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FO 1/18 Spørsmål til kommunestyret - driftsavtale mellom UNN-HF og 
Nordreisa kommune vedrørende drift av distriktmedisinsk senter  DMS 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 

Svar på spørsmål til kommunestyret 8.2.18 - driftsavtale mellom UNN-HF og 
Nordreisa kommune vedrørende drift av distriktmedisinsk senter  DMS 

Det er som spørsmålsstiller skriver satt i gang en prosess der avtalene med UNN er sagt opp, og 
en jobber med revidering av avtalene om drift av spesialiserte helsetjenester i Nord-Troms. Det 
er samhandlingsavdelingen ved UNN i samarbeid med DMS leder som organiserer dette 
arbeidet. Samhandlingsavdelingen jobber med å få kartlagt innhold og organisering av DMS 
både i Nord-Troms og Midt-Troms.  
 
Svar på spørsmål 1: 
På bakgrunn av dialogen som har vært med UNN er utgangspunktet at avtalene / tilbudene 
ønskes videreført som tidligere, med unntak av sengene som gjelder område geriatrisk 
behandling (OGT). Her vurderes det særskilt med hensyn på utnyttelse, og en eventuell dreining 
fra døgn til dag. Dette sees også opp mot rapporten utarbeidet av Helsenord om sykestuesenger 
som var ferdig i 2017.  
 
Siden DMS er et regionalt tilbud for Nord-Troms er problemstillingen drøftet i et 
interkommunalt møte der 4 Nord-Troms kommuner var representert. Resultatet fra dette møtet 
var at fokuset må være befolkningens behov. Nord-Troms kommunene er enige om at også 
spesialisthelsetjenesten må dimensjonere seg for det økningen av antall eldre mennesker. 
Kommunene ønsker fortsatt satsing på spesialisthelsetjenester innen demens, geriatri og 
rehabilitering. Spesialisert diabetes- og kreftbehandling var også tatt opp som områder en 
ønsker. Dette er diagnosegrupper som en må ha fokus på i forhold til videre drift av 
døgnplassene i Område geriatrisk tjeneste (OGT). Det er viktig å beholde døgnplassene på det 
nivå en har i dag, og heller bygge opp tjenester og kompetanse rundt dette. Kommunene mener 
det er viktig at det kommer tydelig frem hvilke pasienter som kan få tilbud i OGT og at dette blir 
markedsført. Utnyttelse av kapasitet må sees på som et indre anliggende ved UNN. 
 
Svar på spørsmål 2: 
Målet for Samhandlingsavdelingen er å ha klart en sak om UNN sitt behov i løpet av mars 
måned, og deretter komme inn i en prosess hvor en utarbeider forslag til nye avtaler. Det er valgt 
en styringsgruppe med representanter fra de 4 NT kommunene som det er naturlig følger denne 
prosessen. I tillegg er signaler om ytterligere politisk delaktighet i forhandlingsprosessen 
fremlagt samhandlingsavdelingen ved UNN, og dette vil ordfører følge opp. 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
 
 
 



FO 2/18 Innbyggerspørsmål til kommunestyret 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Innbyggerspørsmål fra Terje Nordberg: 
Har Nordreisa kommunen søkt om tilskudd fra statsbudsjettet kap.225 post 66. for 2017? 
 
Svar på innbyggerspørsmål - Leirskole og tilskudd til Reisa Friluftsenter 
 
Nordreisa kommune er positiv til at det drives leirskole i kommunen. For å kunne drive leirskole 
må vertskommunen være arbeidsgiver og ha det pedagogiske ansvaret for innholdet. 
Kommunestyret vedtok derfor for ganske nøyaktig 1.år siden at Nordreisa kommune skulle 
inngå avtale med Reisa friluftsenter AS om ansettelse av leirskolelærer, under forutsetning om 
at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra lønnsutgifter. 
 
