
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset 
Dato: 12.03.2020 
Tidspunkt: 09:00-15:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Yttregaard Leder H 
Lise Beate Brekmoe Nestleder AP 
Gunn Merete Mandal Medlem AP 
Hermann Olaussen Hermansen Medlem H 
Ola Dyrstad Medlem SP perm. fra 13.00-13.30 
Johanne E Sommersæter Medlem SP 
Jonny Henriksen Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader Ingen 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Funderud  Drift og utvikling  
  

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. 
 
______________________  ____________________ 
Tore Yttregaard    Lise Beate Brekkmo 
Leder  
 
______________________            ________________________  
Dag Funderud        Ola Dyrstad 
Sekretær 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/20 Referatsaker   
RS 27/20 5428/47/280 Oppheving av fyringsforbud  2019/27 
RS 28/20 5428 Svar på søknad om overnatting Reisa 

Montessoriskole 
 2019/24 

RS 29/20 1942/14/87 Fyringsforbud  2019/27 
RS 30/20 5428/77/12 Oppheving av fyringsforbud  2019/27 
RS 31/20 5428 Svar på søknad om overnatting Nord-Troms 

vgs avd Storslett 
 2019/24 

RS 32/20 5428/57/13 Svar på søknad om fritak fra feie- og 
tilsynsgebyr 

 2019/27 

RS 33/20 5428 Svar på søknad om overnatting Storvik 
grendehus 

 2019/24 

RS 34/20 Byggetillatelse nybygg og bruksendring  2019/1435 
RS 35/20 Tillatelse til tiltak 5428/13/2 Oppfylling av areal 

for parkeringsplass 
 2020/23 

RS 36/20 Ferdigattest 5428/53/30 Rivning av bolig etter 
brann 

 2019/1037 

RS 37/20 Ferdigattest 1942/ 29/53  2020/13 
RS 38/20 FERDIGATTEST 1942/ 47/67  2018/842 
RS 39/20 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på 5428/18/11  2020/160 
RS 40/20 Ferdigattest 5428/13/2  2018/1197 
RS 41/20 Innvilget midlertidig fritak for vann- og 

avløpsavgifter for gnr 15 bnr 111, Sonjatunveien 
23, 25 og 27. 

 2020/47 

RS 42/20 Innvilget midlertidig fritak for vannavgift for 
driftsbygning på gnr 22 bnr 29 

 2019/970 

RS 43/20 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 43, 
bnr 28 

 2020/45 

RS 44/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20  2020/83 
RS 45/20 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet  2019/377 
RS 46/20 Overdragelseserklæring - avtale om arbeid og 

vedlikehold av kommunenes veilysanlegg 
 2020/60 

RS 47/20 Overdragelseserklæring om bruk av GNNS og 
kjøp av kart- og oppmålingstjenester 

 2020/60 

RS 48/20 Tilsynsrapport håndtering av næringsavfall  2019/894 
RS 49/20 Omgjøring av vedtak - klage på vedtak om 

produksjonstilskudd 2017 
 2019/1441 

PS 11/20 Vedtak om deling av hyttetomt gnr 83, bnr 1 - 
påklaget 

 2019/725 



PS 12/20 Søknad om konsesjon for erverv av gnr 22, bnr 1, 
10 og 22 

 2020/195 

PS 13/20 Søknad om konsesjon ved kjøp av gnr 43, bnr 5  2020/204 
PS 14/20 Søknad om deling gnr 47, bnr 4  2019/1002 
PS 15/20 Klagebehandling - endring av planbestemmelser i 

reguleringsplan Betesta planid. 19422014_002 
 2019/144 

PS 16/20 Område adressering for område Mikkelvika.  2020/169 
PS 17/20 Oppheving av reguleringsplan Reiselivsanlegg 

Kippernes planid. 19421994_001 
 2020/259 

PS 18/20 Søknad om deling gnr 58, bnr 8  2019/1020 
PS 19/20 Utredning -kommunal bygningsmasse 

Storslett/Sørkjosen 
 2020/235 

PS 20/20 Retningslinjer for Nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket (NMSK) 2020-2023. 

 2020/49 

PS 21/20 Forslag til navneendring for område Leirbukt  2020/171 
PS 22/20 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

- Nordreisa kommune. 
 2019/1018 

PS 23/20 Revidert driftsavtale Saga skianlegg  2020/213 
PS 24/20 Merknader til forslag til jordskifteavgjørelse - 

Kvennes gnr 4 
 2016/591 

PS 25/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa 
kommune 

 2017/838 

PS 26/20 Forslag til veinavn for vei til Selbuvika  2020/168 
PS 27/20 Forarbeid for vurdering av revisjon av Forskrift 

for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa 
kommune, Troms. 

