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PS 12/13 Rapport interkommunalt samarbeid -høring

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune har gjennomgått rapporten Interkommunalt samarbeid i Nord Troms og har 
følgende tillegg og eller endringsforslag til planens forslag til tiltak: 

7.1. Nærings- og utviklingsplan

Nordreisa kommune mener at tiltakene primært er et kommunalt ansvar. Dette må hver 
kommune prioritere gjennom sine kommuneplanprosesser og kommunale næringsplaner. 
Ønsker en å lage en regional plan med strategier bør disse bygge på de lokale prosessene i hver 
kommune. 

7.2. Kompetansenivå

For de fire første kulepunktene mener Nordreisa kommune at dette hører hjemme i grunnlaget til 
kommuneplanens samfunnsdel. 
De to siste tiltakene støttes.

7.3. Befolkningsnedgang og demografiutvikling

Nordreisa kommune mener at disse tiltakene hører hjemme i hver kommunens kommuneplan. 
En regional plan må da bygges på prosess og resultat fra hver kommune.

7.4. Kommuneøkonomi

Tiltakene støttes, men grunnlagene må bygge på kommunens egne prosesser og data.

8.1. Generelt

Rapporten påpeker at vi har flere typer samarbeid og ulike nøkler for kostnadsfordeling.

Nordreisa kommune støtter de anbefalte tiltakene og i forhold til tiltak fire, så mener vi at dette 
punktet kunne slå fast om det skal legges til adm kostnader eller ikke. I tillegg mener vi at det 
kunne være et punkt 5 som sier at det skal lages mest mulig felles kostnadsfordelingsnøkkel for 
alle samarbeidene. Pr i dag er det mange måter å fordele kostnadene på. 



8.2. Nord-Troms Regionråd

Planen foreslår mange gode tiltak for å gjennomgå organiseringa og omfanget av Nord Troms 
Regionråd. Planen legger opp til å gjøre dette gjennom en omfattende prosess. Tiltakene støttes

8.3. Nord-Troms rådmannsutvalg

Forslag om at rådmannsutvalget får administrativ ressurs støttes. Dette må skje gjennom en 
styrking av sekretariatet i Nord Troms regionråd. Arbeidet bør sees på i sammenheng med pkt 
8.2.

8.4. Nord-Troms Studiesenter

Nord Troms Studiesenter har vært og er en suksesshistorie i forhold til det interkommunale 
samarbeidet i Nord Troms. Koplingen opp mot folkebibliotekene i kommunene gjennom 
studiebibliotekene gir studentene en unik studiehverdag. Vi støtter tiltakene som er foreslått slik 
at senteret skal få en fast forankring og derved langsiktige fundament å jobbe ut fra.

8.5. Regional ungdomssatsing

Se pkt 8.6

8.6. Nord-Troms ungdomsråd

Felleskommentar til punktene 8.5, 8.6, 8.10 
Nordreisa kommune mener at Regionrådet tar en gjennomgang av alle disse satsingene og 
prosjektene i tilknytning til gjennomgangen som det foreslås under pkt 8.2. 

8.7. Nord-Troms barneverntjeneste

Tiltakene støttes

8.8. Krisesenteret for Tromsø og omegn

Tiltaket støttes

8.9. Felles barnehagetilsyn

Tiltaket støttes

8.10. Regionkontoret i Nord-Troms

Se pkt 8.6 over

8.11. PPT Nord-Troms

Tiltaket om gjennomgang støttes, men vi ønsker ikke å forskuttere noe endring før dette er gjort.
Skjervøy deltar ikke i samarbeidet og vi mener at sammen med gjennomgangen av PPT, må en 
også innhente erfaringer fra Skjervøy på deres måte og organisere arbeidet på.

8.12. PPT Nordkjosbotn



Se PPT Nord-Troms

8.13. Biblioteksamarbeid og framtidens kunnskapsarena

Vi støtter forslaget om at prosjektet må levere rapporter som viser om målsettingene i prosjektet, 
men vi mener det holder med årlige rapporter i prosjektperioden.

