
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 28.08.2017 
Tidspunkt: 09:00-13:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Olaug Bergset Nestleder SP 
Bjørn Arne Olsen Medlem MDG 
Terje Olsen Medlem H 
Jan Harald Tørfoss Medlem POBO 
Mona Salamonsen Medlem PONÆ 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Oddbjørn Johansen MEDL KRF 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen vara kunne møte Oddbjørn Johansen KRF 
   

 
Fra ungdomsrådet møtte: Ingen 
 
 
Merknader Ingen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Dag Funderud Sektorleder 
  

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. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger   Mona Salamonsen 
ordfører 
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud        Olaug Bergset 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/17 Referatsaker 
Referatsaker som er unntatt offentlighet er kun 
tilgjengelig i møtet. 

  

RS 35/17 Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond X 2017/688 

RS 36/17 Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond X 2017/621 

RS 37/17 Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - 
Konsulent bistand 

X 2017/732 

RS 38/17 Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - 
***** ***** 

X 2017/394 

RS 39/17 Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond- 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2017/645 

RS 40/17 Salmar - satser på Nord-Norge - inviterer til samarbeid  2017/555 

RS 41/17 Svar på søknad om tilskudd til Yrkes- og utdanningsmesse  2017/679 

RS 42/17 Svarbrev Salmar - satser på Nord-Norge  2017/555 

RS 43/17 Søknad om driftstilskudd til dagligvarebutikker i Nordreisa 
2017 

 2016/466 

RS 44/17 Utlysning av ramme for kommunale grunnlagsinvesteringer 
2017 

 2017/617 

RS 45/17 Status prosjekter  2017/526 

RS 46/17 Stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen  2017/526 
 

PS 12/17 Høringsuttalelse forslag til regional transportplan 
for Troms 2018-2029 

 2017/226 

PS 13/17 Representasjon utvalgsmedlemmer 
næringsarenaer 

 2017/526 

PS 14/17 Henstilling om fartsreduksjon i Storslett sentrum  2017/884 
PS 15/17 Landsbymøte 2017  2016/1234 
 
 
Orienteringer 
Orientering om prosjekt «Torg, Storslett nasjonalparklandsby» v/ Geir Lyngsmark 
Orientering om prosjekt «Eventyrskog» v/ Margit Hansen-Krone 
 
 
 
 
 
 



PS 11/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017  
Utvalget ønsker at administrasjonen tar en gjennomgang av hvilke referatsaker som må unntas 
offentlighet og en gjennomgang praksisen med hvor mange vedlegg som sendes ut.  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

PS 12/17 Høringsuttalelse forslag til regional transportplan for Troms 2018-
2029 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 6: 
Nordreisa kommune viser til det store etterslepet på drift og vedlikehold av fylkesvegene i 
Troms, ikke minst i Nordreisa. På den bakgrunn anser Nordreisa kommune det som ikke riktig å 
satse på nye store vegprosjekter nå, men prioritere drift, vedlikehold og opprustning for å ivareta 
bosetning og næringslivets transportbehov. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 og har 
følgende innspill: 

1. Storslett som regionsenter i Nord Troms må tas inn i byutfordringer med beskrivelse av 
Stedsutviklingsprosjekt og omlegging av kryss E6 og Fv 865. 

2. Troms fylkeskommune må som vegeier ta ansvar for veglysene langs sine veger og 
ferdigstille arbeidet med overtagelse for de vegene som i dag driftes av kommunene i 
Troms. 

3. Mettevollia og Gjøvarden må tas inn i faktagrunnlaget for vegstrekninger med skredfare. 
4. Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet og et 

tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen. 
5. For å redusere etterslepet av vedlikehold av fylkesvegene må bevilgningen NTP 2018-

2029 økes. 
6. Nordreisa kommune viser til det store etterslepet på drift og vedlikehold av fylkesvegene 

i Troms, ikke minst i Nordreisa. På den bakgrunn anser Nordreisa kommune det som 
ikke riktig å satse på nye store vegprosjekter nå, men prioritere drift, vedlikehold og 
opprustning for å ivareta bosetning og næringslivets transportbehov. Det må lages en 
strategi for opprusting av fylkesveger i innlandet i Troms på samme måte som strategien 
«fra kyst til marked- strategi» Det er flere næringer på innlandet som også trenger å få 
sine varer ut til markedet, feks stein-, grus-, skog-, jordbruksressurser og den økte 
turistnæringen. 

 



PS 13/17 Representasjon utvalgsmedlemmer næringsarenaer 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Næringsutvalget deltar på følgende regionale og nasjonale arenaer det neste året: 

- Tromskonferansen (Oktober/November 2017). 

- Norsk Opplevelseskonferanse (Oktober/November 2017).  