 2020/231 

PS 28/20 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny 
behandling 
 

 2017/1110 

 
Ettersendt 6.3.20 
PS 29/20 Status gravemaskin - Ny behandling 
PS 30/20 Søknad om deling gnr 2, bnr 11 i Nordreisa 
PS 31/20         Oversikt brøyting kommunale veier 
 
 
Spørsmål fra utvalget:  
Ønske om at reglement for driftsutvalget gjennomgås i neste møte 
Avtale om leie av hjullaster ønskes lagt fram i neste møte 
 

PS 10/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%20(UB)&JP_ID=61290
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%20(UB)&JP_ID=61124
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%20(UB)&JP_ID=61214


Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 

 

PS 11/20 Vedtak om deling av hyttetomt gnr 83, bnr 1 - påklaget 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune omgjør vedtak av 23.01.2020 der det ble gitt delingstillatelse til hyttetomt 
fra gnr 81, bnr 3 i Nordreisa. Vedtaket er påklaget av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og 
Nordreisa kommune imøtekommer klagen ved at søknad om deling av hyttetomt fra gnr 83, bnr 
1 avslås.  
 
Vi kan ikke se at vilkårene for å dispensere fra bygge- og deleforbudet i strandsonen jf plan- og 
bygningsloven § 1-8 og 19-2 er tilstede. Begrunnelsen er at Naustneset på gnr 83, bnr 1 er 
ubebygd, når man ser bort fra eiendommene inntil veien, og en ny tomt vil kunne virke 
privatiserende for bruken av området. Hensynet bak bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 
1-8 og 19-2 vil ved en dispensasjon og deling bli vesentlig tilsidesatt. Oppsummert kan vi derfor 
ikke se at natur og friluftsinteresser blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket.  
 
Når dispensasjon ikke kan gis, kan delingstillatelse heller ikke innvilges jfr plan- og 
bygningslovens 20-1 og jordlovens § 12. 
 

PS 12/20 Søknad om konsesjon for erverv av gnr 22, bnr 1, 10 og 22 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 innvilger Nordreisa kommune konsesjon uten boplikt til 
Oddmund Johansen for erverv av gnr 22, bnr 1, 10 og 22 i Nordreisa. 
 

PS 13/20 Søknad om konsesjon ved kjøp av gnr 43, bnr 5 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 



Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og innvilger Flortex AS konsesjon for erverv 
gnr. 43, bnr. 5 i Nordreisa kommune. 
 

PS 14/20 Søknad om deling gnr 47, bnr 4 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 40 daa til ny eiendom i Nordreisa kommune. 
Arealet er bebygd av en eldre hytte.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradelingen ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 
bebygd. Eiendommen er stor og har ingen jordbruksarealer.  
 
Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for 
deling i og med at grunneier skal beholde den nye eiendommen og ønsker å selge resten av 
eiendommen til noen som kan utnytte eiendommen bedre. Delingstillatelsen er vurdert i forhold 
til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt. 
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 
ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven. 

 

PS 15/20 Klagebehandling - endring av planbestemmelser i reguleringsplan 
Betesta planid. 19422014_002 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 



Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Klagen tas til følge. Som en konsekvens av nye opplysninger som har framkommet for 
kommunen, slettes § 2.1.8 Takform/-vinkler i planbestemmelsene for detaljreguleringsplanen 
Betesta planid. 54282014_002, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Dette anses som en mindre 
endring av planbestemmelsene. 

 

PS 16/20 Område adressering for område Mikkelvika. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkelloven § 21 og matrikkelforskrift § 50 vedtar 
Driftsutvalget forslaget til navnet Mikkelvika for område Mikkelvika. 
 

PS 17/20 Oppheving av reguleringsplan Reiselivsanlegg Kippernes planid. 
19421994_001 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 oppheves reguleringsplanen Reiselivsanlegg 
Kippernes med planident 19421994_001. 
 

PS 18/20 Søknad om deling gnr 58, bnr 8 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 14 daa som tilleggsareal fra gnr 58, bnr 8 
som tilleggsareal til gnr 58, bnr 35 i Nordreisa kommune. 
  
 Jfr jordlovens § 9 godkjennes omdisponering av 7 daa tidligere overflatedyrka jord. 



 Delingen av inntil 14 daa godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og 
bygningsloven §§ 20-1-m.  

 Jfr plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel til deling av inntil 14 daa fra gnr 58, bnr 8 som tilleggsareal til gnr 58, bnr 35. 
 

Formålet med delingen av tilleggsareal til bebygd boligtomt som brukes til fritidsbruk. 
Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen da dette er en eiendom med lite 
jordbruksareal som ikke har grunnlag for selvstendig drift. På grunn av dette ser vi ikke at 
delingen i dette tilfellet vil komme i konflikt med landbruksinteresser og friluftslivet i området. 
Større boligtomter i distriktene fremmer bolyst og muligheten for framtidig bosetting på denne 
eiendommen vektlegges som samfunnsnyttig. Når arealet ikke skal bebygges kan vi ikke se at 
delingen er til hinder for allmenn ferdsel langs vannet som er hensynet som skal vurderes i pbl § 
1-8. Dispensasjon begrunnes med at vi oppsummert ikke ser at det er en overvekt av ulemper 
med denne dispensasjonen. 
 
Det settes følgende vilkår:  
 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt. Skredfare og usikre grunnforhold må også vurderes i 
forkant.  

