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PS 13/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 05.05.2020  
 

Behandling: 
Til sak RS 17/20 fremmet Olaug Bergset (SP) følgende tilleggsforslag: Søknaden følges opp 
med søknad til regionalt nivå. 
 
Olaug Bergsets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Referatsaker med merknad fra Olaug Bergset ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
I forhold til sak RS 17/20: Søknaden følges opp med søknad til regionalt nivå. 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14552
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14552


 
 

PS 15/20 Forslag om å delta i programmet Næringsvennlig kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 05.05.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune søker Innovasjon Norge om å gjennomføre Næringsvennlig kommune 
programmet. Nordreisa kommune søker Innovasjon Norge om tilskudd på kr. 200.000 til de 
eksterne utgiftene til å gjennomføre forstudiet.  
 
Kommunedirektøren bekrefter at Nordreisa kommune er beredt til å stille den tid og de ressurser 
til disposisjon som gjennomføringen av dette programmet krever, for å oppnå ønskede effekter.  
 

PS 16/20 Ekstraordinær støtte til Visit Lyngenfjord for å berge 
reiselivsnæringen gjennom den nære fremtid 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 05.05.2020  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Vi forventer at midlene bidrar til ekstra 
innsats for markedsføring av reiselivet i eierkommunene i Visit Lyngenfjord og at dette 
synliggjøres før utbetaling. 
 
Olaug Bergsets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, 

Vedtak: 
Næringsutvalget bevilger ekstraordinært kr. 150.000 til Visit Lyngenfjord, under forutsetning av 
at øvrige eierkommuner gjør det samme. Midlene bevilges fra kommunalt utviklingsfond.  
 
Vi forventer at midlene bidrar til ekstra innsats for markedsføring av reiselivet i eierkommunene 
i Visit Lyngenfjord og at dette synliggjøres før utbetaling. 
 
 

PS 17/20 Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i forbindelse med 
Koronasituasjonen 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 05.05.2020  
 



Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Vi ber ordfører ta initiativ til et snarlig 
møte mellom regionrådet og Tromsbenken på Stortinget. Næringshagen, lokal bank og 
næringslivet må delta på møtet. Likviditetsstyrkende tilskott må prioriteres. 

Kommunedirektøren fremmet følgende endringsforslag: Tredje kulepunkt endres slik: 
Likviditetstilskudd til bedrifter som sitter med store varelager som følge av koronakrisen 
 
Kommunedirektørens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Olaug Bergsets (Sp) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endret kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i arbeidslivet 
som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er kartlagt i 
kommunen:  
 
Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik: 
 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til størrelsen 

på faste kostnader  
 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer  
 Likviditetstilskudd til bedrifter som sitter med store varelager som følge av koronakrisen 
 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
 
Vi ber ordfører ta initiativ til et snarlig møte mellom regionrådet og Tromsbenken på Stortinget. 
Næringshagen, lokal bank og næringslivet må delta på møtet. Likviditetsstyrkende tilskott må 
prioriteres. 
 


