
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 29.10.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 17:40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Rune Benonisen Medlem AP 
Agnes Julie Bjørgve Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigleif Pedersen MEDL AP 
Arthur J Tørfoss MEDL FRP 
Tom Vegar Kiil MEDL SV 
Ola Dyrstad MEDL SP 
John R Karlsen MEDL FRP 
Rune Benonisen fra kl 15:15 – 16:15 Medlem AP 
Ramona Soleng Thomassen Medlem UNG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rodner Nilsen fra kl 15:15-16:15 Rune Benonisen AP 
Tore Elvestad Sigleif Pedersen AP 
Jan Harald Tørfoss Ola Dyrstad SP 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug Tom Vegar Kiil SV 
Line Ørstad John R Karlsen FRP 
Else Marie Haugstad Arthur J Tørfoss FRP 
Ottar Evensen Storaas Ramona Soleng Thomassen UNG 
Johanne Elfrida Sommersæter fra kl 15:27 Olaug Bergset  SP 

 



Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
Dag Funderud Sektorleder for drift og utvikling 
Angela Sodefjed Sektorleder for helse- og omsorg  
Siri Ytterstad Sektorleder for oppvekst- og kultur 
Hanne Marita Hansen Leder DMS 
Rita Toresen Økonomisjef 

 
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         Harald A. J. Evanger 
Ordfører  
 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen                  Agnes Julie Bjørgve           
Utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 31/20 Innbyggerspørsmål  2020/1159 
FO 3220 Naturslitasje v/Fred Erlend Rundhaug (Sv)  2020/1127 
FO 33/20 Atomvåpenfri verden v/Svein Erik Falk (Sp)  2020/1133 
FO 34/20 Familiesenteret v/Agnes Bjørgve (Ap)  2020/1132 
FO 35/20 Utslipp til miljø i Nordreisa Kommune v/Siv Elin 

Hansen (Sv) 
 2020/1128 

FO 36/20 Møte og talerett i kommunestyret for eldrerådet, 
rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet 
v/Tanja Birkeland (Sp) 
 

 2020/1138 

PS 121/20 Referatsak   
RS 119/20 Melding om vedtak sak 22/20 - 

Forvaltningsrevisjonsrapport - evaluering av 
innkjøpsordning i Nord-Troms 

 2017/1196 

RS 120/20 NAV-analyse av Nord-Troms  2020/1131 

RS 121/20 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 28.-29. 
september 2020 

 2019/1270 

RS 122/20 Referat eiermøte i Ymber 28.09.2020  2020/1040 

RS 123/20 Protokoll fra RUST-møte 13.10.20  2016/1153 

RS 124/20 Kvænangen Kraftverk AS - revisjon av 
konsesjonsvilkår for erverv og regulering av 
Ábojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner, 
Troms og Finnmark fylke 
 

 2015/1186 

PS 122/20 Kvartalsrapport per 30.09.2020  2020/337 
PS 123/20 Nye konsesjonsvilkår for erverv og regulering av 

Ábojohka -disponering av fondsmidler 
 2015/1186 

PS 124/20 Villakssenter - etablering av selskap og videre 
planlegging 

 2018/443 

PS 125/20 Disponering av midler fra det statlige 
Havbruksfondet 2020 

 2017/1421 

PS 126/20 Fylkesveier i Nordreisa -oversikt og tilstand  2020/1000 
PS 127/20 Høring - anskaffelser av flyruter (FOT) 2022 - 

2027 
 2015/271 

PS 128/20 Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 
Nordreisa kommune 

 2020/701 

PS 129/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i 
interkommunalt råd (IPR) 

 2020/979 

PS 130/20 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter 
om studiebibliotek 

 2020/1056 



PS 131/20 Kjeveortoped i Nord-Troms  2020/1137 
PS 132/20 Suppleringsvalg av medlem i kontrollutvalg  2019/1174 
PS 133/20 Søknad om permisjon til august 2022 fra politiske 

verv - Johanne Olaussen (H) 
 2020/868 

PS 134/20 Fritak fra verv i eldreråd for resten av 
valgperioden for Roy Johnsen - suppleringsvalg 

 2019/1088 

PS 135/20 Lokale militær skjønnsnemnd for perioden 2020-
2024 

 2020/944 

PS 136/20 Valg av møtefullmektiger til forliksråd  2020/513 
  
PS 137/20 Høringsuttalelse – innspill til handlingsprogram for samferdsel         2020/1018 
 
Tilleggssak 
PS 138/20 Nord-Troms strategier 2020-2023                                                       2019/1270 
 
Orienteringer 

 ARENA Nord-Troms v/Trude Indrebø og Stine Kallestad  
 Flyktningetjenesten v/Britt Irene Storslett   

 
Permisjoner  
Fra kl 15:15 Ottar Evensen Storaas (UNG) fra PS 128/20 til PS 138/20  
Fra kl 15:20 Rune Benonisen (Ap) fra PS 128/20 til PS 138/20  
Fra kl 15:45 Else Marie Haugstad (Frp) fra PS 128/20 – 138/20 
Fra kl 16:20 Olaug Bergset (Sp) fra PS 129/20 til PS 138/20 
Fra kl 16:45 Anne Kirstin Korsfur (FrP) fra PS 131/20 til PS 138/20 
 
Fra kl 17:10 Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fra PS 137/20 og PS 138/20. 
 