I følge opplysninger fra Fylkesmannen i Troms finnes det nå én tilskuddsordning som gjelder 
leirskoler og det er tilskudd til leirskoleopplæring; statsbudsjettet kap. 225 post 66. som 
spørsmålsstiller refererer til.  Dette er ordningen som alle kommuner kan søke på når de har hatt 
elever på leirskoler.  Hver enkelt besøkskommune er selv ansvarlig for å sende refusjonskrav til 
Fylkesmannen. Dette kan leirskolen sikre seg om skjer gjennom å kreve en refusjonsgaranti før 
oppholdet finner sted. 
 
Svaret på det konkrete spørsmålet er at Nordreisa kommune søker om refusjon for våre egne 
elever som har deltatt på leirskole.  Refusjonskravet sendes til Fylkesmannen, som dekker dette 
over statsbudsjettets kap. 225 post 66. 
 
Ordfører oppfatter likevel spørsmålet som om Nordreisa kommune krever besøkskommunene 
for deres refusjon av utgifter til leirskoleopplæring slik refusjonsgarantien gir anledning til. Det 
gjøres ikke. 
 
Forholdet mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter AS er regulert av avtale inngått 
27.6-2017. Der heter det i punkt 9. «Reisa friluftssenter as er selv ansvarlig for fakturering og 
innkreving av leirskoleopphold fra respektive skoler/kommuner.» 
Ordfører ser at dette punktet kan være gjenstand for misforståelse og vil derfor be rådmannen 
gjennomgå avtalen sammen med Reisa friluftssenter AS for å klargjøre hvem som har ansvar for 
å kreve besøkskommunene for refusjonen til leirskoleopplæringen de mottar som er ment å 
dekke utgifter til leirskolelærer. 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
 
 
 
 
 

PS 1/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Referatene tatt til orientering. 



 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering. 
 

PS 2/18 Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 
Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nordreisa kommune er deleier i, og vertskommune for to institusjoner som har ansvar for 
kvenkultur i vid forstand; Halti kvenkultursenter IKS og Nord-Troms Museum. Etter endelig 
vedtak av KULA-planen ser kommunen det som viktig at Riksantikvaren støtter og iverksetter 
prosjekter og arbeid som fremmer de landskapsverdiene som omfattes av planen. Det vil 
forankre og legitimere planens mål og bidra til verdiskapning i bred forstand. 
 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommunestyre ønsker ikke at Reisadalen utpekes som kulturhistorisk landskap med 
hovedvekt på det kvenske. 
Nordreisa kommunestyre ønsker at det skal skaffes til veie mer kunnskap om Nordreisa som 
møteplass for tre folkegrupper, «De tre stammers møte». Hovdan dette møtet har utformet 
kultur, næring, landskap og befolkning, og hvordan dette kan ha nasjonal interesse.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Terje Olsen (H) satt opp mot rådmannens innstilling. 
Innstillingen fikk 14 stemmer og forslaget fra Terje Olsen (H) fikk 7 stemmer. Innstillingen 
dermed vedtatt. 
 
Det ble tilslutt stemt over tilleggsforslaget fra Odd Rudberg (Sv). 18 stemte for og 3 stemte 
imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det vises til vedlagte høringsbrev fra Riksantikvaren om kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse, og det gis tilslutning til at vedlagte forslag sendes som Nordreisa kommunes 
høringsuttalelse. 
 
Nordreisa kommune er deleier i, og vertskommune for to institusjoner som har ansvar for 
kvenkultur i vid forstand; Halti kvenkultursenter IKS og Nord-Troms Museum. Etter endelig 
vedtak av KULA-planen ser kommunen det som viktig at Riksantikvaren støtter og iverksetter 
prosjekter og arbeid som fremmer de landskapsverdiene som omfattes av planen. Det vil 
forankre og legitimere planens mål og bidra til verdiskapning i bred forstand. 
 

