
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 24.06.2010
Tidspunkt: 11:00 – 17:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP
Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Sigmund Hansen Medlem NOFRP
Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP
Susann Karlsen Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Tove Olaussen MEDL NOFRP
Ragnhild Hammari MEDL NOFRP
Heidi Gausdal MEDL NOFRP
Beate E. R Jaatun MEDL NOSV
Siv Elin Hansen MEDL NOSV
Arnhild Andreassen MEDL NOKRF
Trond Hallen MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Tron Ivar Sørgaard Ragnhild Hammari NOFRP
Johnny K. Henriksen Tove Olaussen NOFRP
Rikke Gausdal Larsen Heidi Gausdal NOFRP
Gerd H. Kristiansen Arnhild Andreassen NOKRF
Kirsti Hansen-Krone Beate E. R Jaatun NOSV
Paul Andor Pedersen Trond Hallen NOFRP

Fra ungdomsrådet møtte:
Johanne Olaussen – persmisjon fra kl 14:10
Lea Lund – persmisjon fra kl 15:30



Merknader
Johnny K Henriksen erklærte seg innhabil i PS 23/10 til PS 28/10.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass. rådmann
Ellinor Evensen fagleder Servicetorget

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.

______________________ _______________________
John Karlsen Susann Karlsen
- ordfører -

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Rikke G. Larsen

- utvalgssekretær –



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 15/10 Referatsaker

RS 9/10

Referatsaker er ikke med i papirversjonen av 
innkallingen.

Uravstemming - A-rundskriv 1/2010 2010/3098

RS 10/10 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS 
TIRB

2010/172

RS 11/10 Årsrapport 2009 Nord Troms Studiesenter 2010/172

RS 12/10 Brev angående eiendomsskatt 2010 2010/1275
RS 13/10 Vedr invitasjon til dugnad om folkebreibandet 2009/10172

RS 14/10 Årsmelding 2009 Nord-Troms jordskifterett 2009/3323
RS 15/10 Nordtro`s 32. ordinære generalforsamling 2010/172

RS 16/10 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 
2009

2010/172

RS 17/10 Årsrapport 2009 fra Krisesenteret for kvinner -
Tromsø

2010/172

RS 18/10 Revisjonsbrev nr 3/2009 - regnskapsfrist og 
behandling av årsregnskap og årsberetning for 
2009

2010/172

RS 19/10 Årsmelding 2009 Krisesentersekretariatet 2010/172

RS 20/10 Rapport om inspeksjon på Sørkjosen og Storslett 
skole for midlertidig godkjenning for fortsatt 
skoledrift fram til sommeren 2012 fra 
Kommunelege I

2010/172

FO 1/10 Interpellasjoner / spørsmål

PS 16/10 Referater til møte i kommunestyret 10.juni 2010/172

PS 17/10 Budsjettkontroll pr 31.mai 2010 2010/2799
PS 18/10 Revidering av budsjett 2010 2009/8696

PS 19/10 Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011 2010/2800
PS 20/10 Ny forskrift om gebyrregulativ etter plan- og 

bygningsloven 2008 § 33-1
2010/2385

PS 21/10 Kommunedelplan for energi og klima for Nord 
Troms 2010-2014

2009/5465

PS 22/10 Interkommunalt plansamarbeid; Kvænangen, 
Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

2009/577



PS 23/10 Revidering av forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
Kommune

2009/7867

PS 24/10 Søknad om endring av skjenkebevilling -
Reisafjord hotell AS

2009/2292

PS 25/10 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for 
salgsbevilling - Havna Handel AS

2009/6242

PS 26/10 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for 
salgsbevilling - Storslett Mathus AS - Spar

2009/6246

PS 27/10 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning 5. - 7. august 2010 - Havnnes 
kulturfestival

2010/2546

PS 28/10 Søknad om skjenkebevilling – Lille Milano 2010/2975

Orienteringer
Statens vegvesen v/Prosjektleder Bjørn Tore Olsen orienterte om Vegvesenets kommunedelplan 
for Nordreisa kommune, og planene vedr. E6 over Sørkjosfjellet.

