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Vi har 10 dager igjen av 2022, og dette året vil nok bli husket for mange 

hendelser på godt og vondt.  Samfunnet gikk tilbake til en mere 

normaltilstand etter over 2 år med koronapandemi.  Tusen takk til dere alle 

som har sørget for at vi har holdt Nordreisa-samfunnet i gang under 

pandemien. 

Samtidig ble Europa rammet av krig, og vi hører daglig på nyhetene om de 

mennesker som lider nød i Ukraina som følge av Russlands umenneskelige 

handlinger.  Her i Nordreisa har både kommunen, de frivillige 

organisasjonene og enkeltmennesker stilt opp og tatt imot flyktninger fra 

Ukraina.  Det er en god følelse når vi på den måten kan vise solidaritet og 

hjelpe mennesker i nød. 

Det er utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft, og både 

kommuner, sykehus og privat sektor konkurrerer om arbeidskraften.  Det er 

summen av vilkår, arbeidsmiljø, attraktive lokalsamfunn og omdømme som 

sikrer at ungdommen velger Nordreisa som arbeidsplass i framtiden.  Hos 

oss er det særlig innenfor helse- og omsorgssektoren vi mangler arbeidskraft.  

Tusen takk til alle dere som stiller opp og sørger for at hjulene går rundt 24 

timer i døgnet, alle dager i året.  Vi ser at pensjonistene er en kjemperessurs 

vi får lov å bruke ! 

Det skjer mye positivt i Nordreisa og regionen.  Næringslivet har store 

investeringer på gang, både i vår kommune og i nabokommunene.  Statnett 

har nå startet byggingen av den nye trafostasjonen på Vinnelys, med kostnad 

på om lag 500 millioner kroner.  Dette vil sikre mere stabil kraftforsyning i 

regionen og samtidig vil det dryppe en god del penger og aktivitet på lokalt 

næringsliv.  Vi kan også glede oss over at det brukes om lag 2 milliarder 

kroner på bedre veiforbindelse over/gjennom Kvænangsfjellet.  Neste etappe 

må bli oppgraderingen av E6 mellom Olderdalen og Langslett + 

Nordkjosbotn – Hatteng.  Politikerne våre i regionen jobber også iherdig 

med å få på plass flere flyruter til/fra Sørkjosen lufthavn. 

 

VI GÅR LYSERE 
DAGER I MØTE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Havnnes på Uløya får fiber bredbånd i 2023, gratulerer ! 

 

Kommunens budsjett og økonomiplan for 2023 - 2026 

Kommunestyret vedtok i møte denne uka budsjettet for 2023 og økonomiplanen for årene 2024-2025-2026.  

Økonomirapporten for 2022 viser at vi kommer til å gå med et fint overskudd, etter at vi får ekstra midler fra staten til 

henholdsvis koronapandemien og til havbruksfondet.  Dette gjør at vi kan styrke disposisjonsfondene våre og være bedre 

rustet til utfordringene som melder seg de nærmeste årene med flere eldre over 80 år, samtidig som vi satser tungt på 

investeringer innenfor skole, idrett og helse/omsorg.  

Kommunestyret har nå vedtatt rammene for hvordan vi skal drifte kommunen i 2023, samtidig som det er gitt klarsignal til 

et stort antall investeringer.  Her må nevnes Moan skole med 131 millioner kroner, Reisa villakssenter, driftsbygning 

Nordreisa gravlund, brannstasjon, nytt tak idrettshallen, asfaltering veier og etablering av omsorgsboliger m/ service.  I 

tillegg har kommunestyret garantert for lån og gitt tilskudd til Nordreisa Idrettslag som skal bygge et stor fotballhall på 

Storslett.  Hallen blir et tilbud til hele Nord-Troms, og da kan vi få like gode tilbud som Tromsø og Alta har.  Heia Nordreisa 

IL ! 

 

Boligmangel 

Det bygges nye boliger og leilighetsbygg hvert år i Nordreisa.  Honnør til Sandøy Bygg AS, andre entreprenører og 

privatpersoner som satser tungt.  Vi mangler likevel mange boliger når vi også i 2023 skal ta imot mange flyktninger, 

samtidig som mange unge mennesker ønsker å etablere seg i kommunen vår.  Kommunestyret har derfor vedtatt at 

kommunen skal gå i drøftelser med næringslivet, Husbanken, Sparebank 1 Nord-Norge, Stiftelsen Nybo og andre for å få 

bygd enda flere boliger.  Samtidig har vi fått godkjenning for å øke Startlån-rammen fra 15 millioner til 20 millioner kroner i 

2023. 

 

 



Nordreisa kommune er den desidert største arbeidsgiver i Nord-Troms, 

og 12. desember 2022 var det 760 ansatte som fikk sin lønnsslipp fra 

kommunen 

TAKK FOR INNSATSEN I 2022 ! 

Som kommunedirektør ønsker jeg å takke alle ansatte for innsatsen i 2022.  Det er dere som leverer gode tjenester og 

service til innbyggerne våre, og derved bidrar til et godt omdømme.  Tusen takk til alle innbyggere, brukere og pårørende 

som kommer med gode tilbakemeldinger til oss.  Samtidig er det bra at vi også får forslag om forbedringer og dette tar vi 

selvsagt på alvor.   Vi ønsker alle sammen tilfredse innbyggere, brukere og pårørende, og det er jo dette som gir oss energi og 

arbeidsglede i hverdagen. 

 

SAMARBEIDET MED ORDFØRER, VARAORDFØRER, UTVALGSLEDERE OG ØVRIGE 

FOLKEVALGTE 

Jeg ønsker å takke for godt samarbeid med politisk ledelse og de folkevalgte.  Min oppgave som kommunedirektør er å 

gjennomføre alle de vedtakene som kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og andre utvalg beslutter.  Samtidig 

forutsetter kommunestyret at jeg skal holde meg innenfor de vedtatte budsjettrammer.  Jeg synes samhandlingen med 

politikerne i disse 3 årene jeg har hatt ansvaret har vært veldig bra, og vi ønsker alle sammen å sikre en positiv 

samfunnsutvikling i Nordreisa og regionen for øvrig. 

         

2023 

Vi går et spennende år i møte.  Usikkerhet rundt renteøkninger, prisstigning, strømpriser og krigen i Ukraina skaper 

engstelse hos mange.  Heldigvis bor vi i et land med mye ressurser og rikdom.   

Vi får krysse fingrene og håpe at 2023 blir et godt år for oss alle, og at det igjen kan bli fred i Europa. 
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