
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscene, Halti 
Dato: 04.02.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 18:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl-Gunnar Skjønsfjell Nestleder H 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Rune Benonisen Medlem AP 
Sigrund Hestdal Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Herborg Ringstad Medlem H 
Tore Yttregaard Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Olaug Bergset Medlem SP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Harald A. J. Evanger Medlem SP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Arthur J Tørfoss Medlem FRP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Ramona Soleng Thomassen Medlem UNG 
Oda Kristine Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen Medlem SV 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Agnes Julie Bjørgve Medlem AP 
Tom Vegar Kiil Medlem SV 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 
Oddbjørn Johansen Anne-Rose A. Mikkelsen KRF 
Birgit D Nielsen Tom Vegar Kiil SV 
Fred Erlend Nordgård Rundhaug Siv Elin Hansen SV 

 
Merknader 



 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
Christin Andersen Service- og personalsjef 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
Rita Toresen Økonomisjef 
Angela Sodefjed Kommunalsjef helse- og omsorg 
Siri Ytterstad Kommunalsjef oppvekst- og kultur 
Dag Funderud Kommunalsjef drift- og utvikling 
Hanne Marita Hansen Leder DMS Nord-Troms 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll  Birgit D. Nielsen 
ordfører 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen               Terje Olsen 
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Saksliste 
Orienteringer: 
• Nord-Troms Lensmannsdistrikt v/regionlensmann Ole Johan Skogmo  
• Kvääniteatteri SUS v/prosjektleder Inger Birkelund 
• Regional kvikkleirekartlegging v/kommunalsjef for drift og utvikling Dag Funderud 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/21 Referatsak   
RS 1/21 Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon - kvalitet i 

sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune 
 2019/919 

RS 2/21 Høringsnotat Meld.St. 9 Mennesker, muligheter og norske 
interesser i nord 

 2021/62 

RS 3/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 26.01.21  2019/1270 

RS 4/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 02.12.20  2020/83 

RS 5/21 Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021  2016/1153 

RS 6/21 Tilsagn om tilskudd til kommunale næringsfond og 
Finnmark fylkeskommune Havbruksfond 2020 

 2020/229 

RS 7/21 Redusert bosetting av flyktninger - nye rammer for 
kommunens flyktningtjenester. 

 2019/1234 

RS 8/21 Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det 
økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 

 2020/582 

RS 9/21 Tilbakemelding om rutejustering i fergetilbudet i Nordreisa 
kommune 

 2020/960 

RS 10/21 Særutskrift fra formannskapet: Anskaffelsesreglementet for 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

 2017/1196 

RS 11/21 Særutskrift fra formannskapet: Høring - endring i 
smittevernloven (portforbud) 

 2021/28 

PS 2/21 Detaljreguleringsplan Storslett sentrum - 
prinsippdiskusjon 

 2016/1372 

PS 3/21 Næringsareal - fastsettelse av priser og 
betingelser, samt tilgjengeliggjøring av avsatte 
næringsareal 

 2015/192 

PS 4/21 Status for havnesamarbeidsprosjektet i Nord-
Troms - veien videre 

 2018/192 

PS 5/21 Forprosjekt cruise, og søknad om treårig 
hovedprosjekt 

 2020/1154 

PS 6/21 Midlertidig endring av retningslinjene for 
kommunalt næringsfond 2020 (Koronamidler) 

 2016/1306 

PS 7/21 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert 
samarbeidsavtale, handlingsplan og 
anskaffelsesstrategi 

 2017/1196 

PS 8/21 Tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord for 2021  2016/1304 
PS 9/21 Grunnboringer av flere områder  2021/116 
PS 10/21 Innspill til KS - Omstilling i koronaens tid  2021/61 
PS 11/21 Status i arbeidet med Interkommunalt politisk råd 

(IPR) 
 2020/979 



PS 12/21 Tilpasning av driften i helse og omsorgssektoren 
til eksisterende økonomisk ramme 

 2020/636 

PS 13/21 Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre  2020/1078 
PS 14/21 Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap  2020/1371 
PS 15/21 Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa 

kommune ang Distriktsmedisinsk senter 
 2020/691 

PS 16/21 Revidering av delegasjonsreglement for 
Nordreisa kommune 

 2016/548 

PS 17/21 Revidert strategisk barnehageplan 2020-2015  2020/967 
PS 18/21 Tilstand i barneverntjenesten 20.1.2021 og 

planlagte tiltak i 2021 
 2020/1111 

PS 19/21 Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 
2020 - 2023 

 2020/1106 

PS 20/21 Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalg 
for resten av valgperioden 

 2019/1174 

PS 21/21 Uttalelse fra Nordreisa kommune om 
Ullsfjordbindelsen 

 2021/118 

FO 1/21 Detaljhandelen i Nordreisa v/Olaug Bergset (Sp)  2021/107 
FO 2/21 Nortura Målselv v/Olaug Bergset (Sp)  2021/109 
 
Behandling 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: FO 1/21 og FO 2/21 behandles før de politiske 
sakene. 
 
