
FO 31/20 Naturslitasje v/Fred Erlend Rundhaug 

 

 

Kommunen har uten tvil stort potensiale for å tilrettelegge enda mer for å redusere 

naturslitasje, men det gjøres også en god del.  

 

«Vi kan ikke lenger være gratispassasjerer på ryggen av allemannsretten. Regninga for 

naturlig moro må også betales – av alle brukerne, kommunene og staten i fellesskap» var et 

sitat i Dagsavisen en stund tilbake. 

 

Kommunen har tre statlig sikrede friluftslivsområder hvor det er utført flere 

tilretteleggingstiltak og planlagt flere for å kanalisere ferdsel til tilrettelagte stier (i forskjellig 

grad) og for å motvirke spontanstier som stykker opp vegetasjonen og mindre økosystemer. 

 

I forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder har kommunen lagt følgende tiltak 

som skal begrense naturslitasje: 

 

• På Kvænnes er det foreslått å «stenge» en strekning av sti langs vestlig bredde hvor stien 

ødelegger vegetasjon som medfører økt erosjon. Kommunen har søkt fylkesmannen om 

dispensasjon fra verneforskriften for å styrke eksisterende parallell sti som går mellom 20 

og 100 meter lenger inn. Det var ønsket å få utført arbeidet i 2020, men søknaden om 

dispensasjon er ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen, men midlertidig muntlig svar er 

gitt: Fylkesmannen utarbeider forvaltningsplan for naturvernområder i kommunen, og 

ønsker ikke å innvilge dispensasjon fra verneforskriftene før forvaltningsplan er ferdigstilt. 

Kommunens intensjon om å stengeeksisterende sti går ut på å forflytte vegetasjonslapper 

fra forsterket sti til innfartspunktene til den stengte stien. 

  

• I Goppaskogen vil det i løpet av høsten tilrettelegges for økt ferdsel mellom boligområdet 

Goppa og Meierivegen for økt ferdsel med tilrettelegging for rullestolbrukere/barnevogner. 

Slike tiltak gjør selvfølgelig skader på vegetasjonen der hvor tiltaket utføres, men til 

gjengjeld skåner det naturmiljøet rundt som ellers vil opplever slitasje som følge av 

menneskers snarveier, og ønske om å gå tørrskodd rundt våte områder. 

  

Nord-Troms Friluftsråd (kommunen medeier) er konseptansvarlig for blant annet Ut i 

NORD og JuleSPREK. Ut i NORD har en stor brukermasse og som nevnt i interpellasjonen 

medfører økt bruk av naturen som aktivitetsområde. Representant fra 

kommuneadministrasjonen er ansvarlig for at konseptet realiseres i kommunen. Turer som 

inkluderes og beskrives er i all hovedsak eksisterende turer, og det oppstår derfor ikke nye 

stier som resultat av Ut i NORD. Likevel øker bruken av disse stiene og friluftsrådet bistår 

med økonomisk støtte for tilrettelegging og klopping i sårbare myrområder. Et eksempel på 

dette er støtte til frivillige som har laget enkel klopping over myr til Nesvannet. Skilting av 

turene som kanaliserer ferdselen og slik motvirker forgreninger og parallelle stier er en av de 

mest effektive og kostnadssparende tiltakene mot vide spredninger av spontanstier. 

  

I møte 27.oktober, mellom Nord-Troms Friluftsråd og frivillige i de forskjellige kommunenes 

arbeidsgrupper, ble det fastslått at det vil bli økt fokus på merking av turstier mellom turstart 

og målet. Dette vil kanalisere ferdsel enda bedre, og begrense naturslitasje ytterligere. 

 

Visit Lyngenfjord (kommunen medeier) er klar over at en økning i stisykling vil medføre økt 

slitasje i naturen og derfor har de i sin handlingsplan beskrevet hva som må til for å unngå 



dette. I tillegg har de laget en stisjekk med konkrete tiltak for å unngå slitasje på de stiene som 

er beskrevet i stisykkel brosjyren. 