8.14. Distriktsmedisinsk senter og fagnettverk helse

Distriktsmedisinsk senter, er etter vår mening et av de viktigste interkommunale samarbeidene 
vi har i Nord Troms i dag, kanskje det viktigste. Senteret gir årlig spesialisthelsetjenester til flere 
tusen innbyggere i Nord Troms, som ellers måtte reise til Tromsø. Dette gir stor gevinst for den 
enkelte pasient og pårørende, men også samfunnsøkonomisk har det en stor gevinst.

Vi har altså et unikt tilbud i Nord Troms og det er viktig å bevare og utvikle dette. I forhold til 
anbefalte tiltak støtter vi de foreslåtte tiltakene og mener det spesielt må fokuseres på kulepunkt 
tre. Utarbeiding av forpliktende avtaler. I tillegg foreslår vi ett nytt kulepunkt om at det må 
opprettes en leder og et styre for DMS (punktet kan også tas inn i kulepunkt tre). Vi tenker at 
dette kan løses på samme måte som det siste samarbeidet i regionen, Plankontoret i Nord Troms. 
I avtalen for Nord Troms plankontor er det avtale om lederressurs, kostnadsfordeling og styre.

8.15. Fødestue og interkommunal jordmortjeneste

Støtter forslagene, og viser i tillegg til kommentarene til DMS over.

8.16. Legevakt

Tiltaket støttes

8.17. Innkjøpsfunksjonen

Nordreisa kommune mener at det holder at det utarbeides halvårsrapporter.

8.18. Interkommunalt plankontor

Nordreisa kommune mener at det holder at det utarbeides halvårsrapporter.

8.19. Kartforretning og oppmåling

Samarbeidet omfatter i dag tre kommuner, men kan utvides hvis flere ønsker å bli med. 

8.20. Kartsamarbeid

Nordreisa kommune støtter anbefalte tiltak om at samarbeidsavtalen og organiseringen må 
gjennomgås. Kommunene sparer store beløp ved at vi er en storkunde hos kartleverandøren, 
men det trengs en avklaring rundt organiseringen, driftingen og vedlikeholdet av systemene. 

8.21. Interkommunal feiing

Tiltakene støttes



8.22. Oppfølging av klima- og energiplan

Tiltakene støttes

8.23. Interkommunal veterinærtjeneste og veterinærvakt

Tiltaket støttes

8.24. IKT-samarbeidet

Tiltaket støttes. I tillegg må det startes opp ett arbeid for å utarbeide felles IKT strategier for 
samarbeidet.

8.25. Interkommunalt fellingslag

Tiltaket støttes

8.26. Omdømmeprosjektet

Tiltakene støttes ikke. Vi mener prosjektet må avsluttes etter de planer som ligger, og så må en 
ut fra evaluering etterpå ta stilling til om satsingen skal videreføres i et prosjekt eller faste 
stillinger. Vi mener dette også må sees opp i mot tiltak 8.2 som omhandler organisering og 
omfang av Nord Troms Regionråd.

8.27. Datasamarbeid innenfor helsesektoren

Tiltakene støttes

8.28. Interkommunale virksomheter/selskaper

Tiltakene støttes, unntatt kulepkt to. Nord Troms museum er nylig omdannet til AS, og vi mener 
derfor at punktet kan strykes.  

9.1. Kompetanseutvikling

Tiltakene støttes med forbehold om ekstern fullfinansiering. Ellers mener vi at dette er viktige 
spørsmål som må tas opp gjennom prosesser ved utarbeiding av kommunale oppvekstplaner. 

9.2. Næringsutvikling

Forslag om opprettelse av regionalt næringskontor støttes ikke. Vi mener at vi nå må prioritere 
de interkommunale samarbeidene vi har, evaluere og gjøre de bedre, før det settes i gang arbeid 
innen helt nye fagområder. 

9.3. Samfunnsutvikling

Tiltaket støttes

9.4. Tjenesteområder der samarbeid kan etableres

Interkommunalt brannvesen



Nordreisa kommune mener at vi må fortsette utredningen om interkommunal brannvesen. Det 
ble gjort et arbeid for noen år siden, men dette ble stoppet da de andre kommunene begynte å 
jobbe for samarbeid mot Tromsø. 

