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Arbeidsmøte med formannskapet kl. 09.00 
Nordreisa kommunestyre har i møte den 26. mars bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe 
for å fremme ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og 
samfunnsaktivitetene forøvrig. Formannskapet har i møte den 2. april vedtatt at disse 
arbeidsgruppemøtene skal gjennomføres annenhver uke.  
Det er gjennomført forskjellige arbeidsmøter 2. april, 23. april, 24. april og 27. april.  
 
Følgende var invitert: Nordreisa Røde Kors, Norsk Folkehjelp Nordreisa, Nordreisa boligkontor, 
Sparebanken Nord-Norge, Nordreisa IL, Nordreisa NAV, Nord-Troms Studiesenter, Nord-
Troms regionråd, Nordreisa næringsforening, Halti næringshage, Fagforbundet Nordreisa, 
Nordreisa SV, Nordreisa formannskap. 
 
Agendaen er runde-rundt-bordet (inntil 4 minutter hver) om: 
 status/endringer fra deres virksomhet  
 eventuelle forslag på tiltak  
 spørsmålsrunde 
 
Etter arbeidsmøtet har formannskapet møte. 
 
Referat fra arbeidsmøte 
Tilstede: Formannskapet, Nordreisa Rødekors v/Herborg Ringstad, Nordreisa boligkontor 
v/Birgitta Davidsen, Sparebanken Nord-Norge v/Rune Steinsvik, Nordreisa NAV v/ Elin 
Lindbom, Nord-Troms Studiesenter v/Daniel Vollstad Johnsen, Nordreisa SV v/Tom Vegar Kiil 
Og Fagforbundet v/Rodner Nilsen 
 
Nordreisa Rødekors: Er ganske stille, utstyrsbanken er åpen og det har vært en del utlån. 
Besøkstjeneste kan ikke ha fysiske møter, men ringer rundt. Noen møter foregår digitalt. Gitt 
oppmerksomhet til sykehjemmene, gaver som kaker, garn ol. 
 
Nordreisa Boligkontor: Har vært lite henvendelser, husbanken tilbyr avdragsfritak og kan også 
gi betalingsutsettelse.    
 
Sparebanken Nord-Norge: Har produkt likviditetslån for små og mellomstore bedrifter, dette 
er lån som skal tilbakebetales iløpet av 3 år, vært lite forespørsel om dette produktet. Ser ut som 
næringen velger andre ordninger eksempel statlig kontantstøtte o.l. 
Noe betalingsutsettelser og rentevurderinger. Nå har kontorene åpnet fra kl 12-15 for fysiske 
besøk for kundemøter, ellers er de tilgjengelig på tlf. og mail. 



 
Nordreisa NAV: Arbeidsledigheten viser gradvis tegn til bedring – man ser at aktiviteter er i 
ferd med å ta seg opp. Det ukentlige ledighetstallet viser bedring i fylket, de permitterte utgjør 
ca 8% av arbeidsstyrken.  Færre helt ledige, flere delvis ledige. Størsteparten av de ledige 
kommer fra butikkbransjen, reiseliv og transport og andre serviceyrker.   
 
I Nordreisa har det vært en reduksjon på 42 permitterte fra 202 til 160. Antall permitterte utgjør 
ca 1/3 av alle ledige. Ca. 20% av de er permitterte er under 30 år (mindre andel enn fylket som 
helhet). Forventer større nedgang etter hvert som samfunnet åpner seg mer,at flere delvis ledige 
kommer tilbake i jobb. 
 
Sosialhjelp: Så langt ingen nevneverdig økning. Raske utbetalinger av forskudd av dagpenger 
har nok avverget en del.  
 
Status Nord-Troms Studiesenter:  

 UiT Campus Alta gjennomfører årsstudiet Naturbasert reiseliv og entreprenørskap 
kommende studier. Det er mulig å søke på enkeltemner i studiet innen 1. juni: 
REI-1101 Naturbasert reiseliv  
REI-1102 Innovasjon og entreprenørskap i reiseliv   se: www.ntss.no  
REI- 1103 Besøksforvaltning i reiselivet 
 

 Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Alta, vil arrangere dialogmøter med næringa 
på nett i overgangen mai/juni. Det legges opp til 4 møter à 60. min. NTSS er lovd 
informasjon slik at vi kan invitere næringa i Nord-Troms. 
 

 Tross gjentatte purringer har vi fortsatt ikke fått svar fra Fagskolen Troms om mulig 
samlingsbasert reiselivsutdanning. 
 

 NTSS har vært i kontakt med Visit Lyngenfjord med tanke på å tilby kurs for 
reiselivsnæringa. Svaret vi fikk var at Innovasjon Norge tilbyr gratis kurs og at bedrifter 
nok heller vil ta disse gratis kursene enn kurs de må betale for. 
 

 Handelshøgskolen ved UiT Alta tilbyr to sommerkurs med søknadsfrist 27. mai. 
BED 6015 Bedriftsøkonomisk analyse  
BED 6016 Rekruttering og arbeidsrett  
 
Kursene kan tas som kurs, med kursbevis eller som studie (tilsvarende 10 studiepoeng) 
med eksamen til høsten. Se NTSS hjemmeside eller facebook side. 
www.ntss.no 
  

 Regjeringa har lyst ut midler til «Kompetansepiloter». Fylkeskommunene må stå som 
søkere. Pilotene skal utvikle modeller for å mobilisere virksomheter i Distrikts-Norge til 
å etterspørre kompetanse, og for å kople behovene til relevante etter og 
videreutdannings- tilbud. Ordninga er særlig retta mot små virksomheter.  
Nord- Troms Studiesenter kontaktet Troms og Finnmark Fylkeskommune 30. april og ba 
om møte for å drøfte muligheter og utvikling av en slik kompetansepilot i Nord-Troms. 
Vi ser for oss samarbeid med Halti næringshage og Arena Nord-Troms.  
TFFK svarer at de tar kontakt når de har fått satt sammen teamet som skal koordinere 
dette arbeidet. 

 
Fagforbundet: Ingenting spesielt å melde om  
 

http://www.ntss.no/
http://www.ntss.no/


PS 34/20 Uttalelse krisepakker idrett 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.05.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune ber regjeringen sørge for å tilpasse krisepakkene for idretten slik at 
de lokale idrettslagene kompenseres for manglende aktiviteter og inntekter. 

2. Statlige krisepakker for idretten bør forenkles slik at idrettslagene får utbetalt 
kompensasjon som dekker minimum 70 % av sine netto inntekter i 2020 i forhold til 
gjennomsnittet av omsetningen de siste 3 årene.  

3. Formannskapet ber oppvekst- og kulturutvalget vurdere nærmere aktuelle tiltak som kan 
avhjelpe de økonomiske problemene i idrettslagene i Nordreisa. 

 

PS 35/20 Koronatiltak -lokale restriksjoner 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.05.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet opphever lokalt vedtak om stengte dører på Haltibygget. 
 
Kommunen forholder seg til sentrale regler og tilrådninger for smittevern. 
 

PS 36/20 Møteplan 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.05.2020  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag:  
Nordreisa Kommune går tilbake til oppsatt møteplan. Ordfører innkaller til ekstraordinære 
møter i formannskap/kommunestyre ved behov. Samme gjelder for arbeidsmøtene. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa Kommune går tilbake til oppsatt møteplan. Ordfører innkaller til ekstraordinære 
møter i formannskap/kommunestyre ved behov. Samme gjelder for arbeidsmøtene. 
 