Valg av settevaraordfører 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Fra kl 17:10 velges Tor Arne Isaksen (Krf) som settevaraordfører. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Fra kl 17:10 velges Tor Arne Isaksen (Krf) som settevaraordfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arenanordtroms.no/


FO 31/20 Spørsmål til offentlig spørretime kommunestyret 29.10.2020 - 
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  
 
Svar på innbyggerspørsmål fra Morten Fredriksen 
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har på lik linje med andre i samfunnet, rett til et 
selvstendig liv og til å være en del av det.  
 
Nordreisa kommune skal yte kvalitativt gode tjenester til sine innbyggere med 
utviklingshemming. Personer med utviklingshemming har gjerne behov for omfattende og 
varige tjenester. Mange har behov for hjelp og bistand til det meste livet ut. Brukerne skal ha et 
meningsfylt innhold i livet og tilbudene må derfor være individuelt tilpasset. Tilbudet skal være 
helhetlig, forutsigbart, tilstrekkelig og trygt.  
 
Nordreisa kommune yter tjenester til 30 personer med utviklingshemming. 13 av disse mottar 
ressurskrevende tjenester. Nordreisa ligger høyt sammenlignet med andre kommuner i andel 
ressurskrevende tjenester.   
 
Kommunen leide inn ekstern konsulent i mars 2020, for å foreta en vurdering av tjenestene 
innenfor virksomhet for omsorgsboliger.  
 
I oppsummeringen konkluderer konsulentfirmaet med at Nordreisa kommune har: 
 

 Høyt brukerfokus  
 Ansatte i tjenesten som gjør en god jobb hver dag og ønsker brukernes beste  
 Informanter beskriver at de trives med oppgavene og brukerne på jobb  
 Relativt lite sykefravær  
 Ulike organisasjonsformer og bo- alternativer for personer med utviklingshemming  
 Raus tjenestetildeling 

  
Nordreisa kommune streber etter å fatte vedtak på tjenestene som samsvarer med brukernes 
aktuelle behov og kan ikke innrapportere høyere tjenester enn vedtaket tilsier. Dermed er det 
slik at enkelte ikke faller innenfor betegnelsen "ressurskrevende tjenester". 
 
Helse- og omsorgssektoren foretar i forbindelse med budsjett 2021 en gjennomgang av alle 
tjenesteområder slik at driften skjer innenfor de rammer som kommunestyret og lovverket 
tilsier. 
 
Våre ansatte gjør hver eneste dag sitt aller beste for at våre innbyggere skal ha det best mulig. 
Det er virkelig trist å høre at noen likevel ikke opplever det slik.  
 
Påstanden om at det daglig og systematisk skjer brudd på menneskerettigheter til beboere på 
Guleng er fryktelig. Ordfører ber om at fylkeslegen varsles umiddelbart om så er tilfelle. Slikt 
vil vi ikke være bekjent med. 
 
Hilde Nyvoll 
Ordfører  
 



FO 32/20 Naturslitasje v/Fred Erlend Rundhaug (Sv) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Svar på interpellasjon om naturslitasje fra Fred Erlend Rundhaug (Sv) 
 
Kommunen har uten tvil stort potensiale for å tilrettelegge enda mer for å redusere naturslitasje, 
men det gjøres også en god del.  
 
«Vi kan ikke lenger være gratispassasjerer på ryggen av allemannsretten. Regninga for naturlig 
moro må også betales – av alle brukerne, kommunene og staten i fellesskap» var et sitat i 
Dagsavisen en stund tilbake. 
 
Kommunen har tre statlig sikrede friluftslivsområder hvor det er utført flere 
tilretteleggingstiltak og planlagt flere for å kanalisere ferdsel til tilrettelagte stier (i forskjellig 
grad) og for å motvirke spontanstier som stykker opp vegetasjonen og mindre økosystemer. 
 
I forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder har kommunen lagt følgende tiltak som 
skal begrense naturslitasje: 
 
 På Kvænnes er det foreslått å «stenge» en strekning av sti langs vestlig bredde hvor stien 

ødelegger vegetasjon som medfører økt erosjon. Kommunen har søkt fylkesmannen om 
dispensasjon fra verneforskriften for å styrke eksisterende parallell sti som går mellom 20 og 
100 meter lenger inn. Det var ønsket å få utført arbeidet i 2020, men søknaden om 
dispensasjon er ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen, men midlertidig muntlig svar er gitt: 
Fylkesmannen utarbeider forvaltningsplan for naturvernområder i kommunen, og ønsker ikke 
å innvilge dispensasjon fra verneforskriftene før forvaltningsplan er ferdigstilt. Kommunens 
intensjon om å stengeeksisterende sti går ut på å forflytte vegetasjonslapper fra forsterket sti 
til innfartspunktene til den stengte stien. 

  
 I Goppaskogen vil det i løpet av høsten tilrettelegges for økt ferdsel mellom boligområdet 

Goppa og Meierivegen for økt ferdsel med tilrettelegging for rullestolbrukere/barnevogner. 
Slike tiltak gjør selvfølgelig skader på vegetasjonen der hvor tiltaket utføres, men til 
gjengjeld skåner det naturmiljøet rundt som ellers vil opplever slitasje som følge av 
menneskers snarveier, og ønske om å gå tørrskodd rundt våte områder. 