PS 3/18 Oppfølging av "temadag helse" 04.10.17 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) og Terje Olsen (H) fremmet følgende felles forslag: 



1. Arbeidet med helse og omsorgsplanen må ha en helhetlig tilnærming til helse- og 
omsorgtjenesten i Nordreisa. Det vil si tydeliggjøre og foreslå tiltak som ivaretar 
kommunens ansvar og utførelse for hele befolkningen slik det fremkommer i nasjonale 
føringer og mål. Det være seg f.eks. utbygging, utstyr, kompetanse, rekruttering og 
organisering/ledelse. 

2. For å ivareta helhet i planarbeidet: 
Helse- og omsorgsutvalget lager en plan for medvirkning fra brukergrupper slik at et 
bredere brukeraspekt blir ivaretatt. I tillegg må kommuneoverlegen være med i 
plangruppen. 

3. Bruken av velferdsteknologi må være innrettet for å sikre at det bidrar til 
brukertilfredshet, kvalitet og effektiv bruk av ressurser. 

4. Helse- og omsorgsplanen må legge vekt på omstilling fra institusjonstjenester til 
hjemmebaserte tjenester. Det skal søkes om prosjektmidler til dette. 

5. Helse- og omsorgsplanen skal ivareta en heltidskultur. 
 
 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Neste kommunestyremøte får vi en gjennomgang av nåsituasjon i helsesektoren, utfordringer 
generelt. Hvor mange går av med pensjon de neste årene? Hvilke fagfolk trenger vi å rekruttere?  
 
Det ble først stemt punktvis over fellesforslaget fra Olaug Bergset (Sp) og Terje Olsen (H). 
Punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Arbeidet med helse og omsorgsplanen må ha en helhetlig tilnærming til helse- og 

omsorgtjenesten i Nordreisa. Det vil si tydeliggjøre og foreslå tiltak som ivaretar 
kommunens ansvar og utførelse for hele befolkningen slik det fremkommer i nasjonale 
føringer og mål. Det være seg f.eks. utbygging, utstyr, kompetanse, rekruttering og 
organisering/ledelse. 

2. For å ivareta helhet i planarbeidet: 
Helse- og omsorgsutvalget lager en plan for medvirkning fra brukergrupper slik at et 
bredere brukeraspekt blir ivaretatt. I tillegg må kommuneoverlegen være med i 
plangruppen. 

3. Bruken av velferdsteknologi må være innrettet for å sikre at det bidrar til 
brukertilfredshet, kvalitet og effektiv bruk av ressurser. 

4. Helse- og omsorgsplanen må legge vekt på omstilling fra institusjonstjenester til 
hjemmebaserte tjenester. Det skal søkes om prosjektmidler til dette. 

5. Helse- og omsorgsplanen skal ivareta en heltidskultur. 
 
Neste kommunestyremøte får vi en gjennomgang av nåsituasjon i helsesektoren, utfordringer 
generelt. Hvor mange går av med pensjon de neste årene? Hvilke fagfolk trenger vi å rekruttere?  
 



PS 4/18 Ny Storslett bru - vurdering av alternativer 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endringsforslag 1. avsnitt: 
Nordreisa kommune vurderer at brualternativ 3, skråstagbru, er å foretrekke framfor de to andre 
alternativene som er framlagt i rapporten. Denne brua må sees i sammenheng med logoen for 
Norges nasjonalparker som en fin innfallsport til nasjonalparken og kan bli et flott landemerke 
for Nordreisa. 
 
Innstillingen fra formannskapets ble satt opp mot endringsforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). 11 
stemte for innstillingen fra formannskapet og 8 stemte for forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). 
Innstillingen dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune slutter seg til Statens vegvesen sin foreløpige vurdering av at brualternativ 
1, nettverksbue, er å foretrekkes framfor de to andre alternativene som er framlagt i rapporten. 
 
Det må bli en tilgangs-/trappeløsning fra brua og ned på øya. Det må også påses at det blir 
passasje for gående mellom øydelene oppstrøms og nedstrøms i forhold til brua. Videre vil 
kommunen påpeke at leveggsløsninga på brua må bli gjennomsiktig for å kunne gi brua en best 
mulig utseende 
 
 

PS 5/18 Innspill fra Nordreisa kommune til KS for tariffoppgjør 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Alternativt svar til spørsmål 1, om prioriteringer av pott: 

  Løft for lavtlønte 
 Avsetning til lokale forhandlinger 

 
Det ble først stemt over forslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf). 6 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt dermed. 
 
