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PS 1/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag til referatsak 20/21: Formannskapet ber ordfører ta 
initiativ til en koordinert aktivitet i Kompetanseforum Arktisk opp mot campus Nord-Troms, 
videregående opplæring og Nav i Nord-Troms. Arena Nord-Troms og andre næringsaktører er 
naturlige samarbeidspartnere.  
 
Referatsaker tas til orientering. 
 
Det ble først stemt over forslaget til Bergset (SP). Forslaget enstemmig vedtatt.  



 
Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
Formannskapet ber ordfører ta initiativ til en koordinert aktivitet i Kompetanseforum Arktisk 
opp mot campus Nord-Troms, videregående opplæring og Nav i Nord-Troms. Arena Nord-
Troms og andre næringsaktører er naturlige samarbeidspartnere. 

PS 2/21 Midlertidig endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond 
2020 (Koronamidler) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune endrer midlertidig retningslinjene for kommunalt næringsfond 2020 
(Koronamidler) slik at eget arbeid i egen bedrift er støtteberettiget i prosjekter. Kun fremtidige 
kostnader er støtteberettiget. Dvs. at arbeid som er lagt ned i slike prosjekter tidligere ikke vil 
være støtteberettiget.  
 
Det er en forutsetning for å kunne gi tilskudd til eget arbeid at dette inngår i et prosjekt, der 
søkers eget arbeid kun utgjør en viss prosentandel av godkjente prosjektkostnader. Det gis en 
begrensning for eget arbeid på inntil 50% av totale godkjente prosjektkostnader og antall timer 
settes til maks 125 timer. 
 
Denne endringen er tidsbegrenset til å gjelde for søknader som behandles og avgjøres frem til 
01.07.2021. 
 
Eget arbeid kan føres som en egen post i kostnadsgrunnlaget med en timesats inntil kr. 400 pr. 
time. Det skal foreligge timelister som dokumentasjon for utbetaling. 
 
 

PS 3/21 Forprosjekt cruise, og søknad om treårig hovedprosjekt 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune stiller seg bak de konklusjoner forprosjekt cruise har presentert. 
 
Nordreisa kommune vedtar å videreføre forprosjekt Cruise inn i et treårig hovedprosjekt med en 
kostnadsramme for kommunens del på kr. 50.666 pr. år, dvs. en totalkostnad på kr. 152.000, 
som fortrinnsvis dekkes av utviklingsfondet, subsidiært næringsfondet.  
 
Vedtaket er betinget av at øvrige kommuner tar sin part, og at prosjektet grovt sett lar seg 
gjennomføre i henhold til fremlagt finansieringsplan. 



 
 

PS 4/21 Næringsareal - fastsettelse av priser og betingelser, samt 
tilgjengeliggjøring av avsatte næringsareal 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H), Tor-Arne Isaksen (Krf) og Hilde Nyvoll (AP) fremmet følgende 
felles endringsforslag: Prisen på næringsareal i Sørkjosen fastsettes til 175,- per m2. 
 
Endringsforslaget fra H, Krf og AP ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fikk 3 stemmer og 4 
stemte for innstillingen. Innstillingen vedtatt.  

Vedtak: 
Pkt. 2 i retningslinjene for salg av næringsarealer for Nordreisa kommune lyder som følger: 
 
2. Salg av næringsarealer fra Nordreisa kommune 
 
Salg av næringsarealer skal baseres på selvkostprinsippet. I selvkostprinsippet ligger 
kommunens samlede kostnader til erverv, regulering, prosjektering og opparbeidelse av arealer, 
som skal belastes på det aktuelle arealet. Markedsverdi- og behov for næringsutvikling skal 
hensyntas. Det fastsettes en pris for hvert enkelt av nåværende og fremtidige områder basert på 
dette. 
 
Næringsutvalget tilrår kommunestyret å vedta følgende priser: 
 
- Tomta ved Europris: 305 kr/m2 
- Industriområdet i Havna: 250 kr/m2 
 
 

PS 5/21 Status for havnesamarbeidsprosjektet i Nord-Troms - veien videre 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Stryk setningen i punkt 2 «det utarbeides 
alternative finansieringsmodeller».   
 
Det ble stemt over endringsforslaget til Bergset (SP). Forslaget fikk 3stemmer. Forslaget falt 
derved.  
 
Det ble deretter stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune støtter det arbeidet som er lagt ned i havneprosjektet i Nord-Troms. 

Dette har gitt gode praktiske hjelpemidler for å markedsføre og drifte havnene mer 
effektivt.  
 

