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Svar på interpellasjon fra Anne -Kirstin Korsfur (Frp) - Snøskooterløyper i 
Nordreisa 

Det er korrekt som interpellanten skriver at Nordreisa kommune må re-godkjenne 
våre eksisterende snøscooterløyper inne 2021. 
 
Så er det slik at Stortingets intensjon var at de som allerede har rekreasjonsløyper, 
dvs. Nord-Troms og Finnmark skulle få en enklere behandling for regodkjenning 
og en overgangsordning på 6 år. 
 
Nord-Troms regionråd har i flere møter med fylkesmannen, Tromsbenken og møte 
med departementet forsøkt å få en avklaring på hvilke utredninger som må 
vektlegges. Slik regelverket nå er utformet er det korrekt som interpellanten skriver 
at det tillegger de gamle løypene samme godkjenning som nye. Den klare 
tilbakemeldingen fra stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene i Troms, er at 
slik skulle det ikke være. Likevel har det ikke lykkes oss å få noen eksakt klarhet i 
hva som da skal være gjeldene praksis. 
 
Interpellanten spør; vil vedtaket i kommunestyret 08.02 høring om kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse påvirke revideringen av eksisterende og eventuelle 
nye løyper i kommunen?  
 
Ordfører har sjekket dette med våre saksbehandlere på feltet og svaret på dette er 
nei, kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse vil ikke være til hinder for 
regodkjenning eller nye snøscooterløyper i Nordreisa kommune. 
 
Videre er spørsmålet; hvor mange snøscooterløyper kan vi forvente ha igjen etter 
2021? 
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Dette er svært vanskelig å svare på. Det er i dag noen løyper med skredutsatte 
punkter, disse vil en måtte vurdere nøye. Så vil en ved alle revideringer måtte 
påregne justeringer av løypenettet. Prosesskravene og kriteriene løypenettet skal 
vurderes etter, er satt i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a. Ordfører kan derfor ikke tallfeste dette, men antar at omfanget vil 
være omtrent slik som i dag. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Svar på interpellasjon fra John Karlsen (Frp) - Interkommunalt samarbeide 

Interpellanten peker på at interkommunalt samarbeid i Nord-Troms er bygd opp gjennom mange 
år og at dette er svært viktig. Dette er en oppfatning som ordfører er svært enig i, og som det fra 
Nordreisa kommune sin side jobbes med å utvikle. 
 
Det er som interpellanten påpeker noen rand-kommuner i vår region som av og til ønsker å søke 
samarbeid til andre enn det etablerte NT samarbeidet. Dette kan være greit på områder der vi 
ikke har et etablert samarbeid, men ordfører ser det som utfordrende når noen bryter ut av 
etablerte samarbeid, eller etablerer samarbeid på de samme områdene regionrådet søker å utvikle. 
 
Interpellanten spør hva skjer i regionrådet og om dette er et aktuelt tema? 
 
Styret i Nord-Troms regionråd har over tid forsøkt å gjøre noe med dette. Det er vedtatt en 
omorganisering av NT regionråd i alle kommunestyrer og denne uka ble var det nye 
representantskapet, som er formannskapene i NT6 samlet for første gang. Målsetningen med 
dette er en bredere politisk forankring av regionrådets politikkområder. Det håper vi på sikt vil gi 
en bedre forankring og større forståelse for viktigheten av dette arbeidet. 
 
På bakgrunn av dette utarbeides også en ny utvidet samarbeidsavtale. Hensikten med denne 
avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. Og ikke minst 
avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva 
partene skal samarbeide om. Denne planen ble behandlet av representantskapet denne uka, skal 
behandles i de respektive kommunestyrene i juni. 
 
Videre har regionrådet i januar i år hatt en strategisamling der det er jobbet med å utvikle 
samarbeidet videre. Her uttrykket samtlige kommuners ordførere at de ønsket å utvikle 
regionrådssamarbeidet videre, men også at det på enkelte områder ikke vil være naturlig.   
 
Det vil fra tid til annen komme eksempler på samarbeid som ikke blir etablert eller videreført 
selv om noen skulle ønske det. Det viktige her er etter ordførers mening prosessen rundt disse 
sakene. Det må være åpenhet, ryddighet og klare spilleregler i behandlingen av disse sakene fra 
alle berørte parter. Det interkommunale plankontoret som interpellanten trekker fram kan etter 
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ordførers mening brukes som eksempel på en dårlig prosess for avvikling av et samarbeid. 
Høringsuttalelsen om strategisk næringsplan i tromsøområdet som kommunestyret skal behandle 
i dag er et eksempel på etablering av nytt samarbeid som ikke har vært gjenstand for en åpen og 
ryddig prosess. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Svar på spørsmål fra Per Sverre Moen (H) - Sykestuesengene og 
områdegeriatriske tjenester (OGT) ved Helsesenteret Sonjatun 

Ordfører deler fullt ut spørsmålsstillers bekymringer når det gjelder det totale 
spesialisthelsetilbudet ved DMS Nord-Troms. Det er korrekt at det var lagt frem 2 saker for det 
nye styret i UNN onsdag denne uken.  
 
Nordreisa kommunes holdning til saken om sykestuesenger er at vi sammen med Helse Nord, 
UNN og de 3 andre Nord-Troms kommunene har fått utarbeidet en evalueringsrapport. Denne 
avtalte vi i 2016 å følge ved fremtidig drift av sykestuesengene. Hovedlinjene i denne rapporten 
er det UNN nå følger, men omfanget på tilskuddet og fordelingen av dette mellom kommunene 
er etter vår mening ikke i samsvar med evalueringsrapporten. Dette er spilt inn til styret i brevs 
form og ordfører møtte også i styremøte. Dessverre ble dette ikke tatt til følge og 
administrasjonen innstilling fikk flertall. Dette innebærer at Unn finansierer 6 sykestuesenger i 
Nord-Troms, hvorav 2 i Nordreisa. 
 
Innstillingen i saken om OGT og endring fra døgn til dagdrift er etter vår mening mangelfull, 
dette har Nordreisa kommune kommunisert overfor UNN og fått gehør for. 
 
Spørsmål 1. Er det riktig at en fra UNN HF`s side har valgt å utsette deler av det som ligger i 
sakene til styret for å bedre dialogen med Nordreisa kommune? 
 
Svar: Etter intens jobbing fra flere, både administrativt og politisk ble saken om OGT utsatt, og 
det skal gjøres en evaluering av denne. Saken vil fremmes på nytt i styremøte i juni. 
 
Spørsmål 2. Hva gjør Nordreisa kommunes ledelse i så fall for bidra sterkt til denne dialogen 
både på kort og lang sikt, og at det blir en prosess som prioriteres høyt politisk og administrativt i 
kommunen både for hindre nedbygging av tjenester og utvikle nye? 
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Svar: Ordfører ble informert av styreleder om utsettelsen fredag ettermiddag, og det er derfor 
laget en sak denne uken til kommunestyret slik at arbeidet forankres her. Dette er et meget viktig 
tilbud for befolkningen i Nord-Troms, og ordfører ønsker å bidra til at kommunen prioriterer 
dette arbeidet både administrativt og politisk. Nordreisa kommune må være konstruktive, og det 
vil være en styrke om nabokommunene bakker oss opp. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 