Modellen vi ser for oss:
 En felles brannsjef  for hele Nord-Troms (regionbrannsjef )
 Hver kommune har en varabrannsjef lokalt som også er ”Leder beredskap” ( krav i 

forskrift) og som er underlagt regionbrannsjefen i brannfaglige saker.
 I regionbrannsjefens stab opprettes ca to eller tre stillinger som tilsynspersonell. En av 

disse kan være leder for forebyggende avdeling ( krav i forskrift)
 I regionbrannsjefens stab er også feierne i samtlige kommuner. Ved noe 

tilleggsutdanning kan feierne også gå tilsyn på ”særskilte brannobjekter”,se 
brannforskriften.

Denne organiseringen kan gjennomføres på samme måte som plankontoret. De ansatte kan bo 
og til dels jobbe fra hvilken kommune som det passer, men at de har et felleskontor som 
møtepunkt. Kostnadene med drift foredeles på kommunene etter fordelingsnøkkel og antall 
”særskilte brannobjekter” etc.
Hver enkelt kommune har ansvaret for sitt eget brannkorps med materiell ledet av 
varabrannsjefen som også er ”leder beredskap”, se ovenfor.
Ovennevnte brannordning vil tilfredsstille kravene befolkningen og forskriftene har til den 
kommunale brannberedskapen. Vi beholder arbeidsplasser og kompetanse i regionen i stedet for 
å eksportere arbeidsplassene ut.

Interkommunal vei, vann og avløp
I forhold til de neste to forslagene til interkommunal samarbeid innen vei, vann og avløp, så er 
vi enig i at dette kan gi gevinst, men at en nå heller bør starte med å styrke de faglige 
nettverkene. Så får en ut i fra de erfaringene, vurdere om en skal gå videre med tanke på et 
tettere samarbeid.

Interkommunalt tilsyn
Forslaget om samling av arbeidet som lokal forurensningsmyndighet støttes. I dag er det slik at 
de samme personene i kommunen både gir pålegg og samtidig gjør tilsyn. Hvis arbeidet med 
tilsyn samles interkommunalt, vil en slippe denne dobbeltrollen.

Regionalt byggesakskontor, økonomikontor og felles postmottak
Forslag om opprettelse av regionalt byggesakskontor, økonomikontor og felles postmottak 
støttes ikke. Vi mener at vi nå må prioritere de interkommunale samarbeidene vi har, evaluere 
og gjøre de bedre, før det settes i gang arbeid innen helt nye fagområder. 

Nordreisa kommune vil tilslutt påpeke at i listen over selskaper, er Halti nasjonalparksenter 
uteglemt. Der har Nordreisa kommune en eierandel på 51 %.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.05.2013 

Behandling:

7.2 Kompetansenivå
Endringsforslag fra Nordreisa formannskap: 
Første setning i rådmannens innstilling: ordet «fire» byttes ut med ordet «to». 
Andre setning i kulepunkt fem strykes. 



Forslagene enstemmig vedtatt. 

John Karlsen (Frp) fremmet nytt pkt 7: Fagutdanninger, læringer og lærekandidater skal være 
satsingsområde, det må holdes fokus på å ta inn lærlinger i kommunene. 

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Olaug Bergset (Sp) fremmet nytt pkt 8: De fem siste (inkl nytt pkt 7) kulepunktene søkes 
samordnet i en felles prosjektorganisert satsing på kompetanseutvikling i Nord-Troms.  

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

8.1. Generelt
Nordreisa formannskap foreslo følgende endring: Andre setning i rådmannens innstilling byttes 
ordet «om» med ordet «at» og ordene «eller ikke» strykes. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.2. Nord-Troms Regionråd
Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende endringsforslag fra rådmannens innstilling: Tiltakene 
støttes med ny formulering i pkt 6: Personalressurser til prosjekter innen nærings- og 
utviklingsstrategier kan frigjøres fra kommunene. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.4. Nord-Troms Studiesenter
Nordreisa formannskap foreslo følgende endring til rådmannens innstilling i første kulepunkt: 
Andre setning strykes. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.7. Nord-Troms barneverntjeneste
John Karlsen (Frp) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: Nytt kulepunkt; 
Evaluering av nåværende barnevernssamarbeid foretas. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.10. Regionkontoret i Nord-Troms
Nordreisa formannskap foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: Se pkt 8.7 over. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.11. PPT Nord-Troms
Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: Samarbeid mellom 
skole og PPT, samt selve det interkommunale samarbeidet på området, må evalueres. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.14. Distriktsmedisinsk senter og fagnettverk helse