2. Før endelig beslutning tas må prosjektgruppen, med deltakere fra alle aktuelle 
kommuner, utarbeide et forslag til samarbeidsavtale som definerer hvilke konkrete 
oppgaver som skal tilligge en interkommunal ressurs og hvilke oppgaver den enkelte 



kommune ha ansvar for. Nordreisa foretrekker primært modellen definert som felles 
interkommunal ressurs på havnespørsmål, en person på deling mellom kommunene. 
Nordreisa kommune ønsker at det utarbeides alternative finansieringsmodeller og et mer 
nøkternt budsjett enn rapporten foreslår. Videre må det gjøres klare ansvar- og 
rolleavklaringer. Sak med forslag til samarbeidsavtale og nytt budsjett og 
finansieringsmodell legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning. 

 
 

Tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord for 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Næringsutvalget er positive til tjenesteavtalen. Avtalen er på kr. 250.000. 
Saken oversendes kommunestyret for å finne inndekning av beløp. 
 
Denne årlige kostnaden søkes innarbeidet i Nordreisa kommunes driftsbudsjett f.o.m. 2022. 
 
 

PS 7/21 Status i arbeidet med Interkommunalt politisk råd (IPR) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (AP), Tor-Arne Isaksen (Krf) og Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende 
tilleggsforslag: Det er viktig for Nordreisa kommune at Storslett som regionsenter opprettholdes 
samt at de relative fortrinn i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark gir.     
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: formannskapet ber ordfører følge opp vedtakene i 
kommunestyret i Nordreisa, under dette å fremme forslag i Regionrådet om et snarlig 
representantskapsmøte og gå i en dialog med Vest-Finnmark om IPR og å kreve at IPR6 blir 
utredet samtidig med IPR9.   
 
Det ble først stemt over forslaget fra Bergset (SP). Forslaget enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra H, AP og Krf. Forslaget enstemmig vedtatt.  
Det ble til slutt stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Formannskapet godkjenner videre prosess med hensyn til Nordreisa kommunes deltakelse i 
etablering av nytt interkommunalt politisk råd (IPR). 
 
Utredning og utkast til samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd legges frem for 
kommunestyret i første halvår 2021. 
 
Formannskapet ber ordfører følge opp vedtakene i kommunestyret i Nordreisa, under dette å 
fremme forslag i Regionrådet om et snarlig representantskapsmøte og gå i en dialog med Vest-
Finnmark om IPR og å kreve at IPR6 blir utredet samtidig med IPR9.   
 



Det er viktig for Nordreisa kommune at Storslett som regionsenter opprettholdes samt at de 
relative fortrinn i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark gir.     
 

PS 8/21 Grunnboringer av flere områder 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Formannskapet ber om at det gjøres 
grunnboring ved Moan skole og Saga skianlegg. Ved Moan skole må dette innarbeides i 
finansieringsplanen. For Saga skianlegg bør finansieres fra havbruksfondet. Ytterligere 
grunnboringer må det utarbeides en rapport om, og fremmes en ny sak for kommunestyret om 
prioriteringer og finansering.  
 
Innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget til Bergset (SP). Endringsforslaget enstemmig 
vedtatt.   
 

Vedtak: 
Formannskapet ber om at det gjøres grunnboring ved Moan skole og Saga skianlegg. Ved Moan 
skole må dette innarbeides i finansieringsplanen. For Saga skianlegg bør finansieres fra 
havbruksfondet. Ytterligere grunnboringer må det utarbeides en rapport om, og fremmes en ny 
sak for kommunestyret om prioriteringer og finansering. 
 
 

PS 9/21 Innspill til KS - Omstilling i koronaens tid 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat 2021 om 
omstilling i koronaens tid og kommer med følgende innspill:  
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill om 
handlingsrom for omstilling og forebygging av ungt utenforskap.  
 
Spørsmål 1 Hva er det viktigste kommunene gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?  

- Flere hoder og hender må jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren i nær fremtid. Det er 
viktig med stø kurs og streng prioritering. Endringsvilje og endringskompetanse er 
nødvendig for initiativ til å løse felles utfordringer hos kommunale politiske og 
administrative ledere og medarbeidere.     

- En strategi innenfor helse-og omsorg om «Å bo lengst mulig hjemme» må tydeliggjøres 
og forsterkes sammen med statlige finansieringsordninger som eks tilskudd for å 
tilrettelegge og utbedre egne boliger for bruk av velferdssteknologi. Å vri ressurser fra 
institusjoner til hjemmebasert omsorg i et lokalpolitisk perspektiv er vanskelig når køen 
til institusjonsplasser øker.   