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat om 
lønnsoppgjøret for 2018 og kommer med følgende innspill: 
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 
tariffoppgjøret 2018. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2018 om å vise 
moderasjon som følge av høy lønnsvekst siste 14 år, økning i kommunenes pensjonskostnader, 
samt kommunenes stramme økonomiske ramme. 
 



1) Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal 
prioriteres innenfor den disponible rammen.  
 
Svar: 
Prioriteringen innenfor den disponible rammen bør gi midler til:  

 generelle lønnstillegg 
 lokale forhandlinger. For at kommunen skal ha best mulig handlingsrom er det viktig at 

det ikke avtales andre sentrale føringer på potten. 
 reguleringer av andre godtgjøringer, eks kvelds- og helgetillegg  

 
2) Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 
offentlig tjenestepensjon?  
 
Svar:  
Det er viktig at ny offentlig tjenestepensjon oppleves som god og trygg slik at pensjonen også 
bidrar til rekruttering inn i offentlig sektor. Det er også viktig med forutsigbare pensjonsutgifter 
og at kostnadsveksten begrenses.  
 
 
3) Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 
arbeidsliv?  
 
Svar:  
KS må posisjonere seg slik at organisasjonen kan påvirke ny IA-avtale.  
 
 
a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å 

stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i 
arbeid?  

 
Svar:  

 Det bør være økt fokus på det forebyggende arbeidet, med blant annet HelseIArbeid 
(videreutvikling av tidligere iBedrift).  

 Fokus på både helsefremmende og forebyggende arbeid, men også gode rutiner for 
tydelig oppfølging av sykmeldte.   

 Jobbe med holdninger ifht det å være på jobb, også tross plager.  
 Styrke partssamarbeidet sentralt, men også lokalt.       
 Mer bevisst bruk av «Sees i morgen» konseptet (psykiske helse) 

 
 
b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt måloppnåelse   
i kommunal sektor? 
 
Svar:  

 Partssamarbeidet sentralt bør styrkes. Partene på nasjonalt nivå kan ta et større ansvar 
med på å se mulighetene for de som står utenfor arbeidslivet, slik at de kommer i arbeid. 
Partssamarbeidet må oppnå større måloppnåelse i forhold til inkludering av de som står 
utenfor arbeidslivet.  

 Fortsatt utvikle digitale plattformer for samarbeid, med flere muligheter for digital 
samhandling som supplement til allerede eksisterende samhandlingsarenaer.  

 
 
c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå  
      målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 



 
Svar:  
Nye modeller må bidra til å få en bedre dialog mellom partene (arbeidstaker, arbeidsgiver, 
helse) i enkeltsaker, men også på systemnivå. Finne modeller for samarbeid om de som er 
sykmeldte slik at de kan komme raskt tilbake i jobb/aktivitet/beholde jobb eller få avklaring i 
forhold til overgang til annen jobb/aktivitet. 

 
Rollen til kommunen som samfunnsaktør på tiltakssiden kan i fremtiden være en annen.  
Kommunene er ofte den største arbeidsplassen i alle kommuner. Kommunene har 
lærlinger/lærlinger med spesielle behov, studenter i praksis, tiltaksplasser for NAV, egne tiltak 
for brukere og mange egne ansatte som skal følges opp og tilrettelegges for, jfr. IA avtalen. Økt 
bosetting av flyktninger gir utfordringer og muligheter. Aktivitetsplikten for 
sosialhjelpsmottakere kan også være en måte å inkludere grupper som står utenfor arbeidslivet.   
 
4) Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?  
 
a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visser forutsetninger? I såfall hvilke? 
 

