
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 20.10.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 17:10 

 
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 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

 
 

 
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  Christin Andersen 
Ordfører  Utvalgssekretær 
 
______________________  _______________________ 
Olaug Bergset               Karl-Gunnar Skjønsfjell 
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Spørsmål/Orienteringer 

 Deltakelse på møter i samarbeidsutvalg valgt av kommunestyret v/Harald Evanger (SP)  
 Tillitsvalgtes representasjon i administrasjonsutvalget v/Tor-Arne Isaksen (KrF) 
 Samarbeid med UNN HF med Nord-Troms Distriktsmedisinsk senter 
 Status planarbeid v/kommunalsjef Dag Funderud 

 
Permisjoner 
Tor-Arne Isaksen (Krf) permisjon fra kl 15:35 fra PS 60 og PS 61. 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) permisjon fra kl 15:35 fra sak PS 60 og PS 61.  
 
 
 
 
 
 



PS 52/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 

PS 53/21 Økonomirapport 2.kvartal 2021 og budsjettregulering 2/2021 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 
 
Link til digital presentasjon av økonomirapport for 2.kvartal 2021: 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-økonomirapport_2kvartal_2021/  
 
 
 
 

PS 54/21 Revidering av samarbeidsavtale Interkommunal jordmortjeneste 
2021 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Samarbeidsavtale som regulerer interkommunal jordmortjeneste godkjennes. 
 
 

https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-%C3%B8konomirapport_2kvartal_2021/


PS 55/21 Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: 
 
1) Formannskapet ønsker konkretisering til kommunestyret om hvilke planer som er lovpålagt 
og hvilke planer som er nødvendige for å utløse eksterne midler. Videre ønsker vi en vurdering 
av om det er hensiktsmessig med en plan for virksomheten innen hvert hovedutvalg, evnt med 
delplaner etter behov.  
 
2) Administrasjonen gjør følgende endringer / tillegg i plantabell:    

 Reguleringsplan Storslett sentrum 2021-2022 
 Lønnspolitisk plan 2022 
 Overordnet kompetanseplan 2022-2023 
 Boligpolitisk strategi 2022-2023 
 Kulturminneplan 2021- 2022 
 Reguleringsplan Saga skianlegg 2021-2022  
 Kommunikasjonsstrategi 2022 
 Eierskapsmelding 2022 

 
Det ble først stemt over formannskapets fellesforslag punkt 1 satt opp mot innstillingen. 
Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte for innstillingen. Fellesforslaget dermed vedtatt.   
 
Det ble deretter stemt over punkt 2 i fellesforslaget. Forsalget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Formannskapet ønsker konkretisering til kommunestyret om hvilke planer som er lovpålagt og 
hvilke planer som er nødvendige for å utløse eksterne midler. Videre ønsker vi en vurdering av 
om det er hensiktsmessig med en plan for virksomheten innen hvert hovedutvalg, evnt med 
delplaner etter behov.   
 
Administrasjonen gjør følgende endringer / tillegg i plantabell:    

 Reguleringsplan Storslett sentrum 2021-2022 
 Lønnspolitisk plan 2022 
 Overordnet kompetanseplan 2022-2023 
 Boligpolitisk strategi 2022-2023 
 Kulturminneplan 2021- 2022 
 Reguleringsplan Saga skianlegg 2021-2022  
 Kommunikasjonsstrategi 2022 
 Eierskapsmelding 2022 

 
 



PS 56/21 Finansiering utbygging av Moan skole 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Harald Evanger (SP) fremmet følgende tillegg til kommunedirektørs innstilling: Moan skole må 
forandres/utbedres, men prosjektet utsettes 1 år.   
 
Det først stemt over tillegget fra Evanger (SP): forslaget fikk 2 stemmer, 5 stemte imot. 
Forslaget falt derved.   
 