Nordreisa formannskap foreslo følgende endring til rådmannens innstilling: Første setning i 
innstillingen byttes ordene «et av de» ut med ordet «det».  Og i samme setning «kanskje det 
viktigste» fjernes. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Nordreisa formannskap foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: andre avsnitt, fjerde 
setning; ….et styre for DMS «hvor alle deltakende kommuner er representert»

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8.16. Legevakt
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: Nordreisa 
kommune er positiv til legevaktsamarbeid. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune har gjennomgått rapporten Interkommunalt samarbeid i Nord Troms og har 
følgende tillegg og eller endringsforslag til planens forslag til tiltak: 

7.1. Nærings- og utviklingsplan
Nordreisa kommune mener at tiltakene primært er et kommunalt ansvar. Dette må hver 
kommune prioritere gjennom sine kommuneplanprosesser og kommunale næringsplaner. 
Ønsker en å lage en regional plan med strategier bør disse bygge på de lokale prosessene i hver 
kommune. 

7.2. Kompetansenivå
For de to første kulepunktene mener Nordreisa kommune at dette hører hjemme i grunnlaget til 
kommuneplanens samfunnsdel. 
Andre setning i kulepunkt fem strykes. 

Nye kulepunkt:
 Fagutdanninger, læringer og lærekandidater skal være satsingsområde, det må holdes 

fokus på å ta inn lærlinger i kommunene. 
 De fem siste (inkl nytt pkt 7) kulepunktene søkes samordnet i en felles prosjektorganisert 

satsing på kompetanseutvikling i Nord-Troms.  

7.3. Befolkningsnedgang og demografiutvikling
Nordreisa kommune mener at disse tiltakene hører hjemme i hver kommunens kommuneplan. 
En regional plan må da bygges på prosess og resultat fra hver kommune.

7.4. Kommuneøkonomi
Tiltakene støttes, men grunnlagene må bygge på kommunens egne prosesser og data.

8.1 Generelt 
Rapporten påpeker at vi har flere typer samarbeid og ulike nøkler for kostnadsfordeling. 



Nordreisa kommune støtter de anbefalte tiltakene og i forhold til tiltak fire, så mener vi at dette 
punktet kunne slå fast at det skal legges til adm kostnader. I tillegg mener vi at det kunne være 
et punkt 5 som sier at det skal lages mest mulig felles kostnadsfordelingsnøkkel for alle 
samarbeidene. Pr i dag er det mange måter å fordele kostnadene på. 

8.2. Nord-Troms Regionråd
Planen foreslår mange gode tiltak for å gjennomgå organiseringa og omfanget av Nord Troms 
Regionråd. Planen legger opp til å gjøre dette gjennom en omfattende prosess. Tiltakene støttes 
med ny formulering i pkt 6: Personalressurser til prosjekter innen nærings- og 
utviklingsstrategier kan frigjøres fra kommunene. 

8.3. Nord-Troms rådmannsutvalg
Forslag om at rådmannsutvalget får administrativ ressurs støttes. Dette må skje gjennom en 
styrking av sekretariatet i Nord Troms regionråd. Arbeidet bør sees på i sammenheng med pkt 
8.2.

8.4. Nord-Troms Studiesenter
Nord Troms Studiesenter har vært og er en suksesshistorie i forhold til det interkommunale 
samarbeidet i Nord Troms. Koplingen opp mot folkebibliotekene i kommunene gjennom 
studiebibliotekene gir studentene en unik studiehverdag. Vi støtter tiltakene som er foreslått slik 
at senteret skal få en fast forankring og derved langsiktige fundament å jobbe ut fra.

Andre setning i første kulepunkt strykes.  

8.5. Regional ungdomssatsing
Se pkt 8.6

8.6. Nord-Troms ungdomsråd
Felleskommentar til punktene 8.5, 8.6, 8.10 
Nordreisa kommune mener at Regionrådet tar en gjennomgang av alle disse satsingene og 
prosjektene i tilknytning til gjennomgangen som det foreslås under pkt 8.2. 