  
Nord-Troms Friluftsråd (kommunen medeier) er konseptansvarlig for blant annet Ut i NORD 
og JuleSPREK. Ut i NORD har en stor brukermasse og som nevnt i interpellasjonen medfører 
økt bruk av naturen som aktivitetsområde. Representant fra kommuneadministrasjonen er 
ansvarlig for at konseptet realiseres i kommunen. Turer som inkluderes og beskrives er i all 
hovedsak eksisterende turer, og det oppstår derfor ikke nye stier som resultat av Ut i NORD. 
Likevel øker bruken av disse stiene og friluftsrådet bistår med økonomisk støtte for 
tilrettelegging og klopping i sårbare myrområder. Et eksempel på dette er støtte til frivillige som 
har laget enkel klopping over myr til Nesvannet. Skilting av turene som kanaliserer ferdselen og 
slik motvirker forgreninger og parallelle stier er en av de mest effektive og kostnadssparende 
tiltakene mot vide spredninger av spontanstier. 
  
I møte 27.oktober, mellom Nord-Troms Friluftsråd og frivillige i de forskjellige kommunenes 
arbeidsgrupper, ble det fastslått at det vil bli økt fokus på merking av turstier mellom turstart og 
målet. Dette vil kanalisere ferdsel enda bedre, og begrense naturslitasje ytterligere. 
 



Visit Lyngenfjord (kommunen medeier) er klar over at en økning i stisykling vil medføre økt 
slitasje i naturen og derfor har de i sin handlingsplan beskrevet hva som må til for å unngå dette. 
I tillegg har de laget en stisjekk med konkrete tiltak for å unngå slitasje på de stiene som er 
beskrevet i stisykkel brosjyren. 
 
Se vedlagt handlingsplan og stisjekk for 
Nordreisa: https://drive.google.com/drive/folders/1rNOeThvgzaA7hFNTTBOd8ukWmjuEHM3
r?usp=sharing 
 
I dokumentet «Bærekraftig stisykling (Nordreisa stisjekk 2)» identifiseres problemområder hvor 
blant annet sykkelstier gjør skade på myrvegetasjon, med anbefaling om å finne bedre alternativ 
trasé. Flere av tiltakene som foreslås er utprøvd; bruke naturstein til å styrke mindre bekkefar for 
slitasje. 
  
Fred Erlend Rundhaug (Sv) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar at «plan for friluftslivets ferdselsårer» skal inneholde tiltak for å redusere 
eller reparere slitasjeskader der det er nødvendig.  
 
Forslaget fra Fred Erlend Rundhaug (Sv) enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at «plan for friluftslivets ferdselsårer» skal inneholde tiltak for å redusere 
eller reparere slitasjeskader der det er nødvendig.  
 

FO 33/20 Atomvåpenfri verden v/Svein Erik Falk (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Svar på interpellasjon om atomvåpenfri verden fra Svein-Erik Falk (Sp) 
 
Ordfører oppfatter interpellasjonen som forslag til en uttalelse og har ingen kommentarer. 
 
Hilde Nyvoll  
Ordfører  
 
Svein-Erik Falk (Sp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret signerer Ican-avtalen. 
 
Forslaget fra Svein-Erik Falk (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret signerer Ican-avtalen. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rNOeThvgzaA7hFNTTBOd8ukWmjuEHM3r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rNOeThvgzaA7hFNTTBOd8ukWmjuEHM3r?usp=sharing


FO 34/20 Familiesenteret v/Agnes Bjørgve (Ap) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Svar på interpellasjon om familiesenteret fra Agnes Bjørgve (Ap) 
 
Det er mange faktorer som har ført til at Familiesenteret er opphørt; både plassmangel, 
omorganisering, nedbemanning og vedtatte innsparingstiltak. Samme spørsmål ble drøftet i 
oppvekst- og kulturutvalget 14.10.2020. Da det ble gitt en omfattende redegjørelse for 
omorganiseringsprosessens drøftingsmøter. Se møteprotokollen, vedlagt. 
De formaliserte møtearenaer for tverrfaglig samarbeid per i dag er: 
 Skolehelseteam er en arena som alle skoler har hvor saker diskuteres anonymt eller med navn 

hvis det er gitt tillatelse fra foresatte. I dette teamet deltar skolen med rektor og lærer, 
fagleder PPT, barnevernleder, helsesykepleier ved skolen og evt. lege/BUP. 

 Barnehagen har tilsvarende team. (barnehagehelseteam) 
 Ressursteam er et tverrfaglig team med PPT, rektor, lærere og skolefaglig rådgiver hvor det 

tas det opp saker på systemnivå, klassenivå og individnivå. Barnehagen har tilsvarende team. 
 Koordinerende enhet er en arena for å ta opp saker hvor familier med omfattende behov for 

tverrfaglig samarbeid og koordinering av ressurser: I dette teamet møte sektorleder for helse, 
oppvekst, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernleder og helsesykepleier. 

 Ansvarsgrupper opprettes for barn i barnehagealder og skolealder, der det er behov for det og 
denne gruppen er tverrfaglig og sammensatt etter behov.  

 Nordreisa forebyggende gruppe består av politi, rus- og psykisk helse, helse, barnevern, 
skoleleder ungdomstrinn, skolefaglig rådgiver, NAV. Gruppa samarbeider om å drive 
forebygging blant barn og unge i Nordreisa kommune. 

 
Det var sikkert enklere å få samarbeidet til å flyte når alle var samlet i ett hus, men møtearenaer 
kan gjenskapes selv om ikke alle er samlet fysisk i dag, eller er organisert innenfor samme 
sektor. Det handler om vilje til å gjennomføre på tvers av virksomhet og sektorer, til det beste 
for barn og unge i kommunen.  
 