 

Se vedlagt handlingsplan og stisjekk for 

Nordreisa: https://drive.google.com/drive/folders/1rNOeThvgzaA7hFNTTBOd8ukWmjuEH

M3r?usp=sharing 

 

I dokumentet «Bærekraftig stisykling (Nordreisa stisjekk 2)» identifiseres problemområder 

hvor blant annet sykkelstier gjør skade på myrvegetasjon, med anbefaling om å finne bedre 

alternativ trasé. Flere av tiltakene som foreslås er utprøvd; bruke naturstein til å styrke mindre 

bekkefar for slitasje. 

  

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rNOeThvgzaA7hFNTTBOd8ukWmjuEHM3r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rNOeThvgzaA7hFNTTBOd8ukWmjuEHM3r?usp=sharing


FO 32/20 Atomvåpenfri v/Svein-Erik Falk  

 

Ordfører oppfatter interpellasjonen som forslag til en uttalelse og har ingen kommentarer. 

 

 



FO 33/20 Familiesenteret v/Agnes Bjørgve 

Det er mange faktorer som har ført til at Familiesenteret er opphørt; både plassmangel, 

omorganisering, nedbemanning og vedtatte innsparingstiltak. Samme spørsmål ble drøftet i 

oppvekst- og kulturutvalget 14.10.2020. Da det ble gitt en omfattende redegjørelse for 

omorganiseringsprosessens drøftingsmøter. Se møteprotokollen, vedlagt. 

De formaliserte møtearenaer for tverrfaglig samarbeid per i dag er: 

• Skolehelseteam er en arena som alle skoler har hvor saker diskuteres anonymt eller med 

navn hvis det er gitt tillatelse fra foresatte. I dette teamet deltar skolen med rektor og lærer, 

fagleder PPT, barnevernleder, helsesykepleier ved skolen og evt. lege/BUP. 

• Barnehagen har tilsvarende team. (barnehagehelseteam) 

• Ressursteam er et tverrfaglig team med PPT, rektor, lærere og skolefaglig rådgiver hvor 

det tas det opp saker på systemnivå, klassenivå og individnivå. Barnehagen har tilsvarende 

team. 

• Koordinerende enhet er en arena for å ta opp saker hvor familier med omfattende behov for 

tverrfaglig samarbeid og koordinering av ressurser: I dette teamet møte sektorleder for 

helse, oppvekst, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernleder og helsesykepleier. 

• Ansvarsgrupper opprettes for barn i barnehagealder og skolealder, der det er behov for det 

og denne gruppen er tverrfaglig og sammensatt etter behov.  

• Nordreisa forebyggende gruppe består av politi, rus- og psykisk helse, helse, barnevern, 

skoleleder ungdomstrinn, skolefaglig rådgiver, NAV. Gruppa samarbeider om å drive 

forebygging blant barn og unge i Nordreisa kommune. 

 

Det var sikkert enklere å få samarbeidet til å flyte når alle var samlet i ett hus, men 

møtearenaer kan gjenskapes selv om ikke alle er samlet fysisk i dag, eller er organisert 

innenfor samme sektor. Det handler om vilje til å gjennomføre på tvers av virksomhet og 

sektorer, til det beste for barn og unge i kommunen.  

 

 

 

 



FO 34/20 Utslipp til miljø v/Siv Elin Hansen 
 
 

Nordreisa kommune bidro med kr. 10.000 til TV-aksjonen 2020 - som går til WWFs arbeid 

med å bekjempe plast i havet. Det er en viktig sak. 

 

Prøvetakingen som Naturvernforbundet har utført i vår har ikke kommunen vært orientert om 

og kjenner heller ikke til hvilke snødeponi det er tatt prøver fra.  

 

For å definere hvor forurensing kommer fra, er det ikke tilstrekkelig å bare ta prøver fra 

snødeponi. Det må også tas prøver fra «rene» områder uten nevneverdig 

trafikkbelastning.  Tungmetaller og annen forurensning er dessverre også luftbåren fra 

Europa.  For å vurdere om det er nødvendig med tiltak lokalt, må det gjennomføres 

prøvetakingsprogram over tid både fra sentrumsnære snødeponi, andre snødeponi og uberørte 

områder. Analyseresultater må igjen danne grunnlag for videre utredning om konsekvenser av 

snødeponi uansett beliggenhet, herunder hvordan påvirkes Reisaelva av snødeponi. Slike 

undersøkelser må gjennomføres av aktuelle firma/personer som har kompetanse til å gjøre 

slike undersøkelser.  