- Næringslivsdagen Nord (Oktober 2017).  

- Nord i Sør 2018 (Januar 2018) 

 Der det ikke dekkes av arbeidsgiver, vil kostnader tilknyttet deltakelse, reise og 

opphold dekkes av Kommunalt Næringsfond (kommunale midler, aksjeutbytte).  

 Utvalgsmedlemmene sørger selv for påmelding, reservasjon av reise og opphold etc.  

 Reiseregning leveres Næringsutvikler, dokumentasjon av alle kostnader i form av 

kvitteringer etc. må foreligge. 

 

PS 14/17 Henstilling om fartsreduksjon i Storslett sentrum 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 1: 
jf reguleringsplan for Storslett sentrum som er forventet ferdig desember 2017. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune ber Statens Vegvesen iverksette trafikksikkerhetstiltak i Storslett 

sentrum i form av fartsreduksjon for bilister, jf reguleringsplan for Storslett sentrum som 

er forventet ferdig desember 2017 

 Nordreisa kommune ber Statens Vegvesen forsterke effekten av fartsreduksjon gjennom 

sentrumsområdene, ved å benytte andre fysiske fartsdempende tiltak i tillegg, som 

markering av endepunktene på strekningen, ombygging av kryss, opphøyde områder i 

gangfelt eller kjørebane, vegetasjon, belysning og/eller beleggskifte, jf. Håndbok N100 

Veg og gateutforming. 

 



PS 15/17 Landsbymøte 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune bevilger kr 60 000 til «Landsbymøte 2017» 

 Midlene bevilges fra Kommunalt Næringsfond 

 Årets tema er: forskjønning i Storslett nasjonalparklandsby; organisering og ansvar. 

 

PS 16/17 Infrastrukturprogram for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag. 
Næringsutvalget ønsker at Nordreisa skal ha en infrastruktur som støtter en moderne og lønnsom 
reiselivsutvikling med betydelig omfang. 
Vi vil derfor igangsette et program for infrastrukturutvikling. Tiltak og prosjekter som realiseres 
gjennom programmet kan være: 

 Opparbeidet og profesjonelt tilrettelagt stinett for sykling/ski, fotturer, hundekjøring, 
snøscooter, riding 

 Brygger, tilrettelegging for fiske, gapahuker, parkeringsplasser, severdigheter og 
aktivitetsområder 

 Websider, apper, brosjyrer etc 

Forprosjektet skal kartlegge eksisterende status på planer og tiltak, dvs innhold, eierskap, 
tilgjengelighet til finansiering og andre ressurser og annet som er relevant for 
infrastrukturprogrammet. 
Programmet må invitere med alle relevante interessenter, som f eks: reiselivsbedrifter, 
naturområdeforvaltning, Visit Lyngenfjord, Nord Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, 
grunneiere, ulike rettighetshavere som landbruket, reindrifta, Statskog etc, Turlaget, Nordreisa il 
og andre lag og foreninger. 
Det settes ned en forprosjektgruppe som utarbeider søknad om et fireårig program innen 1. 
november. Kommunen skal være prosjekteier, men prosjektledelsen kan kjøpes inn.  Det 
avsettes 50 000 kr til eksterne formål i søknadsarbeidet. 
 
Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsutvalget ønsker at Nordreisa skal ha en infrastruktur som støtter en moderne og lønnsom 
reiselivsutvikling med betydelig omfang. 
Vi vil derfor igangsette et program for infrastrukturutvikling. Tiltak og prosjekter som realiseres 
gjennom programmet kan være: 

 Opparbeidet og profesjonelt tilrettelagt stinett for sykling/ski, fotturer, hundekjøring, 
snøscooter, riding 



 Brygger, tilrettelegging for fiske, gapahuker, parkeringsplasser, severdigheter og 
aktivitetsområder 

 Websider, apper, brosjyrer etc 

Forprosjektet skal kartlegge eksisterende status på planer og tiltak, dvs innhold, eierskap, 
tilgjengelighet til finansiering og andre ressurser og annet som er relevant for 
infrastrukturprogrammet. 
Programmet må invitere med alle relevante interessenter, som f eks: reiselivsbedrifter, 
naturområdeforvaltning, Visit Lyngenfjord, Nord Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, 
grunneiere, ulike rettighetshavere som landbruket, reindrifta, Statskog etc, Turlaget, Nordreisa il 
og andre lag og foreninger. 
Det settes ned en forprosjektgruppe som utarbeider søknad om et fireårig program innen 1. 
november. Kommunen skal være prosjekteier, men prosjektledelsen kan kjøpes inn.  Det 
avsettes 50 000 kr til eksterne formål i søknadsarbeidet. 
 


