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Svar på interpellasjon til kommunestyrets møte 21.5.19 - Fiskerettigheter 

Jeg takker for interpellasjonen og deler interpellantens bekymringer for nedgangen i antall 

deltakeradganger i vår kommune. 

 

Nordreisa kommune ønsker å ha vår egen fiskerinæring med på laget i utviklingen av vår politikk 

og virkemidler for å utvikle næringen. Derfor har vi en ordning der jordbruk og fiskeri deler på 

en plass i næringsutvalget. Dessverre har det ikke fungert godt inneværende periode da 

fiskerlaget ikke har møtt. Nå har vi imidlertid fått en representant på plass som blir et viktig 

tilskudd til næringsutvalget. 

 

Nordreisa kommune har også forsøkt å legge til rette for kystfiskeflåten gjennom å bidra til drift 

av fiskemottaket i Sørkjosen. Der har vi nå også valgt en representant som skal delta i styret. 

 

Når det gjelder ny-rekrutering til fiskeryrket finnes det flere ordninger blant annet med 

ungdomsfiske. Dette er en ordning for ungdom mellom 12 og 25 år og som skjer om sommeren. 

Dette har våre nabokommuner Skjervøy og Kvænangen hatt i et par år. Vi forsøkte å få inngå i 

deres prosjekt, men det lyktes ikke. Det er derfor nå bedt om en sak i næringsutvalget som går på 

en ungdomsfiskeordning for vår kommune. 

 

Deltakeradgang er en annen ordning fiskeridirektoratet har med formål å rekruttere unge fiskere. 

Det kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang tildeles for en 

bestemt person, og for ett fartøy. Søknad om deltakeradgang må knyttes til ett bestemt fiskeri og 

i 2019 ble det tildelt 10 deltakeradganger. Her er det også et krav at søkerne må eie mer enn 50% 

av et fartøy de siste 3 årene. Og fangstverdi må overstige 250.000 kr i ett av årene. 

 

Som en ser kreves det nokså store investeringer for å være i posisjon til å søke om 

deltakeradgang. Nordreisa kommune har slått sammen sine fond til et kommunalt utviklingsfond, 

der også 90 % av utbyttepengene tilføres. Tanken er i så måte og ha et større handlingsrom for å 

ta potensielt tyngre grep om dette skulle bli nødvendig. 
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Ordfører er svært opptatt av, og ønsker som interpellanten å utvikle også fiskerinæringen, i så 

måte har vi utdanningsinstitusjonene nært, og har der muligheter for samarbeid om rekrutering. 

Rekrutering til fiskeriyrket er likevel en kompleks problemstilling og ordfører imøteser derfor 

gode innspill fra alle parter som en mener konkret kan være med å utvikle næringen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 
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Svar på spørsmål til kommunestyremøtet 21.5.19 Svømmehall i Nordreisa 

Spørsmål 

På bakgrunn av usikkerhet rundt tilstanden på Storslett svømmehall og kostnader til restaurering 

vedtok Byggekomiteen i møte 17.desember 2018 å be kommunestyret å se på  

saken på ny. I det siste har det vært oppmerksomhet rundt svømmehallen, bla på 

treningsforholdene til svømmeklubben. En moderere svømmehall er også et viktig tiltak for 

folkehelsen og trivsel.  

  

1. Er spørsmålet om svømmehallsituasjonen på Dagsorden i Nordreisa kommune? 

2. I så fall, hvilken prosess legges det opp til for å inkludere de forskjellige interesser i 

planleggingen? 

 

Svar på spørsmål 1. 

Storslett svømmehall er på dagsorden, og det planlegges å legge frem sak for kommunestyret om 

videre veivalg i møtet 14.juni i år. 

Kostnadsoverslaget i skisseprosjektet som ble lagt fram før jul, overstiger bevilget ramme i så 

stor grad at byggekomiteen 17. desember 2018 vedtok å sende saken tilbake til kommunestyre 

for videre behandling. På grunnlag av dette er opsjon for forprosjekt til nå vært ubenyttet.  

I sak til kommunestyret i juni vil en skissere de alternativene en ser. Oppsummert vil dette være å 

gå videre med renoveringsprosjektet i en eller annen form eller skrinlegge det og heller bygge en 

helt ny hall.  

 

Svar på spørsmål 2. 

Det er i tidligfasen gjort en kartlegging av hvem som har mulige interesser av svømmehallen. 

Svømmebasseng er primært for svømmeundervisning, men den nystartede svømmeklubben 

kommer til å bli en viktig bruker og de innehar masse kompetanse. Sektor for oppvekst og kultur 

og svømmeklubben ble i fjor invitert til å gi innspill som grunnlag til skisseprosjektet. Disse 

innspillene er ivaretatt i skisseprosjektet, og vil tas med videre i prosessen.  

I det videre arbeidet vil disse brukergruppene bli involvert, samt kommunens egne virksomheter 

som skal stå for drift. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 