 

Snødeponi ved Storslett bru og ved Strandveien (Coop) benyttes av Statens vegvesen, Troms 

og Finnmark fylkeskommune og Nordreisa kommune.  For kommunens vedkommende 

gjelder det de rodene som ligger nær disse deponiene.  Øvrige kommunale brøyteroder 

benytter lokale deponier i rodene.  Kommunen kjører sjelden bort snø, og i tilfelle behovet 

oppstår flyttes snøen til steder nær deponiet. Kommunen støtter seg til fylkesmannens 

vurdering om at snø som er fri for forurensning kan deponeres langs elva.  

 

Fylkesmannen i Nordland har en artikkel på sin hjemmeside som gir svar på mange spørsmål. 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Dumping-og-

deponering-av-sno---hva-er-lov/ 

 

Når det gjelder avisoppslaget interpellanten henviser til, så gjennomførte kommunen i 2018 

en stor aksjon mot både private og kommunale bygg. Alle eiere av bygninger som hadde olje 

eller fettavskiller ble tilskrevet og de skulle gi tilbakemelding til kommunen med 

dokumentasjon på drift og tilsyn av avskillere. 

  

Ordfører synes forøvrig det er noe underlig at Naturvernforbundet videreformidler dette 

budskapet via et politisk parti i en interpellasjon i stedefor direkte kontakt med kommunen. 

Ordfører vil ta kontakt med Naturvernforbundet for å få vite mer om prøvetakingen som er 

gjort i år og eventuell nødvendig oppfølging. 
 
                                                                                            

 
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Dumping-og-deponering-av-sno---hva-er-lov/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Dumping-og-deponering-av-sno---hva-er-lov/


FO 35/20 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland 

 

 

Nordreisa kommune har lenge hatt både ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede, 

fordi det er viktig at synspunkter fra disse blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser. Nå 

er dette blitt krav i ny kommunelov. I kommunestyremøtet 24.09.2020 ble det fremmet 

forslag om tale- og forslagsrett i kommunestyret for en representant fra eldrerådet i saker som 

berører eldre der forslaget falt. 

 

Interpellantens spørsmål handler om likebehandling for disse rådene. 

Det er noen vesentlige forskjeller på ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede. 

Ungdommer under 18 år er ikke valgbar på partilister slik som eldre og funksjonshemmede 

er. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Ungdomsrådet 

blir oppnevnt av ungdommen selv. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede blir valgt av 

kommunestyret. I dagens kommunestyre har vi 2 representanter som også er representanter i 

eldrerådet. 

 

I eldrerådets reglement i Nordreisa kommune står det blant annet også at eldrerådet skal 

forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunen. 

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha 

følgende saker til uttalelse: Årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, sektorplaner med 

interesse for eldre og andre saker (eks. infrastruktur, kulturtiltak, kommunale avgifter m.m.).  

 

Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til §2, 

ansvarsområde. 

 

På regjeringens hjemmeside står dette: 

Kommunestyret og fylkestinget har mulighet til å gi eldrerådsmedlemmer møte- og talerett i 

kommunestyre- og fylkestingsmøter, og møter i andre folkevalgte organer. Talerett kan, som 

et eksempel, brukes til å presentere rådets årsmelding for kommunestyret. Eldrerådet kan for 

eksempel orientere om saker som det har fått gjennomslag for og saker som fortsatt står uløst, 

hvor det er behov for videre arbeid for å finne gode løsninger. I noen kommuner kan for 

eksempel mye av saksbehandling skje i utvalg. For eldrerådsmedlemmene kan det derfor være 

mer hensiktsmessig å anmode om å få møte- og talerett i disse organene enn i kommunestyret. 

 

Ordfører vil invitere leder av eldrerådet til kommunestyret for å legge frem sin årsmelding. 

Alle protokoller fra møtene i eldrerådet vil bli lagt som referat til kommunestyret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