Ordfører John Karlsen (Frp) orienterte om tildelte prosjektmidler til distriktsmedisinsksenter.

Johanne Olaussen, ungdomsrådet, orienterte om BUK, Barn og unges kommunestyre. 
Ungdomsrådet og administrasjon skal frem til neste kommunestyremøte se på mulighetene for å 
kunne ha BUK i Nordreisa kommune. 

Ordfører John Karlsen (Frp) foreslo følgende høringsuttalelse fra Nordreisa kommunestyre:

”Nordreisa kommune mener at dagens ordning med Turnustjeneste basert på 
nummertrekning bør bestå.

Turnustjenesten for leger har i flere generasjoner vært en hjørnestein i den praktiske 
opplæringen av leger i Norge. Nå foreslår Myndighetene å endre dagens ordning. Nordreisa 
kommune frykter dette vil gi færre og dårligere leger i Distrikts-Norge.

Legefordelingen til hele landet har vært sikret gjennom en sentral regulering av antall plasser 
via et system der legestudentene har kunnet velge turnusplass fra et tilfeldig tildelt 
trekningsnummer. De med best nummer velger først, de med dårligst nummer må velge blant de 
gjenværende turnusplassene.

På grunn av omfattende utdanning av norske leger i utlandet og et betydelig tilsig av 
utenlandske leger til Norge, er tjenesten nå under press med lange ventelister for oppstart til 
tjenesten. Helsedirektoratet foreslår nå å legge ned dagens turnusordning og erstatte denne med 
såkalte ”nybegynnerstillinger”. Det betyr at man fjerner trekningen av turnusnummer og i 
stedet innfører et søknadsbasert system, der de nyutdannede legene selv søker sykehus og plass 
til allmennpraksis.

Endringsforslaget begrunnes hovedsakelig med at dagens ordning ikke har kapasitet til den økte 
mengden ferdigutdannede leger som har rett til turnusplass. Økningen av antallet norske 
legestudenter i inn- og utland ser imidlertid nå ut til å avta. Nordreisa kommune mener derfor 
at det jevne tilsiget av gode leger til hele landet ikke må forkludres på grunn av dagens 
kapasitetsproblemer i turnustjenesten.



Samtidig foreslås det å øke obligatorisk tjeneste i kommunehelsetjenesten, herunder tjeneste ved 
sykehjem, med 6 måneder. Myndighetene argumenterer for dette med at en slik ordning vil bi en 
billig måte å øke kapasiteten i kommunehelsetjenesten på. Kommunehelsetjenesten og 
legetjenesten i sykehjemmene skal altså styrkes ved at de tilføres uerfarne leger som til alt 
overmål stadig skal skiftes ut, og som i tillegg vil legge beslag på veiledningskapasiteten om i 
utgangspunktet er svart knapp. Etter Nordreisa kommunes mening er dette svake faglige 
ambisjoner fra et fagdirektorat.

Nordreisa kommune mener at retten til et godt og tilgjengelig helsetilbud uavhengig av hvor 
man bor i landet, trues av direktoratets forslag, og frykter at den nye ordningen vil favorisere 
søkere med bekjentskap og gode kontaktnett.

Turnustjenesten har vært vellykket ved at den har fordelt leger til alle deler av landet. 
Ordningen er rettferdig og solidarisk. Undersøkelser viser at de fleste studentene er godt 
fornøyd på sine turnusplasser. Faren ved å innføre et søknadsbasert system er at de mest 
pågående og ressurssterke søkerne trolig vil få jobbene i sentrale strøk, mens de gjenværende
presses ut i periferien. Den foreslåtte ordningen inviterer til at siste delen av studietiden blir en 
fase for posisjonering rundt storbyene for senere jobb.