Deretter ble vedtaket fra oppvekst- og kulturutvalgets satt opp mot kommunedirektørens 
innstilling. Kommunedirektørens innstilling fikk 3 stemmer og 4 stemte for oppvekst- og 
kulturutvalgets vedtak. Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak vedtatt.   
 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 mill på 
eksisterende ramme.  
Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
 
 

PS 57/21 Etablering av Reisa villaksenter -utbygging av Halti 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Det vises til planer for utbygging av Halti for å etablere Reisa villaksenter AS med et 
visningssenter.  

 Kommunestyret slutter seg til planene om utbygging innen en kostnadsramme på 14 
millioner. 

 Før byggestart må det etableres leieavtale med Halti nasjonalparksenter for hele lokalet. 
 
 

PS 58/21 Forespørsel om makebytte tomt Rovdas 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner makebytte av tomt 4-9 på Rovdas mot 3 dekar av eiendommen 12/1 
langs veien ned til gravlundet og verdi av råtomt fra 2009 på kr 45.393,-. 



 
Kostnadene ved grunnervervet belastes kommunen. 
 

PS 59/21 Kjøp av boligeiendom som grenser til Halti 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) og Olaug Bergset (SP) fremmet følgende felles tilleggsforslag: 
Eiendommen omreguleres til nærings- og offentlig formål. 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 3: Leies ut inntil 
aktuelt prosjekt dukker opp.  
 
Olaug Bergset fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens kulepunkt 3: Denne avtalen må 
konkretiseres i løpet av 2022.  
 
Det ble først stemt over første og andre kulepunkt i innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslag fra Skjønsfjell (H) og Bergset (SP). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
Deretter ble innstillingens kulepunkt 3 ble satt opp mot Skjønsfjell (H) sitt endringsforslag. 
Innstillingen fikk 4 stemmer og forslaget 1 stemme. Forslaget falt derved.  
 
Det ble til slutt stemt over tilleggsforslaget fra Bergset (SP). Forslaget enstemmig vedtatt.  
  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune kjøper gnr 43/59, Skarpsno 4A, i henhold til stadfestet bud.  
 Kostnad kr 2,87 millioner inkl. gebyrer finansieres ved låneopptak. 
 Eiendommen omreguleres til nærings- og offentlig formål.  
 Boligen leies ut inntil Kvääniteatteri er klare til å inngå avtale om bruk. Denne avtalen 

må konkretiseres i løpet av 2022.  
 

PS 60/21 Etablering av interkommunalt politisk råd  I Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner 

et felles IPR fra 1. januar 2022 med navnet Nord-Troms Interkommunale Politiske 
Råd. 

2.  Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 
2021. 



3. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR, som minimum 
skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd.. Arktisk IPR 
skal jobbe med overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det 
utarbeides en egen samarbeidsavtale som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 

 

PS 61/21 Søknader Troms Holding 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende felles tilleggsforslag:  
1) Bærekraftig besøksforvaltning 
2) Jfr vedtak sak 53/21 i kommunestyret  
 
Hilde Nyvoll (AP) fremmet følgende endringsforslag til 2 avsnitt innstillingen: Når 
rekrutteringsordningen for unge i primærnæringene i Troms blir klar, så skal dette gjøres godt 
kjent blant kommunens primærnæringer.  
 
Tilleggs- og endringsforslag enstemmig vedtatt.   
   

Vedtak: 
Formannskapet anmoder administrasjonen om å søke midler innenfor ordningen tilrettelegging 
for samfunns- og næringsutvikling. 

1) Bærekraftig besøksforvaltning 
2) Jfr vedtak sak 53/21 i kommunestyret  

 
Når tredje søknadsrunde bli kunngjort må administrasjonen gjøre denne godt kjent blant 
kommunens primærnæringer. 
 
Når rekrutteringsordningen for unge i primærnæringene i Troms blir klar, så skal dette gjøres 
godt kjent blant kommunens primærnæringer.  
 