Hilde Nyvoll 
Ordfører  
 
Agnes Julie Bjørgve (Ap) fremmet følgende forslag:  

- Virksomhetene i Familiesenteret skal jobbe mot samlokalisering, felles organisering og 
oppta samarbeidsformer som er vanlige etter modellen «Familiens hus» 

- Navnet Familiesenteret gjeninnføres 
 
Forslaget fra Agnes Julie Bjørgve (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
- Virksomhetene i Familiesenteret skal jobbe mot samlokalisering, felles organisering og 

oppta samarbeidsformer som er vanlige etter modellen «Familiens hus» 
- Navnet Familiesenteret gjeninnføres 

 



FO 35/20 Utslipp til miljø i Nordreisa Kommune v/Siv Elin Hansen (Sv) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Svar på interpellasjon om utslipp til miljø fra Siv Elin Hansen (Sv) 
 
Nordreisa kommune bidro med kr. 10.000 til TV-aksjonen 2020 - som går til 
WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Det er en viktig sak. 
 
Prøvetakingen som Naturvernforbundet har utført i vår har ikke kommunen vært 
orientert om og kjenner heller ikke til hvilke snødeponi det er tatt prøver fra.  
 
For å definere hvor forurensing kommer fra, er det ikke tilstrekkelig å bare ta 
prøver fra snødeponi. Det må også tas prøver fra «rene» områder uten nevneverdig 
trafikkbelastning.  Tungmetaller og annen forurensning er dessverre også luftbåren 
fra Europa.  For å vurdere om det er nødvendig med tiltak lokalt, må det 
gjennomføres prøvetakingsprogram over tid både fra sentrumsnære snødeponi, 
andre snødeponi og uberørte områder. Analyseresultater må igjen danne grunnlag 
for videre utredning om konsekvenser av snødeponi uansett beliggenhet, herunder 
hvordan påvirkes Reisaelva av snødeponi. Slike undersøkelser må gjennomføres 
av aktuelle firma/personer som har kompetanse til å gjøre slike undersøkelser.  
 
Snødeponi ved Storslett bru og ved Strandveien (Coop) benyttes av Statens 
vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordreisa kommune.  For 
kommunens vedkommende gjelder det de rodene som ligger nær disse deponiene. 
 Øvrige kommunale brøyteroder benytter lokale deponier i rodene.  Kommunen 
kjører sjelden bort snø, og i tilfelle behovet oppstår flyttes snøen til steder nær 
deponiet. Kommunen støtter seg til fylkesmannens vurdering om at snø som er fri 
for forurensning kan deponeres langs elva.  
 
Fylkesmannen i Nordland har en artikkel på sin hjemmeside som gir svar på mange spørsmål. 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Dumping-og-
deponering-av-sno---hva-er-lov/ 
 
Når det gjelder avisoppslaget interpellanten henviser til, så gjennomførte kommunen i 2018 en 
stor aksjon mot både private og kommunale bygg. Alle eiere av bygninger som hadde olje eller 
fettavskiller ble tilskrevet og de skulle gi tilbakemelding til kommunen med dokumentasjon på 
drift og tilsyn av avskillere. 
  
Ordfører synes forøvrig det er noe underlig at Naturvernforbundet videreformidler dette 
budskapet via et politisk parti i en interpellasjon i stedefor direkte kontakt med kommunen. 
Ordfører vil ta kontakt med Naturvernforbundet for å få vite mer om prøvetakingen som er gjort 
i år og eventuell nødvendig oppfølging. 
 
Hilde Nyvoll 
Ordfører  
                                                                                            

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Dumping-og-deponering-av-sno---hva-er-lov/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Dumping-og-deponering-av-sno---hva-er-lov/


Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende oversendelsesforslag til driftsutvalget: 
1. Nordreisa kommune oppretter et snødeponi som ligger i forsvarlig avstand fra vassdrag 

(Reisaelva), og hvor all snø fra sentrumsområdene deponeres. I snødeponiet 
samles miljøgiftene opp og sikres på en forsvarlig måte. 

 
2. Nordreisa kommune hindrer avrenning av miljøgifter til vassdrag (Reisaelva) ved å 

kartlegge og kontrollere gamle vann og avløpsrør. ( Det er mange avløpsrør i 
sentrumsområdene som fører miljøgifter ut i Reisaelva) 

 
Oversendelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune oppretter et snødeponi som ligger i forsvarlig avstand fra vassdrag 

(Reisaelva), og hvor all snø fra sentrumsområdene deponeres. I snødeponiet 
samles miljøgiftene opp og sikres på en forsvarlig måte. 

 
2. Nordreisa kommune hindrer avrenning av miljøgifter til vassdrag (Reisaelva) ved å 

kartlegge og kontrollere gamle vann og avløpsrør. ( Det er mange avløpsrør i 
sentrumsområdene som fører miljøgifter ut i Reisaelva) 

 

FO 36/20 Møte og talerett i kommunestyret for eldrerådet, rådet for 
funksjonshemmede og ungdomsrådet v/Tanja Birkeland (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
FO 35/20 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland 
 
Nordreisa kommune har lenge hatt både ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede, 
fordi det er viktig at synspunkter fra disse blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser. Nå er 
dette blitt krav i ny kommunelov. I kommunestyremøtet 24.09.2020 ble det fremmet forslag om 
tale- og forslagsrett i kommunestyret for en representant fra eldrerådet i saker som berører eldre 
der forslaget falt. 
 
Interpellantens spørsmål handler om likebehandling for disse rådene. 
Det er noen vesentlige forskjeller på ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede. 
Ungdommer under 18 år er ikke valgbar på partilister slik som eldre og funksjonshemmede er. 
Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Ungdomsrådet blir 
oppnevnt av ungdommen selv. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede blir valgt av 
kommunestyret. I dagens kommunestyre har vi 2 representanter som også er representanter i 
eldrerådet. 
 