Hvis turnustjenesten slik man kjenner den i dag erstattes av den foreslåtte ordningen, vil dette få 
store konsekvenser og så ekstra ut for distriktskommunene med lave folketall og få 
stillingshjemler. Mange kommuner sliter med stabiliteten blant allmennlegene og disse 
kommunene vil i særlig grad bli skadelidende. 

Flere undersøkelser har vist at god veiledning i turnustjenesten gjør at nær dobbelt så mange 
som forventet, tar sin første jobb i Nord-Norge etter fullført turnustjeneste. Å avskaffe 
turnustjenesten vil derfor være et stort tilbakeskritt for rekruttering og stabilisering av leger i 
førstelinjen og lokalsykehus i vår landsdel, noe som vil gå ut over pasientene.
Nordreisa kommune frykter at stillinger blir stående ledig her, fordi ingen søker på dem, men 
heller går arbeidsledig og venter på ledige plasser i mer sentrale strøk.

Nordreisa kommune synes det er betenkelig å satse på en løsning som så åpenbart vil ramme 
distriktene hardt. Nordreisa kommunestyre tror helsedirektoratet kan risikere at en slik løsning 
kan slå tilbake på norsk helsevesen, blant annet med tanke på at Samhandlingsreformen har 
som utgangspunkt å gi kommunene større ansvar. Uten en jevn legestrøm til mindre og 
mellomstore kommuner, kan samhandlingsreformen bli enda vanskeligere å gjennomføre.

Nordreisa kommunestyre mener derfor at dagens turnustjeneste basert på nummertrekning 
bør bestå, og heller videreutvikles med et godt faglig innhold. ”

Høringsuttalelsen enstemmig vedtatt.

Utkast til Årsmeldingen for 2009 ble lagt frem på møtet som orientering.



PS 15/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Gerd Kristiansen (Krf) ba om at det legges fram sak for levekårsutvalget i august med skisse til 
midlertidige forbedringer av utearealer på Storslett skole.

Referatene tas til orientering.

Vedtak:
Referatene tas til orientering

RS 9/10 Uravstemming - A-rundskriv 1/2010
RS 10/10 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB
RS 11/10 Årsrapport 2009 Nord Troms Studiesenter
RS 12/10 Brev angående eiendomsskatt 2010
RS 13/10 Vedr invitasjon til dugnad om folkebreibandet
RS 14/10 Årsmelding 2009 Nord-Troms jordskifterett
RS 15/10 Nordtro`s 32. ordinære generalforsamling
RS 16/10 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 2009
RS 17/10 Årsrapport 2009 fra Krisesenteret for kvinner – Tromsø
RS 18/10 Revisjonsbrev nr 3/2009 - regnskapsfrist og behandling av årsregnskap og 
årsberetning for 2009
RS 19/10 Årsmelding 2009 Krisesentersekretariatet
RS 20/10 Rapport om inspeksjon på Sørkjosen og Storslett skole

FO 1/10 Interpellasjoner / spørsmål   

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:

Interpellasjon til kommunestyremøte 24.juni 2010 jmf §17 a) i reglementet for Nordreisa 
kommunestyre fra Hilde Nyvoll, Nordreisa Arbeiderparti

Arbeiderpartiet er opptatt av at våre barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø. Når 
barn begynner på skolen, har de høye forventninger til hva som venter dem. Lærelysten må 
ivaretas og motiveres fra første dag. Dersom nødvendig skal spesialundervisning og oppfølging 
gis så tidlig som mulig i skoleløpet. Hvis en elev ligger under kritisk grense i grunnleggende 
ferdigheter, skal det umiddelbart iverksettes særskilt oppfølging. Skolen skal både ivareta den 
enkelte elevs individuelle behov og skolens rolle som fellesskapsarena. Det er imidlertid viktig 
at alle elever opplever trygghet og tilhørighet, og at behovet for å oppleve samhandling med 
elever med forskjellige styrker og svakheter ivaretas i den organiseringen skolen legger opp til. 
Skoleskyss som også hører med til elevens hverdag skal oppleves som trygt. Kommunen som 
arbeidsgiver skal være pådriver for et godt arbeidsmiljø og legge til rette for at ansatte får 
utvikle seg i jobbene sine. Samspillet mellom hjem og skole er også en viktig faktor for å lykkes 



med målet om god kvalitet i skolen. Ut fra dette ønsker jeg at ordføreren redegjør for følgende 4 
problemstillinger i førstkommende kommunestyremøte:

Hvordan involverer Nordreisa kommune arbeidstakerne og foreldrene i organiseringen av den 
nye Nordreisa skolen?

Hvordan vil skoleskyssen bli organisert f.o.m. høsten 2011?

Kommunene som skoleeiere er pålagt å fremme for kommunestyret en årlig rapport om kvalitet 
i skolen. Når tid vil Nordreisa kommunestyre få en slik rapport?

Per i dag følger ikke informasjon om barnet fra barnehagen til skolen. På temadagen Nordreisa 
kommunestyre hadde i februar 2009 om innhold i skolen kom det blant annet frem hvor viktig 
det er at informasjon følger barnet fra barnehage til skole for å kunne komme i gang med tiltak 
tidligst mulig i skolen. Hvordan organiseres dette i forhold til 1.klassingene som begynner på 
skolen høsten 2010 i Nordreisa?

Svar på interpellasjon kommunestyret 24. juni 2010:

Hvordan involverer Nordreisa kommune arbeidstakerne og foreldrene i organiseringen av den 
nye Nordreisa skolen?

Nordreisa kommune startet etter møte i rektorkollegiet den 19/1-2010 prosessen for å få 
gjennomført skolevedtaket fra 17. desember 2009 i kommunestyret. Det ble laget et eget notat 
om viktige forhold i prosessen:
utvelgelse av rektor
skoleledelse
hvordan få til medvirkning fra ansatte
plassering av ansatte
personalrom og arbeidsforhold for ansatte
klassedelinger
organisering av elever med spes.pedtiltak 
tidsplan 

Temaene har vært diskutert i flere runder i rektormøter og innspill fra rektorkollegiet har 
deretter gjennomført drøftinger med hovedtillitsvalgte 25/2-2010 og 14/4. Gjennom disse 
møtene har man drøftet hvordan medvirkning fra de ansatte skulle skje på en best mulig måte, 
og Nordreisa kommune har gjennomført medvirkningen slik man ble enig om. Det ble bl.a. laget 
et eget notat med informasjon til alle ansatte i skolen og spørreundersøkelse til lærere og 
assistenter som ble sendt ut den 14/4-2010. 

Det har vært egne møter og befaringer med rektorer, tillitsvalgte, hovedverneombud, 
verneombud på Moan skole, Storslett skole, Sørkjosen og Rotsundelv skoler. Temaene var bruk 
av skolens arealer, personalrom og arbeidsrom samt deling av Sørkjosen skole mellom 
grunnskole og voksenopplæring.  

b)  På Storslett skole har det i forbindelse med saken vært tema på Fau-møte, behandlet 2 ganger 
i elevrådsmøtet og arbeidstakerne har vært kontinuerlig informert på de ukentlige 
personalmøtene gjennom hele vinteren.

c)   Når det gjelder skole-hjemsamarbeid, er dette et ansvar for rektor på hver    skole. Foreldre 
har i hovedsak vært involvert i foreldremøter. 



d)   Nordreisa kommune har valgt sine representanter til samarbeidsutvalgene i skolene etter 
valget 2007. Samarbeidsutvalgene skal fungere til 2011. På Storslett skole er i tillegg til 
kommunerepresentanten, en ansatterepresentant, en Faurepresentant og en elevårdsrepresentant 
oppnevnt. Rektor fungerer som sekretær i utvalget. Ingen har tatt initiativ til å ha møter i 
samarbeidsutvalget ved Storslett skole. Det har verken vært henvendelser fra lærere, foreldre 
eller kommunens representant. 
  