- Å bo lengst mulig hjemme må ikke bare være et offentlig mål, strategien må også være 
et mål for den enkelte husstand, dens medlemmer og frivillig sektor.  Hverdags-
rehabilitering i en tidlig fase, i hjemmene, gjør at mennesker kan bo lengre hjemme. 

- Kommunenes fremtidige mangel på kvalifisert fagfolk innenfor helse- og omsorg 
nødvendiggjør bruk av andre hjelpemidler og tiltak. Feks differensiering av 
arbeidsoppgaver for sykepleiere, fagarbeidere og assistenter i helse- og omsorg og 
innføring, opplæring og bruk av velferdssteknologi og digitalisering.   

 
Spørsmål 2 Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi – som kommunen 
opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I såfall hvilke?  

- Statlige innstramninger innenfor ressurskrevende tjenester og statlige 
effektiviseringskrav som reduserer rammen til kommunene, samtidig med kostnadsvekst 
innenfor helse- og omsorg og krav om omstilling av tjenester gjør situasjonen særlig 
utfordrende. 

- Husbankens finansieringsordninger jfr «Aldersvennlige boliger» bør få enda mer fokus, 
finansieringsordninger og tilrettelegging for flere type omsorg+ boliger i kommunene..  

- Distriktskommuner har behov for arbeidskraft, særlig innenfor helse- og omsorg. 
Husbankens startlånsordninger for førstegangsetablerere bør gjeninnføres og eventuelt 
differensieres i forhold til pressområder vs områder uten press.  

- Lånekassens stipendordninger bør tilpasses bedre for elever og studenter som tar helse- 
og omsorgsfag.   

- Lånekassens ordninger i tiltakssonene bør forsterkes.  
- Masterutdanning i avansert klinisk allemennsykepleie forutsetter 50% kommunal 

medfinansiering. Utdanningen er særlig viktig for å imøtekomme fremtidens krav til 
kompetanse i primærhelsetjenesten. 50% kommunal egenandel og i tillegg kostnader 
med inntak av vikarer er svært krevende for kommunal sektor. Dette bidrar til at færre 
kan ta utdanningen. 

 
Spørsmål 3 For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å 
ivareta sin rolle ovenfor medlemmer?  

- Utfordringene i den demografiske utviklingen er ikke et kommunalt ansvar alene, 
kommunene vil ikke klare denne store oppgaven med omstillinger. Kommunene må ha 
tilpasset økonomiske rammer for å møte den store kostnadsveksten i helse- og 
omsorgstjenester. 

- KS bør bidra til sentralt søkelys på strategien om å bo hjemme lengst mulig, og at 
frivillig sektor og familier/pårørende må bidra til helse- og omsorgssektoren i større grad 
i fremtiden. 

- IKT-området til kommunene bør samordnes på en bedre måte for å imøtekomme 
trendene i samfunnet. Lik statens forvaltning, digitalisering og standardisering. Feks kan 
KS utarbeide rammeavtaler innenfor IKT. Hver enkelt kommune har konglomerat av 
ulike leverandører og systemer. 

- I helseutdanningen bør digital kompetanse og tjenesteutøving med velferdssteknologi 
vektlegges i større grad. Digital kompetanse bør få større plass i alle utdanninger.  

 
Spørsmål 4 Hva er det viktigste kommunene gjør for å lykkes med å forebygge og redusere 
utenforskap?  

- Kommunene skal ikke tillate ungt utenforskap. Kommunens tjenester skal være tett på 
barn og unge og det skal være tidlig innsats i barnehage, skole, i samarbeid med 
støttetjenester som barnevenn, PPT og skolehelsetjenester i de tilfeller det er nødvendig.  

- Det er nødvendig med en sterk samordning, koordinering og styring av støttetjenester for 
barn og unge, som barnevern, skolehelsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste. En 
samordning kan utfordre lovverk feks innenfor barnevernsloven.  

- Kommunen skal fortsatt ha et bindende samarbeide med videregående skole og ta inn 
lærlinger. Vekslingsmodellen for elvene i videregående skole er et viktig bidrag for å 
sikre at alle gjennomfører utdanningsforløp i videregående skole.     



 
Spørsmål 5 Er det spesielle statlige styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomien – som 
kommunen opplever er særlige begrensede for muligheter til å forebygge og redusere ungt 
utenforskap? I såfall hvilke?  

- Mer fleksibilitet i opplæringsloven i forhold til mer praktisk tilnærming til opplæring på 
ungdomstrinn.  