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble 
gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  

 

PS 19/20 Utredning -kommunal bygningsmasse Storslett/Sørkjosen 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 
 

PS 20/20 Retningslinjer for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
2020-2023. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  



Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 

PS 21/20 Forslag til navneendring for område Leirbukt 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalget: nytt navn Lerbugt 
 
Endringsforslag fra utvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkelloven § 21 og matrikkelforskrift § 50. vedtar 
Driftsutvalget forslaget til navneendring for vei i område boligfelt Leirbukt. Fra 1022 Fossvoll 
til navne Lerbugt. 
 

PS 22/20 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - Nordreisa 
kommune.  

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag/endringsforslag fra Johanne Sommersæter og Ola Dyrstad SP,  
 
Driftsutvalget vil understreke at beitebruk og høsting av utmarka er en viktig del av 
bosetningsgrunnlaget i Nordreisa. Dette må friluftslivet og nye næringer ta hensyn til når mye 
aktiviteter planlegges. 
 
Endring side 194 Straumfjord vest, Storvik (Reasnjarga) endring: Det fiskes mye etter sjøørett, 
både av lokale, hyttefolk og andre. 
 
Kommunedirektørens forslag med tilleggs/endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner vedlagte revidert forslag til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 



Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og skal inkluderes i vurderinger ved utforming av plan. 
 
Driftsutvalget vil understreke at beitebruk og høsting av utmarka er en viktig del av 
bosetningsgrunnlaget i Nordreisa. Dette må friluftslivet og nye næringer ta hensyn til når mye 
aktiviteter planlegges. 
 
Endring side 194 Straumfjord vest, Storvik (Reasnjarga) endring: Det fiskes mye etter sjøørett, 
både av lokale, hyttefolk og andre. 

 

PS 23/20 Revidert driftsavtale Saga skianlegg 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Avtale om vedlikehold av Saga skianlegg og Ymber arena jf vedlegg godkjennes. Avtalen 
erstatter tidligere avtale fra 2013. 
 

PS 24/20 Merknader til forslag til jordskifteavgjørelse - Kvennes gnr 4 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Johnny Henriksen (Frp) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Driftsutvalget støtter administrasjonens høringsuttalelse datert 12.02.2020. 
Driftsutvalget henstiller til Nord-Troms jordskifterett om å endre formuleringer i forslaget til 
bruksordningsregler for parsell av Nordkjosveien, slik at lokaldemokratiske prosesser og 
kommunale budsjettrammer ivaretas. 
 

PS 25/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  



Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 

PS 26/20 Forslag til veinavn for vei til Selbuvika 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkelloven § 21 og matrikkelforskrift § 50. vedtar 
driftsutvalget forslaget til navne: Selbuvikveien, for veien til Selbuvika 
 
 

PS 27/20 Forarbeid for vurdering av revisjon av Forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det settes i gang et forarbeid for vurdering av revisjon av forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms.  

 Forarbeidet utarbeides i tett samarbeid med nasjonalparkstyret. 
 Det skal avholdes møter med aktuelle næringsaktører, lag og foreninger og grendelag 

med mer for å sikre medvirkning fra lokale brukere av Reisavassdraget. 
 Når forarbeidet er ferdig, legges det fram ny sak til driftsutvalget. 

 

PS 28/20 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny behandling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Brev fra brannsjefen av 11.mars 2020 ble lagt fram for utvalget. 
 
Forslag fra utvalget: nytt punkt to, resterende endringer i avtalen godkjennes. 



Vedtak: 

Nordreisa kommune vil på nåværende tidspunkt ikke godkjenne at kommuner utenfor Nord-
Troms regionen deltar i brann- og feiesamarbeidet. 

Resterende endringer i avtalen godkjennes. 

 

PS 29/20 Status gravemaskin - Ny behandling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Tore Yttregaard H  
Gravemaskinens leasingavtale sies opp i juli 2020, og det inngås avtale med lokale 
entreprenører. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslag fra Tore Yttregaard. 
Kommunenedirektørens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til utredning om kostnader for bruk av gravemaskin i egen regi kontra 
inngåelse av rammeavtale for gravearbeid og vedtar at leasingavtale for gravemaskin forlenges 
ut 2023 for så og kjøpes ut. 
 

PS 30/20 Søknad om deling gnr 2, bnr 11 i Nordreisa 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 

PS 31/20 Oversikt brøyting kommunale veier 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
Forslag fra Tore Yttregaard H, nytt kulepunkt 2: brøytekontrakt lyses ut for 7 år 2020-2027. 

Behandling: 
Kommunedirektøren forslag ble satt opp mot forslaget fra Tore Yttregaard (H). 
Forslaget fra Tore Yttregaard (H) fikk 5 stemmer og kommunedirektørens forslag fikk to 
stemmer. Forslaget fra Tore Yttregaard (H) dermed vedtatt.  



Vedtak: 

 driftsutvalget tar administrasjonens oversikt over brøyting kommunale veier til orientering.  
 brøytekontrakter lyses ut for 7 år 2020-2027. 
 administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide samarbeidsavtaler med Troms og Finnmark 

fylkeskommune og Statens vegvesen om drift og vedlikehold av veier 2022-2027. Endelige 
avtaler legges fram for politisk godkjenning. 

 