Svar:  
Bindende bemanningsnormer og kompetansekrav vil kunne begrense lokaldemokratiets og 
arbeidsgivers handlingsrom. Ulike kommuner har ulikt behov, utfordringer og muligheter.  
Forutsetning til innføring av bemanningsnorm må i alle fall kompenseres fullt ut økonomisk.  

 
b) Bør KS i stedet pekte på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynet som ligger 

bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I såfall hvilke?  
 

Det er viktig at kommunen gis mulighet til å se helhet og sammenheng i tjenestetilbudene 
slik at ressurser og kompetanse blir benyttet på en god måte, utfra lokale forhold. 
Kommunenes planlegging har et langsiktig perspektiv i kommuneplanens 
samfunnsdel/handlingsdel og økonomiplan. Staten gir styringssignaler og rammer et år om 
gangen, noe som kan medføre at kommunens planer og Statens styringssignaler ikke henger 
sammen. 

 

PS 6/18 Ansettelse av rådmann fra 1.4.2019 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Anne-Marie Gaino tilbys stillingen som rådmann i Nordreisa kommune på åremål med 6 år fra 
1.4.19. 
 
Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å forhandle ny arbeidsavtale.  
 



PS 7/18 Revidering av kommunale vedtekter for de kommunale barnehagene 
i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.  
Det gis tilbud om sommeråpne barnehage i 2018 i tråd med gjeldende vedtekter.  
Kostandene innarbeides i budsjettet. 
 

PS 8/18 Marin forsøpling - oversendes miljø,- plan og utviklingsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag til miljø- plan og 
utviklingsutvalget. 
 
Marin forsøpling er et stort miljøproblem, det er en av de store miljøutfordringene vi har. 
Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for 
samfunnet.  
Nordreisa høyre er kjent med at det i strandsonen i Nordreisa er mye søppel. Vi er og kjent med 
at Naturvernforbundet hadde opprydding på «den nasjonale strandrydde dagen» på Kvænnes i 
fjor, vi ser på det som ett positivt tiltak. 
Det finnes mye søppel i strandsonen i Sørkjosen området, våtmarksområdet Laitakka og spesielt 
mot Sokkelvik. 
Ønsker kommunen å ha fokus på marin forsøpling i kommunen? Og hvordan jobbe videre med 
det. 
Nordreisa høyre ber om at det settes fokus på det i en egen sak i miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Marin forsøpling er et stort miljøproblem, det er en av de store miljøutfordringene vi har. 
Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for 
samfunnet.  
Nordreisa høyre er kjent med at det i strandsonen i Nordreisa er mye søppel. Vi er og kjent med 
at Naturvernforbundet hadde opprydding på «den nasjonale strandrydde dagen» på Kvænnes i 
fjor, vi ser på det som ett positivt tiltak. 
Det finnes mye søppel i strandsonen i Sørkjosen området, våtmarksområdet Laitakka og spesielt 
mot Sokkelvik. 
Ønsker kommunen å ha fokus på marin forsøpling i kommunen? Og hvordan jobbe videre med 
det. 
Nordreisa høyre ber om at det settes fokus på det i en egen sak i miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. 
 



PS 9/18 Nordreisa som regionsenter i det nye fylket Troms og Finnmark. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa har status som regionsenter i Nord-Troms med en rekke tjenester innenfor 
spesialisthelsetjenester og videregående utdanning, eid av Troms fylkeskommune og UNN HF. I 
tillegg er flere interkommunale samarbeidsordninger mellom kommunene i Nord-Troms 
lokalisert til Nordreisa. Lensmannsdistriktet har også sitt hovedkontor i Nordreisa, og andre 
statlige funksjoner som for eksempel nasjonalparksenteret er lokalisert hit. 
Fagmiljøet som er lokalisert til Halti med næringshagen, nasjonalparksenteret, 
kvenkultursenteret, Nord-Troms studiesenter og andre private bedrifter med høy fagkompetanse 
er en drivkraft i utviklingen i hele regionen. 
Rekrutteringen av fagfolk med høy kompetanse til de ulike funksjonene og tjenestene er god. 
 