8.7. Nord-Troms barneverntjeneste
Tiltakene støttes

Nytt kulepunkt: Evaluering av nåværende barnevernssamarbeid foretas

8.8. Krisesenteret for Tromsø og omegn
Tiltaket støttes.

8.9. Felles barnehagetilsyn
Tiltaket støttes.

8.10. Regionkontoret i Nord-Troms
Se pkt 8.6 og pkt 8.7over.

8.11. PPT Nord-Troms
Tiltaket om gjennomgang støttes, men vi ønsker ikke å forskuttere noe endring før dette er gjort.
Skjervøy deltar ikke i samarbeidet og vi mener at sammen med gjennomgangen av PPT, må en 
også innhente erfaringer fra Skjervøy på deres måte og organisere arbeidet på.

Samarbeid mellom skole og PPT, samt selve det interkommunale samarbeidet på området, må 
evalueres. 



8.12. PPT Nordkjosbotn
Se PPT Nord-Troms.

8.13. Biblioteksamarbeid og framtidens kunnskapsarena
Vi støtter forslaget om at prosjektet må levere rapporter som viser om målsettingene i prosjektet, 
men vi mener det holder med årlige rapporter i prosjektperioden.

8.14. Distriktsmedisinsk senter og fagnettverk helse

Distriktsmedisinsk senter, er etter vår mening det viktigste interkommunale samarbeidene vi har 
i Nord Troms i dag. Senteret gir årlig spesialisthelsetjenester til flere tusen innbyggere i Nord 
Troms, som ellers måtte reise til Tromsø. Dette gir stor gevinst for den enkelte pasient og 
pårørende, men også samfunnsøkonomisk har det en stor gevinst.

Vi har altså et unikt tilbud i Nord Troms og det er viktig å bevare og utvikle dette. I forhold til 
anbefalte tiltak støtter vi de foreslåtte tiltakene og mener det spesielt må fokuseres på kulepunkt 
tre. Utarbeiding av forpliktende avtaler. I tillegg foreslår vi ett nytt kulepunkt om at det må 
opprettes en leder og et styre for DMS hvor alle deltakende kommuner er representert (punktet 
kan også tas inn i kulepunkt tre). Vi tenker at dette kan løses på samme måte som det siste 
samarbeidet i regionen, Plankontoret i Nord Troms. I avtalen for Nord Troms plankontor er det 
avtale om lederressurs, kostnadsfordeling og styre.

8.15. Fødestue og interkommunal jordmortjeneste
Støtter forslagene, og viser i tillegg til kommentarene til DMS over.

8.16. Legevakt
Nordreisa kommune er positiv til legevaktsamarbeid. 

8.17. Innkjøpsfunksjonen
Nordreisa kommune mener at det holder at det utarbeides halvårsrapporter.

8.18. Interkommunalt plankontor
Nordreisa kommune mener at det holder at det utarbeides halvårsrapporter.

8.19. Kartforretning og oppmåling
Samarbeidet omfatter i dag tre kommuner, men kan utvides hvis flere ønsker å bli med. 

8.20. Kartsamarbeid
Nordreisa kommune støtter anbefalte tiltak om at samarbeidsavtalen og organiseringen må 
gjennomgås. Kommunene sparer store beløp ved at vi er en storkunde hos kartleverandøren, 
men det trengs en avklaring rundt organiseringen, drifting og vedlikeholdet av systemene. 

8.21. Interkommunal feiing
Tiltakene støttes

8.22. Oppfølging av klima- og energiplan
Tiltakene støttes

8.23. Interkommunal veterinærtjeneste og veterinærvakt
Tiltaket støttes

8.24. IKT-samarbeidet
Tiltaket støttes. I tillegg må det startes opp ett arbeid for å utarbeide felles IKT strategier for 
samarbeidet.



8.25. Interkommunalt fellingslag
Tiltaket støttes

8.26. Omdømmeprosjektet
Tiltakene støttes ikke. Vi mener prosjektet må avsluttes etter de planer som ligger, og så må en 
ut fra evaluering etterpå ta stilling til om satsingen skal videreføres i et prosjekt eller faste 
stillinger. Vi mener dette også må sees opp i mot tiltak 8.2 som omhandler organisering og 
omfang av Nord Troms Regionråd.

8.27. Datasamarbeid innenfor helsesektoren
Tiltakene støttes.

8.28. Interkommunale virksomheter/selskaper
Tiltakene støttes, unntatt kulepkt to. Nord Troms museum er nylig omdannet til AS, og vi mener 
derfor at punktet kan strykes.  