Forsalget fra Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
FO 1/21 og FO 2/21 behandles før de politiske sakene. 
 
 
 
Permisjoner 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fra kl 12:00 – 14:00, PS 2/21, PS 3/21 og PS 4/21 
Ramona Soleng Thomassen (Ung) fra kl 15:30, PS 8/21 til PS 21/21 
Rune Benonisen (Ap) fra kl 17:30, PS 15/21 til PS 21/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 1/21 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende felles forslag fra Ap, H og Krf til RS 5/21: 
Protokoll fra RUST sak 4 (hybelboere). 
1. Ordfører tar initiativ til å samle og samordne parter relevant for saken. 
2. Hensikt er å avklare og styrke NK sitt bidrag ovenfor hybelboere på VGS. 
3. Relevante politiske utvalg holdes orientert om framdrift og tiltak. 
 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Rune Benonisen (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Øvrige referatsaker enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
RS 5/21: 
Protokoll fra RUST sak 4 (hybelboere). 
1. Ordfører tar initiativ til å samle og samordne parter relevant for saken. 
2. Hensikt er å avklare og styrke NK sitt bidrag ovenfor hybelboere på VGS. 
3. Relevante politiske utvalg holdes orientert om framdrift og tiltak. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 

PS 2/21 Detaljreguleringsplan Storslett sentrum - prinsippdiskusjon 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra H, Ap og Krf: 
Prosessen rundt ny reguleringsplan for Storslett har som mål å være et attraktivt, trivelig 
handelssentrum og trygt regionsenter/ kommunesenter gjennom å vektlegge 
  

 bedre de trafikale utfordringene både gjennom «sentrum» og på Båtnes-strekningen 
 arealer for forretnings- og servicevirksomhet 
 boligutvikling 
 torg  
 stoppmuligheter for gjennomgangstrafikk 
 parkering 
 trafikksikkerhet 
 trygge veier for syklende og gående 
 grøntarealer/lek/aktiviteter 
 universell utforming 

 
Eksisterende funksjoner som kirken, Storslett skole , Helsesenteret Sonjatun, Halti og 
videregående skole skal innlemmes i reguleringsplan for Storslett sentrum. 
 
Birgit D. Nielsen (Sv) fremmet følgende endringsforslag: 
Arbeidet med ny reguleringsplan for Storslett sentrum settes på pause.  



Kommunestyret mener at arbeidet må videreføres på en slik måte at tidligere arbeid med 
sentrumsplan vurderes og brukes der det samsvarer med dagens behov og mål for 
sentrumsplanen. 
Planområdet kan utvides til å gjelde området fra Cirkel K til kryss E6/Flomstadveien.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Birgit D. Nielsen (Sv).  7 stemte for og 13 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget H, Ap og Krf: Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Arbeidet med ny reguleringsplan for Storslett sentrum stanses. 
Utvalget mener at arbeidet må startes på nytt og at planområdet må utvides til å gjelde området 
fra Cirkel K til kryss E6/Flomstadveien. 
 
Det må i nytt planforslag legges vekt på forholdet kost/nytte og myke trafikanter. 
 
Prosessen rundt ny reguleringsplan for Storslett har som mål å være et attraktivt, trivelig 
handelssentrum og trygt regionsenter/ kommunesenter gjennom å vektlegge 
  

 bedre de trafikale utfordringene både gjennom «sentrum» og på Båtnes-strekningen 
 arealer for forretnings- og servicevirksomhet 
 boligutvikling 
 torg  
 stoppmuligheter for gjennomgangstrafikk 
 parkering 
 trafikksikkerhet 
 trygge veier for syklende og gående 
 grøntarealer/lek/aktiviteter 
 universell utforming 

 
Eksisterende funksjoner som kirken, Storslett skole, Helsesenteret Sonjatun, Halti og 
videregående skole skal innlemmes i reguleringsplan for Storslett sentrum. 
 
