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Svar på spørsmål til kommunestyremøtet 21. Juni - Lokal, kortreist mat og 
kommunens kjøkken 

På grunn av nedbemanningsprosessen og økonomifokuset i 2016, ble prosjektet med målsetning 
om å øke matlyst og matglede hos eldre i institusjon ikke igangsatt. Dette skyldtes 
kapasitetsutfordringer i sektoren.  Ny sektorleder har ikke konkret fulgt opp vedtaket i helse og 
omsorgsutvalget av 25.05.16, men har hatt høy fokus på ernæring, noe som blant annet har 
resultert i innføring av 4 måltider i sykehjemmene. 
 
Når det gjelder bruk av produkter fra lokale produsenter viser kjøkkenet til innkjøpsavtalene 
kommunen har. Nord-Troms samarbeider med Troms fylkeskommune om innkjøp av råvarer i 
matproduksjonen. Det er innkjøpssjefen for Nord-Troms kommunene som har forhandlet 
avtalene på vegne av kommunene. 
 
Ut i fra tidligere forhandlinger, så har ingen av de lokale fiskerne kunne levere den mengden fisk 
som var forespurt. Kjøtt har det ikke vært forhandlet om, siden Tømmernes slakteri ikke fikk 
være med på anbudsrunden. Anbudskonkurranser legges ut offentlig og alle leverandører har 
mulighet å gi tilbud utfra kriterier som er satt. Det har ikke vært nye anbudsrunder de siste 2 år. 
 
Kjøkkenet kjøper derimot inn alt av bakervarer fra Fristelsen bakeri. Det er fast levering av brød 
2 ganger pr. uke. Kaker til bursdager bestilles av den enkelte avdeling og bakeriet leverer direkte 
til avdelingene. Kaker til helger bestilles etter behov. 
 
Da prosjektet som spørsmålsstiller viser til var initiert av Helse og omsorgsutvalget, vil ordfører 
anmode administrasjonen og utvalget til å følge opp saken videre. 
 
 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
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Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 02 
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