
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Rådhuset 
Dato: 23.02.2022 
Tidspunkt: 12.00 – 14.10 

 
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 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
Anne Kirstin Korsfur MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Herborg Ringstad Tor-Arne Isaksen H 
Ingen kunne møte Anne Kirstin Korsfur FRP 

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn                       Stilling 
Jan-Hugo Sørensen 
Ellinor Evensen 

                     kommunedirektør  
                     sak- og arkivleder 
 

  
 
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  Olaug Bergset 
ordfører   
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen               Karl-Gunnar Skjønsfjell 
utvalgssekretær              



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 8/22 Referatsaker   
RS 8/22 Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak 

Nordreisa Kommune 
 2021/1152 

RS 9/22 Vedtaksbrev - Etablering av IPR - 
Interkommunalt politisk råd - i Nord-Troms 

 2020/979 

RS 10/22 Digitalisering i offentlig sektor - orientering til 
kommunesektoren 

 2016/1462 

RS 11/22 Prosjektsøknad - Parkering Nord-Troms  2022/39 
RS 12/22 Samarbeid om NAV-tjenester mellom 

kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 
 2021/1203 

PS 9/22 Salg av Storslett barnehage -ny behandling  2021/1195 
PS 10/22 Salg av næringstomt i havna i Sørkjosen  2021/59 
PS 11/22 Intensjonsavtale -interkommunalt plansamarbeid i 

Nord-Troms 
 2015/591 

PS 12/22 Ombygging av NAV lokaler i rådhuset  2020/605 
PS 13/22 Avtale om bibliotekssamarbeid i Nord-Troms  2022/167 
PS 14/22 Beiterett i Saga  2015/63 
PS 15/22 Stikkrenne Nordkjosveien - finansiering av 

utskifting 
 2017/502 

 
Orienteringer 

 Acos møteportal v/sak-og arkivleder Ellinor Evensen 
 Eiermøte i Ymber14.2.22 v/ordfører Hilde Nyvoll 
 Regnskapet 2021 v/kommunedirektør Jan Hugo Sørensen 

 
Åpen post 

 Mobiltelefondekning  
 Formannskapet ønsker til neste møte en orientering om landbrukskontorets 

bemanningssituasjon 
 
 

PS 8/22 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Referatsaker enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 



PS 9/22 Salg av Storslett barnehage -ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag; Budet fra Norsk folkehjelp avslås. 
Kommunedirektøren utreder alternative løsninger sammen med Norsk folkehjelp, jfr pkt 4 i 
kommunestyrets vedtak i sak 104/21. Saken behandles deretter i formannskapet på nytt før evt 
salg. 
  
Det ble stemt over forslaget fra Bergset (Sp) satt opp mot kommunedirektørens innstilling. 
Forslaget fra Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Budet fra Norsk folkehjelp avslås. Kommunedirektøren utreder alternative løsninger sammen 
med Norsk folkehjelp, jfr pkt 4 i kommunestyrets vedtak i sak 104/21. Saken behandles deretter 
i formannskapet på nytt før evt salg. 
 

PS 10/22 Salg av næringstomt i havna i Sørkjoen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) og Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende felles endringsforslag:  
Formannskapet er i utgangspunktet positive til at JODA eiendom as får kjøpe arealer, men 
ønsker å få klarlagt konkrete planer, formål, og utnyttingsgrad før vi godtar budet. Vi ber 
kommunedirektøren avklare dette sammen med kjøper før vi får saken tilbake. Det må foreligge 
bindende avtale. 
 
Det ble stemt over fellesforslaget fra Bergset (Sp) og Skjønsfjell (H) satt opp mot 
kommunedirektørens innstilling. Fellesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet er i utgangspunktet positive til at JODA eiendom as får kjøpe arealer, men 
ønsker å få klarlagt konkrete planer, formål, og utnyttingsgrad før vi godtar budet. Vi ber 
kommunedirektøren avklare dette sammen med kjøper før vi får saken tilbake. Det må foreligge 
bindende avtale. 
 

PS 11/22 Intensjonsavtale -interkommunalt plansamarbeid i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Kommunestyret godkjenner vedlagte intensjonsavtale knyttet til iverksettelse av 

interkommunalt plansamarbeid. 
• Det tas sikte på at plansamarbeidet skal være vedtatt i deltagende kommuner innen 

30. juni 2022 og skal være i virksomhet fra og med 1. januar 2023.  



• Plansamarbeidet skal være regulert gjennom en endelig samarbeidsavtale vedtatt av 
hvert enkelt kommunestyre. 

• Hovedlinjer ellers for plansamarbeidet mellom kommunene i Nord Troms er 
beskrevet i intensjonsavtalen 

• Nordreisa kommune forutsetter at Statsforvalteren stiller opp med en medfinansiering 
i en oppstartsfase. Dette i form av prosjektskjønnsmidler, og med en årlig sum i en 
treårsperiode (2022-2024) på 1 million kroner. 

• Nordreisa kommune forutsetter at alle kommunene slutter seg til samarbeidet. 
 

PS 12/22 Ombygging av NAV lokaler i rådhuset 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner en investeringsramme på kr 150.000 til ombygging av NAV 
kontoret i rådhuset. 
Prosjektet finansieres med tilsvarende omdisponering av godkjente investeringsmidler i 2022 til 
ombygging brannstasjonen.   
Kommunestyret forutsetter at leieavtalen med NAV og årlige leiebeløp justeres tilsvarende 
investeringssummen som nå stilles til disposisjon. 
 

PS 13/22 Avtale om bibliotekssamarbeid i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner avtale om biblioteksamarbeid i Nord-Troms. 
 

PS 14/22 Beiterett i Saga 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Vi ønsker en ytterligere utredning 
av mulige alternativer 
 
Utsettelsforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. Vi ønsker en ytterligere utredning av mulige alternativer 
 



PS 15/22 Stikkrenne Nordkjosveien - finansiering av utskifting 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.02.2022  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Utskifting av stikkrenne Nordkjosveien gjennomføres som planlagt så raskt som mulig 
vinteren/våren 2022. 
 
Kostnadsrammen settes til 2,5 millioner kroner, og finansieres med omdisponering av 
lånemidler i 2022 ved at andre planlagte investeringsprosjekter i 2022 utsettes med tilsvarende 
beløp.   
 
Ombygging brannstasjon utsettes til 2023.  Videre reduseres og/eller utsettes øvrige 
investeringsprosjekter slik at dette nye prosjektet blir fullfinansiert.  Aktuelle 
budsjettreguleringer på investeringsbudsjettet avklares endelig i forbindelse med 
regnskapsrapport for 1. kvartal 2022.   