 

PS 3/21 Næringsareal - fastsettelse av priser og betingelser, samt 
tilgjengeliggjøring av avsatte næringsareal 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende felles endringsforslag fra H, Krf og Ap: 
Endringsforslag til punkt 2, kulepunkt 2. 
Prisen for arealene i Havna og ved Europris fastsettes til 175,-. 
 
Det ble først stemt over fellesforslaget H, Krf og Ap: Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig 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. 
 
Prisen for arealene i Havna og ved Europris fastsettes til 175,-. 
 
 

PS 4/21 Status for havnesamarbeidsprosjektet i Nord-Troms - veien videre 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
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. 

 
 

PS 5/21 Forprosjekt cruise, og søknad om treårig hovedprosjekt 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

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 6/21 Midlertidig endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond 
2020 (Koronamidler) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

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 7/21 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, 
handlingsplan og anskaffelsesstrategi 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Krf, H og Ap:  
Nytt punkt 3: Nordreisa kommune handler lokalt når det er mulig, jf. Innkjøpsreglement 5.3 og 
5.4. 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune ønsker at pkt. 3.6 i 
Anskaffelsesstrategien blir omarbeidet slik at det imøtekommer kravene i Oslomodellen, 
tilpasset lokale forhold i Nord-Troms. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 7 stemte for og 14 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Krf, H og Ap. Forslaget enstemmig vedtatt.  



 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms gjeldende fra 1.1.21. Samarbeidet omfatter alle 6 
kommuner i Nord-Troms.  
 

2. Nordreisa kommune godkjenner forslag til handlingsplan og anskaffelsesstrategi for 
samarbeidet. 
 

3. Nordreisa kommune handler lokalt når det er mulig, jf. Innkjøpsreglement 5.3 og 5.4. 
 

PS 8/21 Tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord for 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende felles endringsforslag fra kommunestyret:  
Tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord godkjennes. 
Avtalebeløp for 2021 på kr. 250.000 finansieres i forbindelse med budsjett regulering 1. kvartal 
2021.  
 
Det ble først stemt over fellesforslaget. Forslaget enstemmig vedtatt. 
Til slutt ble det stemt over innstillingens siste setning. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord godkjennes. 
Avtalebeløp for 2021 på kr. 250.000 finansieres i forbindelse med budsjett regulering 1. kvartal 
2021.  
Denne årlige kostnaden søkes innarbeidet i Nordreisa kommunes driftsbudsjett f.o.m. 2022. 
 
 

PS 9/21 Grunnboringer av flere områder 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Saken oversendes driftsutvalget for å 
iverksette grunnboringer der det er behov for det, og samtidig foreløpig innenfor en ramme på kr 
800.000,-. 
 
Det ble stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp) satt opp mot innstillingen. Forslaget 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken oversendes driftsutvalget for å iverksette grunnboringer der det er behov for det, og 
samtidig foreløpig innenfor en ramme på kr 800.000,-. 
 
 



 

PS 10/21 Innspill til KS - Omstilling i koronaens tid 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

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 11/21 Status i arbeidet med Interkommunalt politisk råd (IPR) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  
 

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende felles endringsforslag fra Høyre, Ap, Krf og Frp: 
1. Nordreisa kommune ønsker å etablere et nytt interkommunalt politisk råd med nåværende 6 

Nord-Troms kommuner 
2. Det er viktig for Nordreisa kommune at Storslett som regionsenter og Skjervøy som 

maritim senter opprettholdes samt de relative fortrinn i tiltakssonen i Nord-Troms og 
Finnmark gir. 

3. Nordreisa kommune godkjenner videre prosess sammen med Nord-Troms regionråd 
4. Utredning og utkast til samarbeidsavtale for nytt interkommunalt politisk råd legges frem 

for kommunestyret første halvår 2021. 
 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune ønsker å etablere et nytt interkommunalt politisk råd med nåværende 6 

Nord-Troms kommuner 
2. Det er viktig for Nordreisa kommune at Storslett som regionsenter og Skjervøy som 

maritim senter opprettholdes samt de relative fortrinn i tiltakssonen i Nord-Troms og 
Finnmark gir. 