I eldrerådets reglement i Nordreisa kommune står det blant annet også at eldrerådet skal 
forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunen. 
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha 
følgende saker til uttalelse: Årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, sektorplaner med 
interesse for eldre og andre saker (eks. infrastruktur, kulturtiltak, kommunale avgifter m.m.).  
 
Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til §2, 
ansvarsområde. 



 
På regjeringens hjemmeside står dette: 
Kommunestyret og fylkestinget har mulighet til å gi eldrerådsmedlemmer møte- og talerett i 
kommunestyre- og fylkestingsmøter, og møter i andre folkevalgte organer. Talerett kan, som et 
eksempel, brukes til å presentere rådets årsmelding for kommunestyret. Eldrerådet kan for 
eksempel orientere om saker som det har fått gjennomslag for og saker som fortsatt står uløst, 
hvor det er behov for videre arbeid for å finne gode løsninger. I noen kommuner kan for 
eksempel mye av saksbehandling skje i utvalg. For eldrerådsmedlemmene kan det derfor være 
mer hensiktsmessig å anmode om å få møte- og talerett i disse organene enn i kommunestyret. 
 
Ordfører vil invitere leder av eldrerådet til kommunestyret for å legge frem sin årsmelding. Alle 
protokoller fra møtene i eldrerådet vil bli lagt som referat til kommunestyret.  
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Vi ber om at vi får en sak til kommunestyret som 
beskriver hvordan kommunikasjon og medvirkning fra eldre, funksjonshemmede og barn- og 
unge kan bli ivaretatt på en bedre måte i Nordreisa. 
 
Under dette gjennomgås reglementene fra rådene. 
 
Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt.  
 
 
 

Vedtak: 
Vi ber om at vi får en sak til kommunestyret som beskriver hvordan kommunikasjon og 
medvirkning fra eldre, funksjonshemmede og barn- og unge kan bli ivaretatt på en bedre måte i 
Nordreisa. 
 
Under dette gjennomgås reglementene fra rådene. 
 

PS 121/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering.  

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering.  
 

PS 122/20 Kvartalsrapport per 30.09.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Økonomirapporten pr. 30.september 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer.   
3. Kommunestyret godkjenner at ubrukte investeringsmidler på kr 700.000,- fra 

«Tilstandsrapport Sonjatun» omdisponeres til investeringsprosjektet «Ombygging 
røntgenrom Sonjatun DMS» 

4. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle med UNN HF om justert husleie for 
DMS som følge av ombygging av røntgenrom på Sonjatun. 

 
 

PS 123/20 Nye konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Ábojohka -
disponering av fondsmidler 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at midlene i miljøfondet i sin helhet skal settes av til arbeidet kommunen 
gjør for å realisere villakssenter.  
Midlene vil derved brukes til styrking av Reisalaksen gjennom forskning og formidling. 
 
 

PS 124/20 Villakssenter - etablering av selskap og videre planlegging 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppas tilrådning og innstiller på følgende: 
 
• Vedlagte forslag til aksjonæravtale Reisa villakssenter godkjennes. 
• Vedlagte forslag til vedtekter Reisa villakssenter godkjennes. 
• Kommunestyrets tidligere avsatte midler til Reisa villakssenter på kr 1.000.000 kan  

disponeres som følger:  
 Inntil kr 100.000 settes av til kjøp av aksjekapital.  
 Inntil kr 900.000 settes av til prosjektering og planlegging av tilbygg til Halti. 

 

PS 125/20 Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag: 



Tildeling fra det statlige havbruksfondet 2020 på kr 6.094.915, - avsettes til kommunalt 
havbruksfond. 
 
Forslaget fra Karl Gunnar Skjønsfjell (H) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Tildeling fra det statlige havbruksfondet 2020 på kr 6.094.915, - avsettes til kommunalt 
havbruksfond. 
 
 

PS 126/20 Fylkesveier i Nordreisa -oversikt og tilstand 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) og Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/H/Krf og 
SP: Nordreisa kommune er svært kritisk til vedlikeholdet til fylkesveien i kommunen. Nordreisa 
kommune krever at det for asfalteringsprogrammet for 2021 gjøres et løft på fylkesveiene i 
kommunen med følgende prioritering: 

1) FV355 Storvikveien 
2) FV855 Langslett til kommunegrense til Skjervøy 
3) FV865 Reisadalen fra Rognmo til Bilto 
4) Storengveien – fra Oksfjord skole og 350 m 

 
Det ble stemt over innstillingen satt opp mot fellesforslaget fra Yttregaard (H) og Birkeland 
(Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune er svært kritisk til vedlikeholdet til fylkesveien i kommunen. Nordreisa 
kommune krever at det for asfalteringsprogrammet for 2021 gjøres et løft på fylkesveiene i 
kommunen med følgende prioritering: 

1) FV355 Storvikveien 
2) FV855 Langslett til kommunegrense til Skjervøy 
3) FV865 Reisadalen fra Rognmo til Bilto 
4) Storengveien – fra Oksfjord skole og 350 m 

 

PS 127/20 Høring - anskaffelser av flyruter (FOT) 2022 - 2027 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Ruteføring  
Mandag-fredag:  
• Det skal være minst tre daglige direkte avganger til/fra Sørkjosen – Tromsø. 
 Daglige avganger nordover og daglige ankomster nordfra skal ivareta hensynet til 

jobbpendling 
 
Lørdag-søndag:  



• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet fordelt på begge 
dager.  