- Prosjektmidler knyttes ofte opp til en relativt stor kommunal andel, som gjør at 
kommunen ikke har ressurser til å gå inn i prosjekter.  

- Nordreisa kommune foreslår statlig finansiering av vekslingsmodellen for lærlinger. 
Denne modellen bør utvides til andre faggrupper enn helse- og omsorg og barne- og 
ungdomsfag.    

 
Spørsmål 6 For å legge til rette for kommunens arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig 
gjøre fremover for å ivareta sin rolle ovenfor medlemmene?  

- KS bør sammen med staten bidra til å sikre at alle gjennomfører videregående 
opplæring.  

- KS bør bestrebe etter mer smidighet i opplæringsloven med tanke på et mer fleksibelt 
opplegg for elever i ungdomsskolen, for de som trenger det. Feks lære matematikk, 
lesing gjennom praktisk tilnærming feks gjennom arbeid.  

- Jobbe for sterkere knytninger mellom ungdomsskole og videregående skole.   
- Vekslingsmodellen lærlinger bør utvides benyttes i større grad.    

 

PS 10/21 Søknad om forlengelse av opsjon 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende felles endringsforslag: Søknad om forlengelse av 
opsjonsavtale med Handelsbygg på eiendommen 47/145 avslås.   
 
Forslaget ble satt opp mot innstillingen. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Søknad om forlengelse av opsjonsavtale med Handelsbygg på eiendommen 47/145 avslås.   
 

PS 11/21 Høring - endring i smittevernloven (portforbud) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Med bakgrunn i at portforbud griper så sterkt inn i grunnleggende demokratiske 

prosedyrer og grunnleggende rettigheter går Nordreisa kommune imot forslag om 
endring av smittevernloven om regulering av portforbud.   

 
• Dersom Stortinget likevel vedtar lovendringen bes det om at følgende grupper unntas fra 

regelen:  
Mennesker som lever med vold i hjemmet.  
Barn og andre med særlige omsorgs- eller oppfølgingsbehov 
Bostedsløse 



Personer med rus- og eller psykiske helseproblemer 
Ensomme 
Sørgende 
Personer i institusjoner 

 
• Dersom Stortinget vedtar lovendringen, må portforbud reguleres i hht til 

regioner/områder i forhold til utbredt smitte.  
 
• Dersom Stortinget vedtar lovendringen, må portforbudet reguleres i hht tidspunkt i 

døgnet.   

 

PS 12/21 Åpning for idretts- og fritidsaktiviteter i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: følgende tillegg i kulepunkt to: ordet 
«innendørs» tilføres. 
 
Det ble stemt over innstillingen og tilleggsforslaget samlet. Innstilling og forslaget enstemmig 
vedtatt.  

Vedtak: 
• Voksne over 20 år kan delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i Nordreisa 

kommune, men fortsatt gjelder begrensningen på 10 personer, jfr. nasjonale anbefalinger 
fra regjeringen datert 18.01.2021 (pressemelding nr. 8/21) i forbindelse med 
smitteverntiltak rettet mot Covid-19.  

 
• For aktiviteter innendørs, hvor det planlegges for flere enn 10 deltakere må det sendes 

særskilt søknad til Nordreisa kommune.  
 
• Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernregler følges. 
 
• Dette vedtaket iverksettes fra og med 29.01.2021 og gjelder inntil videre. 
 

PS 13/21 Søknad om dispensasjon til trening for voksne - Nordreisa IL 
Fotball 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Det tillates at Nordreisa IL, fotballgruppa kan organisere treninger innendørs og utendørs 

også for personer over 20 år, på lik linje med barn og unge under 20 år.  
 
• Tillatelsen gjelder i Nordreisa kommune.  
 
• Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernregler følges.  
 



• Dette vedtaket gjelder fra og med 29.01.2021 og gjelder inntil videre. 
 

PS 14/21 Anskaffelsesreglementet for innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.01.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyre i Nordreisa ber om at 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms utarbeider krav til leverandører etter mønster fra Oslo-
modellen, og at kommunene også etablerer tilsvarende krav ved sjølstendig innkjøp fra 
entreprenører og tjenesteleverandører.  
 
Innstillingen ble satt opp mot Bergset (SP) sitt endringsforslag. Innstillingen fikk 5 stemmer og 
forslaget fikk 2 stemmer. Innstillingen vedtatt.   
 

Vedtak: 
Intensjonen i interpellasjonen er ivaretatt i forslag til revidert samarbeidsavtale, handlingsplan 
og anskaffelsesstrategi, kapittel 3, jf. sak til kommunestyret 04.02.2021. 