3. Nordreisa kommune godkjenner videre prosess sammen med Nord-Troms regionråd 
4. Utredning og utkast til samarbeidsavtale for nytt interkommunalt politisk råd legges frem 

for kommunestyret første halvår 2021. 
 
 

PS 12/21 Tilpasning av driften i helse og omsorgssektoren til eksisterende 
økonomisk ramme 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: Vi viser til kommunestyrets vedtak i sak 148/20, 
der det var vedtatt å ha en prosess fram til 1. juli 2021 for tjenestetilbudet, dette gjaldt også for 
unge brukere av ressurskrevende tjenesten.  
Vi ber derfor om at tiltakene utsett i påvente av dette.  
 
Det må fremmes sak for kommunestyret de tilbudet til denne brukergruppen vurderes helhetlig, 
med basis i gode faglige og langsiktige løsninger kontrollert ressursbruk og gode tillitsskapende 
medvirkningsprosessen. Minner og om at det er vedtatt at Nordreisa kommune ønsker mest 
mulig heltidsstillinger, og at dette også er et kriterie i valg av løsninger.  
 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Kommunestyret øker rammen med kr 513 000 til helse- og omsorgsektoren, dekkes av Corona-
midler.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 10 stemte for og 11 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 



 
Deretter ble det stemt over endringsforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over første linje i innstillingen. 11 stemte for og 10 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kommunestyret øker rammen med kr 513 000 til helse- og omsorgsektoren, dekkes av Corona-
midler.  
 
Saken tas til orientering.   
 

PS 13/21 Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra Herborg Ringstad (H). 18 stemte for og 3 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

PS 14/21 Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune inngår i partnerskapet «Troms og Ofoten helsefellesskap» i tråd 

med modell for helsefellesskap mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
og 24 kommuner, presentert i vedlegg 1. 

 
2. Nordreisa kommune slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at 

konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Nordreisa kommune, jfr. vedtektene 
§2, se vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være hos den 
enkelte kommune. 

 
3. Nordreisa kommune godkjenner etablering av 100 % stilling som interkommunal 

samhandlingsleder. Arbeidsgiveransvaret tillegges Tromsø kommune. Det godkjennes at 
Tromsø kommune søker statstilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for 
helsefellesskapet, på vegne av kommunene i Troms og Ofoten helsefellesskap. 



 
4. Nordreisa kommune vil bidra med finansiering av et interkommunalt 

samhandlingssekretariat. Den økonomiske forpliktelse vil være i samsvar med 
arbeidsgruppens forslag til finansieringsmodell, jfr. vedlegg 3 

 

PS 15/21 Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommune ang 
Distriktsmedisinsk senter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret istedenfor helse- og 
omsorgsutvalget. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Utkast til hovedavtale og underavtaler som regulerer dialyse, fødeavdeling, røntgen, 
hudbehandling og rehabilitering ved Distriktsmedisinsk senter godkjennes. 
 
1. Det vises til hovedavtalens punkt 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ 

til at det etableres nye spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms i samarbeid med 
UNN HF og Helse Nord HF. 

2. Kommunestyret viser til at antallet sykestuesenger er redusert fra 4 til 2. Kommunestyret 
ber om tilbakemelding på hva dette betyr for helsetilbudet i Nordreisa, det være seg 
antall innleggelser ved UNN og betydningen for ambulanseberedskapen 

 

PS 16/21 Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 17/21 Revidert strategisk barnehageplan 2020-2015 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Saken trukket fra behandling. 
 



PS 18/21 Tilstand i barneverntjenesten 20.1.2021 og planlagte tiltak i 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Birgit D Nielsen (Sv) fremmet følgende forsalg: Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre - 
at kommunen har et helhetlig system for læring og forbedring i barnevernet, - at alle ansatte har 
god kunnskap om interforskriften, - at erfaringer fra barn, fosterforeldre, ansatte, m.fl innhentes 
på en systematisk måte slik at de kan brukes i forbedringsarbeidet, - at kommunen har et system 
for å identifisere og kartlegge risiko og fare for svikt og at slik kunnskap brukes i 
forbedringsarbeidet. 
 