 
Rutetider  
Mandag-fredag:  
Fra Sørkjosen: 

 Andre landing i Tromsø skal være mellom kl 15.30 – 17.00 
 Tredje landing i Tromsø skal være mellom kl 19.00 – 20.30 

 
Til Sørkjosen:  

 Første avgang fra Tromsø skal være før kl 11:00 
 Andre avgang fra Tromsø skal være mellom kl 15.30 – 17.00 
 Siste avgang fra Tromsø skal være etter kl. 19.00 

 
 
Forslaget fra Karl Gunnar Skjønsfjell (H) ble satt opp mot innstillingen. Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune påpeker at det gjennom senere år har skjedd en betydelig reiselivsutvikling 
i Sørkjosen flyplass sitt primærområde. Det gir grunnlag for en styrking av rutetilbudet i forhold 
til dagens rutetilbud.  
Det foreslås følgende krav til nytt anbud 2022-2027:  
 
Kapasitet  
Tilbudt setekapasitet skal være minst 15 600 seter per år i kvar retning. (30% kapasitetsøkning) 
 
Trykkabin  
Operatøren skal bruke fly med trykkabin på alle flyvninger.  
 
Ruteføring  
Mandag-fredag:  

• Det skal være minst tre daglige direkte avganger til/fra Sørkjosen – Tromsø. 
 Daglige avganger nordover og daglige ankomster nordfra skal ivareta hensynet til 

jobbpendling 
 

Lørdag-søndag:  
• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet fordelt på begge 
dager.  
 
Rutetider  
Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter til og fra Oslo, samt viktige direkte flyruter 
mellom Tromsø og utlandet.  
 
Mandag-fredag:  
Fra Sørkjosen: 

 Første landing i Tromsø skal være før kl. 08.30 
 Andre landing i Tromsø skal være mellom kl 15.30 – 17.00 
 Tredje landing i Tromsø skal være mellom kl 19.00 – 20.30 

 
Til Sørkjosen:  



 Første avgang fra Tromsø skal være før kl 11:00 
 Andre avgang fra Tromsø skal være mellom kl 15.30 – 17.00 
 Siste avgang fra Tromsø skal være etter kl. 19.00 

 

PS 128/20 Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap)fremmet følgende fellesforslag fra AP, H, KrF: 
1.     Fremlagt planstrategi for 2020-2023 vedtas som den foreligger. 
2.     Kommunens planstrategi for 2020 – 2023 tas opp til revisjon straks, og legges frem for 
kommunestyret til behandling senest juni 2021. Kommunestyret ber om mer oppdaterte 
grunnlagsopplysninger herunder; 

o   beskrivelse av viktige samfunnsmessige utviklingstrekk og status (demografi, 
folkehelse, oppvekstvilkår og annet relevante opplysninger) samt vurdering av 
konsekvenser for kommunens planleggingsbehov. 
o   en konkret beskrivelse av ressursbehov for å gjennomføre det lovpålagte planarbeidet 
og det øvrige prioriterte planarbeidet innenfor perioden. 
o   Andre relevant. 

Planutkast drøftes særskilt i hovedutvalgene, som får ansvar for å anbefale planbehovet innenfor 
sektoren basert på de oppdaterte grunnlagsopplysningene.  
 
Forslaget satt opp mot innstillingen. 18 stemte for forslaget og 2 stemte for innstillingen. 
Forslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
1.     Fremlagt planstrategi for 2020-2023 vedtas som den foreligger. 
2.     Kommunens planstrategi for 2020 – 2023 tas opp til revisjon straks, og legges frem for 
kommunestyret til behandling senest juni 2021. Kommunestyret ber om mer oppdaterte 
grunnlagsopplysninger herunder; 

o   beskrivelse av viktige samfunnsmessige utviklingstrekk og status (demografi, 
folkehelse, oppvekstvilkår og annet relevante opplysninger) samt vurdering av 
konsekvenser for kommunens planleggingsbehov. 
o   en konkret beskrivelse av ressursbehov for å gjennomføre det lovpålagte planarbeidet 
og det øvrige prioriterte planarbeidet innenfor perioden. 
o   Andre relevant. 

Planutkast drøftes særskilt i hovedutvalgene, som får ansvar for å anbefale planbehovet innenfor 
sektoren basert på de oppdaterte grunnlagsopplysningene.  
 
 
 
 



PS 129/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd 
(IPR) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv), Jan Harald Tørfoss (Sp) og Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende 
fellesforslag:  

1. Nordreisa kommune inngår ikke noen intensjonsavtale om interkommunalt råd med 
Tromsøregionen nå.  

2. Nordreisa kommune viser til punkt 7.1 i Nord-Troms strategier og ber regionrådet 
gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte samarbeidsmuligheter mot 
Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark.  

 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag fra H, Ap og Krf: 

 
1.   Nordreisa kommune er positiv til samarbeid med Tromsøregionen eller andre regioner på et 

overordnet politisk nivå og i et interkommunalt politisk råd og anbefaler at kommunen 
inngår i en prosess med å utrede slikt samarbeid. Hva det skal inneholde, hvordan det skal 
administreres og andre relevante tema må beskrives. Slik utredning vil være utgangspunkt 
for senere avtaler om et formelt samarbeid. Saken fremmes på nytt for kommunestyrene 
første halvår 2021 med sikte på å inngå varige avtaler. 

