
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 15.04.2021 
Tidspunkt: 08:30 – 09:09 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
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 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
Karl-Gunnar Skjønsfjell NESTL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Tor-Arne Isaksen H 
Jan Harald Tørfoss Olaug Bergset SP 

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
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   Terje Olsen 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen               Anne-Kirstin Korsfur 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 
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PS 25/21 Smitteverntiltak pr april 2021 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2021  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt pkt.8 Formannskapet understreker for 
øvrig at de anbefalte smittevernregler opprettholdes for alle de ordninger det åpnes for. 
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 7: Personer som fra andre 
kommuner til daglig jobber eller går på skole i Nordreisa får dispensasjon til å delta på 
arrangement utenom arbeid/skole. 
 
Innstillingen med tilleggsforslagene fra Terje Olsen (H) og Harald Evanger (Sp) enstemmig 
vedtatt.  
 
Vedtak 
 
Basert på gjeldende smittesituasjon lokalt og regionalt iverksettes følgende tiltak fra og med 16. 
april 2021: 
 

1. Hjemmekontor: Som hovedregel praktiseres ikke hjemmekontor for kommunalt ansatte.   
 

2. Rådhus: Rådhuset gjenåpnes for publikumsbesøk. 
 

3. Kino: Kinoen gjenåpnes. 
 

4. Svømmehallen: Svømmehallen gjenåpnes, men for voksne med maksimalt deltakerantall 
på 10 i hver gruppe. 

 
5. Politiske og administrative møter: Alle møter bør som hovedregel organiseres om 

digitale møter.  For politiske møter avgjøres dette av vedkommende møteleder. 
 

6. Innendørs og utendørs trening for voksne:  

Søknaden fra Nordreisa IL, fotballgruppa innvilges, og det tillates kontakttrening.. Det 
settes et maksimalt deltakerantall for innendørs treninger med 20 personer.  Likeså får 
idrettslaget tillatelse til at voksne over 20 år kan trene sammen med deltakere under 20 
år.   

7. Idretts- og fritidsaktiviteter innendørs: Det tillates et maksimalt deltakerantall på 20 
personer, så lenge disse kan holde minst en meters avstand til hverandre. Personer som 



fra andre kommuner til daglig jobber eller går på skole i Nordreisa får dispensasjon til å 
delta på arrangement utenom arbeid/skole. 
 

8. Formannskapet understreker for øvrig at de anbefalte smittevernregler opprettholdes for 
alle de ordninger det åpnes for. 

 