Det vises til rapporten " Godt nok barnevern?" - Forståelse av forsvarlighet og internkontroll i 
kommunale barneverntjenester VID vitenskapelig høgskole - rapporter 2019 
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ønsker rapport om 
resultat og måloppnåelse i barneverntjenesten to ganger årlig.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Birgit D Nielsen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre - at kommunen har et helhetlig system for læring 
og forbedring i barnevernet, - at alle ansatte har god kunnskap om interforskriften, - at erfaringer 
fra barn, fosterforeldre, ansatte, m.fl innhentes på en systematisk måte slik at de kan brukes i 
forbedringsarbeidet, - at kommunen har et system for å identifisere og kartlegge risiko og fare 
for svikt og at slik kunnskap brukes i forbedringsarbeidet. 
 
Det vises til rapporten " Godt nok barnevern?" - Forståelse av forsvarlighet og internkontroll i 
kommunale barneverntjenester VID vitenskapelig høgskole - rapporter 2019 
 
Kommunestyret ønsker rapport om resultat og måloppnåelse i barneverntjenesten to ganger 
årlig.  
 
Saken tas til orientering 
 

PS 19/21 Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Styret ved Straumfjordnes: Fast representant Tore Elvestad (Ap)  
Styret ved Reisa Montessori skole: Fast representant Birgit D Nielsen (Sv) Vara representant 
Fred Erlend Rundhaug (Sv) 
Sørkjosen barnehage: Vara representant Sigrund Hestdal (Ap) 
 



Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Sørkjosen barnehage: Fast representant Harald Evanger (Ap 
Styret ved Straumfjordnes: Vara representant Tanja Birkeland (Sp) 
 
Innstillingen med forslagene enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Samarbeidsutvalg 2020-2023 med faste representanter med vara ved: 

1. Oksfjord oppvekstsenter: Fast representant Rune Benonisen (Ap) Vara representant 
Tanja Birkeland (Sp) 

2. Storslett skole: Fast representant Agnes Bjørgve (Ap) Vara representant Rune Benonisen 
(Ap)   

3. Moan skole: Fast representant Tore Elvestad (Ap) Vara representant Terje Olsen(H) 
4. Rotsundelv skole: Fast representant Tove Mette Kristiansen (Sp) Vara representant 

Agnes Bjørgve (Ap)  
5. Styret ved Straumfjordnes: Fast representant Tore Elvestad (Ap) Vara representant 

Tanja Birkeland (Sp)  
6. Styret ved Reisa Montessori skole: Fast representant Birgit D Nielsen (Sv) Vara 

representant Fred Erlend Rundhaug (Sv). 
7. Høgegga barnehage: Fast representant Arnhild Andreassen(KRF) Vara representant 

Terje Olsen(H) 
8. Leirbukt barnehage: Fast representant Svein Erik Falk (SP) Vara representant Hermann 

Hermansen(H) 
9. Sørkjosen barnehage: Fast representant Harald Evanger (Sp) Vara representant Sigrund 

Hestdal (Ap) 
10. De private barnehagene velger selv om de vil benytte seg av utpekt 

kommunerepresentant: Fast representant Siv Elin Hansen Vara representant Harald 
Evanger(SP) 

 

PS 20/21 Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalg for resten av 
valgperioden 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende forsalg: 
Idar Langstrand vararepresentant for Arthur Tørfoss (Frp) i kontrollutvalget resten av 
valgperioden. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Idar Langstrand vararepresentant for Arthur Tørfoss (Frp) i kontrollutvalget resten av 
valgperioden. 
 
 



PS 21/21 Uttalelse fra Nordreisa kommune om Ullsfjordbindelsen 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
De ble stemt over innstillingen. 19 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune ber Fylkesrådet følge opp fylkestingsvedtak 52/19 om regional plan for 
Ullsfjordforbindelsen. 

FO 1/21 Detaljhandelen i Nordreisa v/Olaug Bergset (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Svar på FO 1/21 Detaljhandelen i Nordreisa  
Når vi sammenligner varehandel per innbygger ser vi at Nordreisa ligger svært mye høyere enn 
nabokommunene. Det betyr at innbyggerne i Nordreisa handler mye mer lokalt enn innbyggerne 
i nabokommunene som tydeligvis har en høyere handelslekkasje. 
 
Utviklingen i perioden 2016-2019 viser en fallende tendens i varehandel for Nordreisa, mens de 
andre kommunene vi sammenligner oss med har hatt en økning i hele eller deler av perioden. De 
senere år har distriktene mistet omsetning til netthandel, kjøpesentre og bysentre. Ikke minst den 
eksplosive netthandelen overtar mye av det tradisjonelle handlemønsteret både i byene og i 
distriktene. 
 