 
2.   Nordreisa kommune er opptatt av å sikre videreføring og utvikling av de viktige 

samarbeidene som allerede er etablert i NT6. Vi mener det må jobbes frem omforente 
løsninger for framtidig organisering av de satsinger og samarbeid som er organisert inn 
under Nord-Troms regionråd som ungdomssatsingen, Studiesenteret mv. Kommunene 
forelegges så et forslag som vedtas innen utgangen av 2021. 

 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv), Jan Harald Tørfoss (Sp) og 
Anne Kirstin Korsfur (Frp). 9 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble til slutt stemt over fellesforslaget fra H, Ap og Krf. 11 stemte for og 9 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
1.   Nordreisa kommune er positiv til samarbeid med Tromsøregionen eller andre regioner på et 

overordnet politisk nivå og i et interkommunalt politisk råd og anbefaler at kommunen 
inngår i en prosess med å utrede slikt samarbeid. Hva det skal inneholde, hvordan det skal 
administreres og andre relevante tema må beskrives. Slik utredning vil være utgangspunkt 
for senere avtaler om et formelt samarbeid. Saken fremmes på nytt for kommunestyrene 
første halvår 2021 med sikte på å inngå varige avtaler. 

 
2.   Nordreisa kommune er opptatt av å sikre videreføring og utvikling av de viktige 

samarbeidene som allerede er etablert i NT6. Vi mener det må jobbes frem omforente 
løsninger for framtidig organisering av de satsinger og samarbeid som er organisert inn 
under Nord-Troms regionråd som ungdomssatsingen, Studiesenteret mv. Kommunene 
forelegges så et forslag som vedtas innen utgangen av 2021. 

 



PS 130/20 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om 
studiebibliotek 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms studiesenter 
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 

PS 131/20 Kjeveortoped i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa kommunestyre ber Troms og Finnmark fylkeskommune motivere lokale tannleger til 
å ta videreutdanning i kjeveortopedi for å sikre lokal rekruttering.  

Innstillingen med tilleggsforslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune ber om at fylkeskommunen finner en løsning der en kjeveortoped kan gi 
kjeveortopedisk behandling på tannklinikken på Storslett slik at reisebelastningen for pårørende 
til barn og barna i Nord-Troms blir kraftig redusert. Samtidig er også en slik løsning gunstig i et 
samfunnsøkonomisk- og miljøperspektiv. 
 
Nordreisa kommunestyre ber Troms og Finnmark fylkeskommune motivere lokale tannleger til 
å ta videreutdanning i kjeveortopedi for å sikre lokal rekruttering.  
 

PS 132/20 Suppleringsvalg av medlem i kontrollutvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Valg av vara til kontrollutvalget utsettes til møte i kommunestyrets møte. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Valg av vara til kontrollutvalget utsettes til møte i kommunestyrets møte. 
 
 



PS 133/20 Søknad om permisjon til august 2022 fra politiske verv - Johanne 
Olaussen (H) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Karl Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag:  
Søknaden til Johanne Olaussen behandles. Søknaden avslås. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Karl Gunnar Skjønsfjell (H) satt opp mot innstillingen. Forslaget 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden til Johanne Olaussen behandles. Søknaden avslås. 
 
 
 

PS 134/20 Fritak fra verv i eldreråd for resten av valgperioden for Roy 
Johnsen - suppleringsvalg 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Roy Johnsen gis fritak fra verv som medlem i Nordreisa eldreråd for resten av 
valgperioden 

 Nyvalg for resten av valgperioden til Nordreisa eldreråd som følge: 
o Nordreisa Pensjonistforening: 

Fast medlem    personlig varamedlem 
Nils Benjaminsen   Eva Margrethe Gamst 

 
Eldrerådet velger selv ny leder. 
 
 

PS 135/20 Lokale militær skjønnsnemnd for perioden 2020-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Harald Johannessen inn for Ragnhild With og Line Olsen Ørstad inn for Guro Boltås. 
 
Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Militær skjønnsnemnd for perioden 2020-2024, (A19/05) 
Terje Ansgar Eriksen   Line Olsen Ørstad     



Harald Johannessen  Tor Rasmussen  
 
Leder: Terje Ansgar Eriksen 
 
 

PS 136/20 Valg av møtefullmektiger til forliksråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Tore Elvestad fullmektig 3.  
 
Innstillingen med endringsforslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2021-31.12.2025 
Fullmektig 1: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 2: Elin Borch Slettli Leirbakk 
Fullmektig 3: Tore Elvestad 
 
 

PS 137/20 Høringsuttalelse - innspill til handlingsprogram for samferdsel 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.10.2020  

Behandling: 
Johanne Elfrida Sommersæter (Sp) fremmet følgende endringsforslag. 
2. prio. settes opp som 1. prio, og 1. prio settes op som 2. prio 
 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag: 
1.2 omlegging av kryss E6-FV8650 på Storslett  
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Johanne Elfrida Sommersæter (Sp). Forslaget 
enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
Til slutt ble det stemt over innstillingen med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til fylkeskommunens brev datert 24.09.2020, og har følgende innspill: 
 
Infrastruktur 

1. Rangering av de tre største problemstillingene ved infrastrukturen i Nordreisa kommune: 
 

1.1. FV7950 Straumfjordbotn – Storvik: 
Storvik grendelag sto i april i år bak en underskriftskampanje for å få oppmerksomhet rundt 
det manglende vedlikeholdet av denne veistrekningen. Den teller 67 husstander, 147 



innbyggere inkludert 24 skolebarn som er henvist til denne strekningen som skolevei. Her er 
flere bedrifter med betydelig transportbehov rammet, bl.a. to steinbrudd, i tillegg til ett 
melkebruk, samt driften på tre andre landbrukseiendommer. Stikkord for veistandarden er at 
veidekket jevnlig smuldres opp, slik at det mange steder ikke er veidekke igjen. Veiskulder 
eksisterer ikke flere steder, og manglede vedlikehold medfører svært dårlig trafikksikkerhet 
på flere strekninger langs denne veien. Tilstanden på denne strekningen er senest meldt inn 
til fylkeskommunen i epost datert 19. mai 2020.  
 