9.1. Kompetanseutvikling
Tiltakene støttes med forbehold om ekstern fullfinansiering. Ellers mener vi at dette er viktige 
spørsmål som må tas opp gjennom prosesser ved utarbeiding av kommunale oppvekstplaner. 

9.2. Næringsutvikling
Forslag om opprettelse av regionalt næringskontor støttes ikke. Vi mener at vi nå må prioritere 
de interkommunale samarbeidene vi har, evaluere og gjøre de bedre, før det settes i gang arbeid 
innen helt nye fagområder. 

9.3. Samfunnsutvikling
Tiltaket støttes

9.4. Tjenesteområder der samarbeid kan etableres
Interkommunalt brannvesen
Nordreisa kommune mener at vi må fortsette utredningen om interkommunal brannvesen. Det 
ble gjort et arbeid for noen år siden, men dette ble stoppet da de andre kommunene begynte å 
jobbe for samarbeid mot Tromsø. 

Modellen vi ser for oss:
 En felles brannsjef  for hele Nord-Troms (regionbrannsjef )
 Hver kommune har en varabrannsjef lokalt som også er ”Leder beredskap” ( krav i 

forskrift) og som er underlagt regionbrannsjefen i brannfaglige saker.
 I regionbrannsjefens stab opprettes ca to eller tre stillinger som tilsynspersonell. En av 

disse kan være leder for forebyggende avdeling ( krav i forskrift)
 I regionbrannsjefens stab er også feierne i samtlige kommuner. Ved noe 

tilleggsutdanning kan feierne også gå tilsyn på ”særskilte brannobjekter”,se 
brannforskriften.

Denne organiseringen kan gjennomføres på samme måte som plankontoret. De ansatte kan bo 
og til dels jobbe fra hvilken kommune som det passer, men at de har et felleskontor som 
møtepunkt. Kostnadene med drift foredeles på kommunene etter fordelingsnøkkel og antall 
”særskilte brannobjekter” etc.
Hver enkelt kommune har ansvaret for sitt eget brannkorps med materiell ledet av 
varabrannsjefen som også er ”leder beredskap”, se ovenfor.



Ovennevnte brannordning vil tilfredsstille kravene befolkningen og forskriftene har til den 
kommunale brannberedskapen. Vi beholder arbeidsplasser og kompetanse i regionen i stedet for 
å eksportere arbeidsplassene ut.

Interkommunal vei, vann og avløp
I forhold til de neste to forslagene til interkommunal samarbeid innen vei, vann og avløp, så er 
vi enig i at dette kan gi gevinst, men at en nå heller bør starte med å styrke de faglige 
nettverkene. Så får en ut i fra de erfaringene, vurdere om en skal gå videre med tanke på et 
tettere samarbeid.

Interkommunalt tilsyn
Forslaget om samling av arbeidet som lokal forurensningsmyndighet støttes. I dag er det slik at 
de samme personene i kommunen både gir pålegg og samtidig gjør tilsyn. Hvis arbeidet med 
tilsyn samles interkommunalt, vil en slippe denne dobbeltrollen.

Regionalt byggesakskontor, økonomikontor og felles postmottak
Forslag om opprettelse av regionalt byggesakskontor, økonomikontor og felles postmottak 
støttes ikke. Vi mener at vi nå må prioritere de interkommunale samarbeidene vi har, evaluere 
og gjøre de bedre, før det settes i gang arbeid innen helt nye fagområder. 

Nordreisa kommune vil tilslutt påpeke at i listen over selskaper, er Halti nasjonalparksenter 
uteglemt. Der har Nordreisa kommune en eierandel på 51 %.

PS 13/13 Bistand fra nabokommuner vedrørende fjellskred fra Nordnesfjellet 
- et interkommunalt prosjekt

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vil bistå Kåfjord kommune ved en eventuell krisesituasjon på grunn av 
fjellskred fra Nordnesfjellet.

Rådmannen bes utarbeide en konkret plan for mottak av befolkningen fra Kåfjord kommune.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.05.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune vil bistå Kåfjord kommune ved en eventuell krisesituasjon på grunn av 
fjellskred fra Nordnesfjellet.

Rådmannen bes utarbeide en konkret plan for mottak av befolkningen fra Kåfjord kommune.