Ordfører stiller seg ikke bak interpellantens dystre fremstilling av sentrum og 
næringsutviklingen. I kommunes planstrategi vedtok vi desember 2020 å både rullere 
kommunens samfunnsplan, arealplan og strategisk næringsplan i løpet av 2021. 
Trafikksikkerhetsplanen er sluttfasen. Sentrumsplanen står på sakslista i dagens 
kommunestyremøte i tillegg til retningslinjer for salg av næringstomter og midlertidige 
retningslinjer for kommunalt næringsfond. 
 
I løpet av 2020 besøkte ordfører, leder av næringsutvalget og næringsutvikler over 30 bedrifter 
og vi fortsetter besøksrunden i 2021. Vi gjennomførte workshop i 2020 om kommunens 
infrastrukturprogram for reiselivet og friluftslivet. Målet var å få definert behovet for 
infrastruktur med tanke på tilrettelegging for en moderne og lønnsom turisme. Kommunen har 
vært pådriver for å få etablert en reiselivsgruppe underlagt Nordreisa næringsforening, fordi man 
ser behovet for at reiselivet lokalt er organisert.  
 
I Landsbymøtene som har vært avholdt årlig siden 2015 er det kommet fram mange gode ideer 
for å gjøre Nasjonalparklandsbyen mer attraktiv. Tema i 2015 var: Hva vi kan gjøre for å utvikle 
oss som handelssted, tema i 2016: Hvordan kan Storslett nasjonalparklandsby markedsføres, og 
samtidig bidra til økt salg og lønnsomhet i forbindelse med arrangementer?, 2017: Attraktive 
uterom og møtesteder, 2018: Hvordan utvikle næringslivet/handelsstanden i landsbyen, 2019: 
Hvordan vinne attraktivitetskonkurransen? 
Ideer som er fulgt opp etter landsmøtene: 
 Flagging med Norske flagg på lyktestolper til 17.mai og konfirmasjoner.  
 Flagging med nasjonalparklandsbyvimpler i lyktestolpene om sommeren. 



 Kommunens har stilt spørsmål om kantklipping langs E6 og fylkesvei 8650. Dette ble tatt 
inn i Statens vegvesens nye anbud fra 2019. Fra sommeren 2019 er kantklipping 
gjennomført. 

 Området på utsiden av kommunehuset er stengt for bilparkering og det er satt opp 
sittegrupper og blomsterkasser. 

 Kommunen har tatt initiativ for å få etablert flere utesitteplasser i sentrum samt 
blomsterkasser, men dessverre ingen interesse fra næringslivet. Har fokus på det fremover i 
møter med næringslivet. Blomster langs E6 ble stoppet av Statens vegvesen. 

 Nordreisa næringsforening lanserte Shop Nord i 2020 som et tiltak for å møte konkurransen 
fra internett. De har i tillegg egen gavekortordning, gjennomfører handle-lokalt-kampanje 
før jul, kåring av årets bedrift (alle disse tiltak med støtte fra Nordreisa kommune). 

 Årshjul aktiviteter gjennomførte kommunen. Ingen interesse for videreføring av initiativet. 
 Det ble inngått avtale om drift av nettsted der man kunne finne aktiviteter, viktig 

informasjon og nyheter. Nettstedet er lagt ned. 
 Vi har fått ekstern finansiering (Sparebanken Nord-Norge) for belysning av gammelbrua. 

Det har vært utfordrende å finne gode løsninger for dette lysprosjektet, men ser ut som om vi 
har kommet til en god avklaring og kan ferdigstille prosjektet. 

 Standard for service ble fulgt opp med invitasjon til en workshop for butikkgruppa med 
utgangspunkt i modul fra Gründerakademiet, men ingen respons på det 

 Arrangerer velkomstmøte med nytilflyttere. 
 Fredagskos – møteplass for alle (spesielt nytilflyttede) gjennomført av Minibar1 og 

Luggeføre har videreført dette. 
 Planlegging av sherpatrapp er i gang. Det er gjort grunneieravklaringer og det søkes om 

midler. 

Det siste Landsbymøtet ble gjennomført 12.11.2020 som heldigitalt arrangement med omtrent 
50 følgere gjennom hele direktesendingen. Det er det samme antallet som har pleid å møte i 
kultursalen tidligere år. Det kom inn utrolige mange gode ideer. Etter en avstemningsrunde ble 
det aktivitetspark i sentrum, tuftepark, Sarafoss-stien og aktivitetspark for barn tilknyttet 
nasjonalparken (forslag fra Hjørdis 7 år) som fikk flest stemmer og skal jobbes med videre. 
Arbeidsgruppene er allerede i gang.  
 