Dette er en naturlig utvikling fordi Nordreisa ligger sentralt geografisk og har gode 
kommunikasjoner til kommunene internt i regionen. I tillegg er Nordreisa et 
samferdselsknutepunkt for forbindelser ut av regionen med flyforbindelser til Tromsø og deler 
av Finnmark flere ganger i døgnet. Det satses for tiden store ressurser på utbygging og 
oppgradering av E6 både sørover og nordover i Nord-Troms. 
 
Ved sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark er det naturlig at Nordreisa opprettholder 
sin status som et regionalt senter i for de samme kommunene med samme type tjenester som en 
har i dag. I tillegg er det naturlig at det etter regionreformen lokaliseres nye  oppgaver til 
Nordreisa bla som en følge av overføringen oppgaver  fra Staten til de nye fylkene. Nordreisa er 
sentralt plassert i det nye fylket og vil kunne levere tjenester med høy kvalitet. Nye oppgaver 
kan være innenfor naturforvaltning, kultur, næring, samferdsel og vei, landbruk, reiseliv osv. 
 
Nordreisa kommunestyre krever derfor at det i arbeidet med organiseringen av det nye fylket 
etter regionreformen opprettes tett dialog mellom fylkesrådet i Troms, fellesnemda som skal 
etableres og Nordreisa kommune. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa har status som regionsenter i Nord-Troms med en rekke tjenester innenfor 
spesialisthelsetjenester og videregående utdanning, eid av Troms fylkeskommune og UNN HF. I 
tillegg er flere interkommunale samarbeidsordninger mellom kommunene i Nord-Troms 
lokalisert til Nordreisa. Lensmannsdistriktet har også sitt hovedkontor i Nordreisa, og andre 
statlige funksjoner som for eksempel nasjonalparksenteret er lokalisert hit. 
Fagmiljøet som er lokalisert til Halti med næringshagen, nasjonalparksenteret, 
kvenkultursenteret, Nord-Troms studiesenter og andre private bedrifter med høy fagkompetanse 
er en drivkraft i utviklingen i hele regionen. 
Rekrutteringen av fagfolk med høy kompetanse til de ulike funksjonene og tjenestene er god. 
 
Dette er en naturlig utvikling fordi Nordreisa ligger sentralt geografisk og har gode 
kommunikasjoner til kommunene internt i regionen. I tillegg er Nordreisa et 
samferdselsknutepunkt for forbindelser ut av regionen med flyforbindelser til Tromsø og deler 
av Finnmark flere ganger i døgnet. Det satses for tiden store ressurser på utbygging og 
oppgradering av E6 både sørover og nordover i Nord-Troms. 
 
Ved sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark er det naturlig at Nordreisa opprettholder 
sin status som et regionalt senter i for de samme kommunene med samme type tjenester som en 



har i dag. I tillegg er det naturlig at det etter regionreformen lokaliseres nye  oppgaver til 
Nordreisa bla som en følge av overføringen oppgaver  fra Staten til de nye fylkene. Nordreisa er 
sentralt plassert i det nye fylket og vil kunne levere tjenester med høy kvalitet. Nye oppgaver 
kan være innenfor naturforvaltning, kultur, næring, samferdsel og vei, landbruk, reiseliv osv. 
 
Nordreisa kommunestyre krever derfor at det i arbeidet med organiseringen av det nye fylket 
etter regionreformen opprettes tett dialog mellom fylkesrådet i Troms, fellesnemda som skal 
etableres og Nordreisa kommune. 
 

PS 10/18 Oppfølging av regionreformen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 08.02.2018  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til å samle relevante fagmiljø i Nordreisa og 
Formannskapet for å etablere en felles prosess for oppfølging av regionreformen, og 
desentraliseringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til å samle relevante fagmiljø i Nordreisa og 
Formannskapet for å etablere en felles prosess for oppfølging av regionreformen, og 
desentraliseringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
 