1.2 omlegging av kryss E6-FV8650 på Storslett 
Nordreisa kommune har utarbeidet en ny sentrumsplan for Storslett som skal fornye sentrum 
og gjøre det bedre for myke trafikanter. Der er det vedtatt å flytte krysset E6/Fylkesvei 8650 
sørover.   Arbeidet er tatt videre i arbeidet med detaljregulering av Storslett sentrum. Den 
forventes ferdig første halvår 2021. 

1.3 FV360 Mettevoll: 

Denne veistrekningen med grusdekke er av dårlig kvalitet og har svært dårlig 
fremkommelighet. Til tross for dette finner vi her bl.a. hovedkontoret for Nord-Norges 
største turbusselskap. I tillegg er veien rasutsatt. Veien går nedenfor E6 og er stengt når E6 
over Kvænangsfjellet stenges på grunn av ras eller rasfare. Da isoleres bygda med nesten 50 
innbyggere.  

 
2 Prioritering av tre mindre infrastrukturtiltak i Nordreisa kommune: 

 
2.2 FV359 Oksfjord Skole - Storeng er en strekning som har stort behov for 

vedlikehold/oppgradering. Særlig gjelder dette Arildseng bru, der armeringsjernet har 
kommet frem i dagen. Både brua og andre deler at strekningen har elendig veidekke, og 
trenger asfaltering. 
 

2.3 Gjennom 60-sonen på FV866 gjennom Bakkeby er det behov for god veibelysning som 
trafikksikkerhetstiltak. Dette er et boområde, der mange mennesker i alle aldre ferdes mye 
langs en sterkt trafikkert vei. Veien er hovedferdselsåren for sjømattransporten fra Arnøya / 
Skjervøy og ut på E6, noe som innebærer at et stort antall vogntog passerer området frem og 
tilbake gjennom hele døgnet. Dette innebærer svært dårlig trafikksikkerhet for de som ferdes 
langs veien. God veibelysning vil bety en bedre trafikksikkerhet i dette området. 

 

2.4 FV865 gjennom Reisadalen har et akutt behov for dekkelegging på deler av denne 
strekningen. Særlig gjelder det området mellom Bergskogen og Sappen, samt noen partier 
lenger nede i dalen. Her er asfaltdekket svært dårlig, og utbedringer er i høyeste grad 
påkrevet. 

 

Kollektiv og mobilitet 

3 Digitalisering og nye mobilitetsformer 
 
Nordreisa kommune ser meget positivt på den teknologiske utviklingen som medvirker til at 
kollektivtransporten kan skje mer effektivt, men som kommunen tidligere har påpekt i andre 



høringssammenhenger er kommunen kritisk til nye ordninger som kan gi et dårligere taxi-
tilbud i distriktene. Den delen av kollektivtransporten er svært viktig i en distriktskommune.  
 

4 Bedre billettering og bedre persontilpasset informasjon 
 
I Nordreisa er det utplassert informasjonstavler ved de viktigste av og påstigningsstedene for 
buss. Det tilbudet har bedret informasjonsflyten til passasjerene i betydelig grad, og særlig i 
situasjoner med forsinkelser. Slike tiltak gjør hverdagen for de reisende bedre, og slike tiltak 
fungerer svært positivt i Nordreisa. Digitale billetteringsløsninger som har vært introdusert 
så langt har medført bedre effektivitet i passasjerhåndteringen, ikke minst i forbindelse med 
Corona-pandemien, og samtidig tilbys passasjerene redusert pris for de som benytter 
systemene. Det er et godt signal å gi ut mot publikum. 
 

5 Tilpasning av rutegående kollektivtransport til reiselivets transportbehov 
 
Først og fremst er et godt rutetilbud på Sørkjosen lufthavn helt vesentlig for reiselivet i 
Nordreisa.  
 
I tillegg reiser mange turister langs veien fra Tromsø og tilbake igjen. Da brukes i stor grad 
fergetilbudet over Lyngen og Ullsfjorden, slik at dette fergetilbudet er helt vesentlig i denne 
sammenheng. B-fergetilbudet er særlig rettet mot sommertrafikken, og derfor viktig i 
reiselivssammenheng. I Nordreisa er et av de viktigste reiselivsanleggene lokalisert på 
Uløya, og for Handelsstedet Havnnes er et godt fergetilbud et være eller ikke være for 
turisttrafikken hit. 
 
I tråd med at reisetiden til Alta har blitt redusert som resultat av store veiprosjekter på denne 
strekningen, har trafikken denne veien økt i betydelig grad. Som en region midt i det nye 
storfylket er også interessen for å oppsøke Alta fremfor Tromsø en tendens. Alta er i dag lett 
tilgjengelig med bil, men det er et svakt kollektivtilbud i den retningen. Det er kun et 
busstilbud på kveldstid. Et bedre busstilbud vil være ønskelig, og da særlig om 
morgenen/tidlig på dagen.  
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