Når det gjelder klassedelinger utarbeidet hele rektorkollegiet sammen med rådmann prinsippene 
om klassedeling. Dette ble drøftet med hovedtillitsvalgte og det var enighet om prinsippene. Det 
er tatt særhensyn til barn med funksjonshemming og at alle elevene skal ha fått med seg venner i 
nye klasser. 

Hvordan vil skoleskyssen bli organisert f.o.m. høsten 2011?

Sappen – Storslett
Morgen: 1 buss starter ca kl.07:10/07:15 på Sappen og kjører via Vinnelys, Einevoll v.kr., 
Olsborg ned til Storslett
Reisetiden for elvene fra Sappen vil bli på ca 60 – 70 minutter med 1 buss.
Ettermiddag: 1 buss dekker Reisadalen

Storslett – Oksfjord
Morgen: 1 buss kl.07:35 fra Nyheim (Storenga) til Storslett Torghatten, (Torbjørn Johansen)1 
buss kl.07:20 fra Solvang til Storslett, (Torbjørn Johansen) 1 buss Livoll via Nyheim 
Oksfjordvatnet til Oksfjord skole bussbytte
Ettermiddag: 1 buss fra Storslett til Nyheim (Storenga), (Torbjørn Johansen)bussbytte på 
Oksfjord skole for elever til Solvang, Livoll og Nyheim Oksfjordvatnet

Rotsund – Storslett
Morgen: Følger med rute 160 som passerer Rotsund f.k. kl.07:40
Ettermiddag: Følger rute 160 kl.14:05 fra Storslett til Veitun.

Fom 16.08.10 endrer fergerutene Rotsund – Hamnnes sånn at ferga ankommer Rotsund f.k. 
kl.07:35 istedenfor som i dag kl.kl.07:20.
Da skulle det ikke være mye ventetid for denne eleven mellom ferge- buss.
( Dette er ikke endelig avklart)
Rotsundelvdalen: Kurt Wiik kjører elevene ned til Rotsundelv skole der de bytter buss som 
kjører til Storslett.

Hamneidet – Storslett
Morgen: Følger med rute 155 som passerer Hamneidet kl.07:40 til Storslett.
Ettermiddag: Følger med rute 160 til Langslett v.kr., bussbytte til rute 155 kl.14:20.

1 elev som bor ca 660 meter fra x Utleira mot Hestevika må gå til krysset.
1 elev som bor ca 760 meter fra Ravelseidet v.kr. må gå til Ravelseidet v.kr.

Krakenes/Kildal – Storslett
Morgen/ettermiddag kjører bussen via Sørkjosen. 

Storvik – Storslett
Skyss som i dag



Storslett - Sørkjosen skole.
Avg. Storslett terminal kl.08:14 ankomst Sørkjosen kl.08:26, bussen kjører via Sørkjosen hamna 
så elevene blir satt av på oversiden av E6.

Avg. Sørkjosen skole kl.14:05 til Storslett.

Bussen som kjører til/fra Oksfjordhamn og Storvik har ank./avg. Sørkjosen skole, elever fra 
Reisadalen bytter buss morgen på NVGS og på ettermiddagen på Storslett terminal.

Storslett skole
Avgangstiden for busser til Reisadalen, Storvik og Oksfjordhamn vil være kl.14:15 fra Storslett 
terminal og for busser til Rotsundelv og Samueldalen vil avgangstiden fra Storslett være 
kl.14:05.

For elever som skal sør for Reisaelva så er det bussavgang kl.14:05 fra Storslett terminal.

Moan skole
Elever som skal til Tomasjordnes, Sørkjosen og Samueldalen har buss avgang kl.13:50 fra 
Moan skole, elever som skal til Reisadalen , Storvik og Oksfjordhamn har bussavgang kl.14:00 
fra Moan skole med bussbytte på Storslett terminal for elever til Storvik og Oksfjordhamn.

