forslaget fikk 5 stemmer, og 2 stemte imot. 
Utsettelsesforslaget vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 29. april.  
 
Formannskapet mener denne tomta lengst nord har en større verdi og potensiale, derfor er det 
viktig å gjøre riktige prioriteringer. 
 
Derfor bes interessentene om å komme med utfyllende opplysninger om konsept og omfang av 
det virksomhetene deres planlegger. 
 

PS 21/21 Klage på gitt dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av ny 
akvakulturlokalitet vest for Haukøya 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Nordreisa kommune påklager vedtaket gjort i Skjervøy kommunestyre i sak 04/21 den 
09.03.2021 hvor MOWI ASA gis midlertidig dispensasjon fra Kystsoneplanen til etablering av 
ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya.  
 
Klagen begrunnes med at det ikke er tatt hensyn til at Nordreisa kommune, Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark og Mattilsynet har frarådet dispensasjonen med samme bakgrunn og at 
innstillinga til vedtaket også frarådet dispensasjonen. Felles for de negative høringsuttalelsene 
var tiltakets økte belasting for anadrom laksefisk og nærheten til nasjonal laksefjord, noe som 
ikke bare er et regionalt hensyn, men et nasjonalt hensyn som må vektlegges.  
 

PS 22/21 Smitteverntiltak pr mars 2021 - coronapandemi 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 I samsvar med anbefalinger fra kommuneoverlegen og kommunal kriseledelse vedtas 
følgende: 

o I Nordreisa kommune gjelder nasjonale vedtatte regler og anbefalinger i sin 
helhet.  

o Tiltak vedtatt i formannskapet, sakene 12/21, 13/21 og 18/21 oppheves med 
øyeblikkelig virkning. 

o Fra og med 26.03.2021 og inntil videre holdes rådhuset stengt for 
publikumsbesøk.  Publikumshenvendelser kan fortsatt skje til Servicetorget, 
ledere og saksbehandlere via telefon, videokonferanse, epost og brev. 

o Fra og med 25.03.2021 og inntil videre holdes kinoen stengt. 
o Fra og med 25.03.2021 og inntil videre stenges svømmehallen for folkebad.  

Skolesvømming, svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 
20 år tillates fortsatt. 

o Politiske møter og administrative møter skal i størst mulig grad avholdes som 
digitale møter.  Dette gjelder inntil videre. 

 

PS 23/21 Nordreisa kommunes høringsuttalelse - Konseptutredning Innfarter 
til Tromsø 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:  
 
Nordreisa kommune vil prioritere følgende tiltak når Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø 
skal vedtas: 

 Oppgradering av E6 og E8 mellom Tromsø og Finnmark 
o Snarlig igangsetting av strekningen Olderdalen – Langslett 
o Snarlig igangsetting av strekningen Nordkjosbotn – Hatteng 
o Snarlig igangsetting av E8 Ramfjord  

 Styrking av Sørkjosen lufthavn som regional flyplass  
 Realisering av Ullsfjordforbindelsen 



 Gode hurtigbåtforbindelse mellom Tromsø og Nord-Troms for ukependling  
 
Nordreisa kommune er langt på vei tilfreds med de tiltak utredningen går inn for å videreføre 
med 
henblikk på å oppnå bedre, sikrere og raskere innfarter til/fra Tromsø, forutsatt at man snarest 
mulig 
oppgraderer E6 fra Olderdalen til Langslett. En sikker og god vei mellom Tromsø og Nord-
Troms betyr 
også at Finnmark knyttes tettere mot Tromsø.  Videre vil vi påpeke at denne veiforbindelsen 
også er en del av veinettet til våre naboland Finland og Sverige. 
 
Nordreisa kommune er skeptisk til at utredningen lanserer et helt nytt og gigantisk ytre 
veiprosjekt fra Midt-Troms til Tromsø. Skulle det bli aktuelt å gå videre med dette, vil det legge 
beslag på betydelige økonomiske bevilgninger, noe som igjen vil kunne få store konsekvenser 
for samferdselsutbyggingen i andre deler av Troms og Finnmark fylke. Vi mener at dette vil 
være uforsvarlig pengebruk når vi har store mangler med eksisterende veinett.   
 
Nordreisa kommune registrerer at utredningen ikke har vektlagt potensialet som ligger i 
reiselivsnæringen i Nord-Troms. Det oppfatter Nordreisa kommune som kritikkverdig fordi 
gode kommunikasjoner mot Tromsø med flyplass og en stor befolkning, er viktig for at Nord-
Troms skal få utviklet sitt næringsmessige potensial.   
  
Nordreisa kommune viser til tidligere innspill fra Nord-Troms i forbindelse med nasjonal 
transportplan og fylkesvegplan, hvor vi har påpekt den betydelige nærings- og 
reiselivsaktiviteten i regionen og tilknytningene til Finnmark.   
 
Uttalelsen sendes nabokommunene i Nord-Troms seks og Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vil prioritere følgende tiltak når Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø 
skal vedtas: 
• Oppgradering av E6 og E8 mellom Tromsø og Finnmark 

o Snarlig igangsetting av strekningen Olderdalen – Langslett 
o Snarlig igangsetting av strekningen Nordkjosbotn – Hatteng 
o Snarlig igangsetting av E8 Ramfjord  

• Styrking av Sørkjosen lufthavn som regional flyplass  
• Realisering av Ullsfjordforbindelsen 
• Gode hurtigbåtforbindelse mellom Tromsø og Nord-Troms for ukependling  
 
Nordreisa kommune er langt på vei tilfreds med de tiltak utredningen går inn for å videreføre 
med 
henblikk på å oppnå bedre, sikrere og raskere innfarter til/fra Tromsø, forutsatt at man snarest 
mulig 
oppgraderer E6 fra Olderdalen til Langslett. En sikker og god vei mellom Tromsø og Nord-
Troms betyr 
også at Finnmark knyttes tettere mot Tromsø.  Videre vil vi påpeke at denne veiforbindelsen 
også er en del av veinettet til våre naboland Finland og Sverige. 
 
Nordreisa kommune er skeptisk til at utredningen lanserer et helt nytt og gigantisk ytre 
veiprosjekt fra Midt-Troms til Tromsø. Skulle det bli aktuelt å gå videre med dette, vil det legge 
beslag på betydelige økonomiske bevilgninger, noe som igjen vil kunne få store konsekvenser 



for samferdselsutbyggingen i andre deler av Troms og Finnmark fylke. Vi mener at dette vil 
være uforsvarlig pengebruk når vi har store mangler med eksisterende veinett.   
 
Nordreisa kommune registrerer at utredningen ikke har vektlagt potensialet som ligger i 
reiselivsnæringen i Nord-Troms. Det oppfatter Nordreisa kommune som kritikkverdig fordi 
gode kommunikasjoner mot Tromsø med flyplass og en stor befolkning, er viktig for at Nord-
Troms skal få utviklet sitt næringsmessige potensial.   
  
Nordreisa kommune viser til tidligere innspill fra Nord-Troms i forbindelse med nasjonal 
transportplan og fylkesvegplan, hvor vi har påpekt den betydelige nærings- og 
reiselivsaktiviteten i regionen og tilknytningene til Finnmark.   
 
Uttalelsen sendes nabokommunene i Nord-Troms seks og Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 

PS 24/21 Makebytte tomt gravlund 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Forslag til avtale om makebytte godkjennes. 
• Kostnadene ved grunnervervet belastes investeringsprosjektet. 
 