I 2020/2021 sluttføres flere delprosjekter som Miljødirektoratet har deltatt i finansieringen av i 
forbindelse med oppgradering av nasjonalparklandsbyen med elveparken som sentralt område: 
 Fotturbrosjyre på norsk og engelsk med nærturforslag er ferdigstilt. Skilting i 

nasjonalparkdesignet som viser disse turforslagene, og gir annen informasjon om 
nasjonalparken og nasjonalparklandsbyen er kommet på plass i begge ender av elveparken, 
og utenfor Halti. 

 Det er utplassert sittegruppene langs elveparken og også installert belysning i samme stil 
som armaturene som står plassert i trekanten. 

 Flere utendørsmøbler er på plass i parken. De benkene som var der fra før er oppgradert med 
ryggstøtte som gjør dem mer behagelige å sitte i. 

 Utenfor tenketanken er portalskilt kommet på plass. I tillegg er mer utendørsmøblering, i 
samme stil som tidligere, innkjøpt og utplassert i området.  

Kommunen tok sist høst initiativ til å reetablere Arctic Suppliers i forbindelse med de store 
utbyggingsprosjektene i Maursund, Kvænangsfjellet og Vinnelys. Kommunen støtter også store 
arrangement som Landsbymarkedet, Gorosofestivalen, StHansturneringa og prosjekt som 
Leirbukthula og fagskole spillutvikling i tillegg til Reisa villakssenter for å nevne noen. Slike 
aktiviteter gir store ringvirkninger for næringslivet lokalt. 



 
Avslutningsvis må det nevnes at Nordreisa kommune deltar i prosjekt næringsvennlig 
kommune. Vi er i sluttfasen av forstudiet. Ekstern prosjektleder har gjennomført 
spørreundersøkelser blant næringslivet, kommunens ansatte og lokalpolitikere om hvor 
næringsvennlig kommunen er. Svarene fra denne vil styringsgruppa få presentert 05.03.2021. 
Rapporten skal definere hvilke tiltak som er nødvendig for å bli mer næringsvennlig. 
 
Det skal bli spennende å se handelstallene for 2020 som sannsynligvis viser en helt annen 
tendens. Mye tyder på at folk har valgt lokale butikker og netthandel fremfor kjøpesentre under 
pandemien.  
 
Målet er hvertfall at Nordreisa skal være et attraktivt og velfungerende handelssenter. Ordfører 
forsikrer interpellanten om at Nordreisa kommune jobber hver eneste dag for å nå dette – og jo 
flere som er positiv og sprer det gode ord – jo mer attraktiv fremstår også regionsenteret. 
 
Hilde Nyvoll 
ordfører 
 

FO 2/21 Nortura Målselv v/Olaug Bergset (Sp) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.02.2021  

Behandling: 
Svar på FO 2/21 Nortura Målselv  
Ordfører oppfatter interpellasjonen som forslag til en uttalelse og har ingen kommentarer. 
 
Hilde Nyvoll 
Ordfører  
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret i Nordreisa ber Troms og Finnmark fylkeskommune initiere et 
utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. For landbruket sin del må det innebære 
virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. Dette gir grunnlag for arktiske 
kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Det betyr at vi må ha 
virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante produksjoner, også svinekjøtt. 
Kommunestyret i Nordreisa støtter videreføring av produksjonen i Målselv, og ber Nortura og 
kjedene gå sammen om å bruke kapasitet og kompetanse ved anlegget for et løft for 
produktutvikling basert på arktisk kvalitet! 
 
Forsalget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kommunestyret i Nordreisa ber Troms og Finnmark fylkeskommune initiere et 
utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. For landbruket sin del må det innebære 
virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. Dette gir grunnlag for arktiske 
kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Det betyr at vi må ha 
virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante produksjoner, også svinekjøtt. 
Kommunestyret i Nordreisa støtter videreføring av produksjonen i Målselv, og ber Nortura og 
kjedene gå sammen om å bruke kapasitet og kompetanse ved anlegget for et løft for 
produktutvikling basert på arktisk kvalitet! 
 