Kommunene som skoleeiere er pålagt å fremme for kommunestyret en årlig rapport om kvalitet 
i skolen. Når tid vil Nordreisa kommunestyret få en slik rapport?

Årlig rapport om kvalitet i skolen vil bli utarbeidet innen 1. august 2010. 

4)   Pr i dag følger ikke informasjon om barnet fra barnehagen til skolen. På temadagen 
Nordreisa kommunestyret hadde i februar 2009 om innhold i skolen kom det blant annet frem 
hvor viktig det er at informasjon følger barnet fra barnehage til skole for å kunne komme i gang 
med tiltak tidligst mulig i skolen. Hvordan organiseres dette i forhold til 1 .klassingene som 
begynner på skolen høsten 2010 i Nordreisa?

Loven er slik i dag at dersom barnehagen skal gi skoleinformasjon om enkeltbarn skal foreldre 
samtykke til det. Foreldre må få innsyn og innflytelse på informasjonsutvekslingen. 

I Nordreisa kommune har det vært holdt møter mellom Moan skole og barnehagene vedrørende 
barn med spesielle behov denne våren. 

Barna har vært på besøk på skolen og det har vært arrangert en bli-kjent-dag hvor også foreldre 
har vært tilstede. Hver 1. klassing får også en fadder som skal bidra til at 1.klassingen får en best 
mulig og tryggest mulig skoledag i starten.

Det har i samarbeid med styrere og rektorer blitt utarbeidet et utkast til plan for overgang 
mellom barnehage og skole for Nordreisa kommune. Dette arbeidet er lagt på vent, men vil bli 
tatt opp igjen til høsten. Der er det bl.a. et forslag til skjema til foreldre hvor de samtykker til at 
opplysninger skal bli gitt fra barnehage til skole.  

Spørsmål fra Lidvardt Jakobsen
Spørsmål:



I Nordreisa kommune er det gjennom de seneste årene gjennomført en betydelig utbygging av 
høyhastighets bredbånd. Mye er utbygd på rent forretningsmessige basis, men kommunen har 
også måtte bidratt for å få utbygd distriktene.
Kan ordføreren gi en redegjøring om hva som er ferdig utbygd?
Kan ordføreren fortelle om utbyggingsplanene videre fremover?
Medfører det riktighet at Nordreisa kommune ikke har søkt om midler for videre utbygging 
inneværende år?

Svar på spørsmål fra Lidvard Jakobsen :

1) Kan ordførere gi en redegjørelse om hva som er ferdig utbygd? 
Svar: Status bredbåndsutbyggingen 

Nordreisa kommune har bygd ut bredbånd/fiber i samarbeid med Nord-Troms kraftlag, Statnett 
og Bredbåndsfylket Troms. Nordreisa kommune har finansiert utbygging i distriktene i 
Nordreisa for om lag kr 7,5 millioner kroner, som tilsvarer ca 50% utbygningskostnadene, herav 
har kommunen forskuttert tilsagn som tilskudd fra Bredbåndsfylket Troms. Kommunen har to 
tilsagn på 2,9 millioner kroner (juni 08) og på 4,09 millioner kroner (aug 08). 

Følgende områder er bygd ut med kommunale midler: 
Lilleng (Hamna)  - Sandbukt
Sandbukt  - Mettevoll
Buktavegen til Nyheim
Fosselv – Straumfjordnes 
Ytre – Indre Storvik
Reisadalen  til Vinnelys
Rotsund Sør  -  Bakkeby/ Latteren

Kan ordføreren fortelle om utbyggingsplanene videre fremover?
Svar:

Prioriteringer av utbyggingsområder er gjort i 2006 – 2007, på grunnlag av lokaliseringer av 
skoler, bedrifter og antall husstander i forhold til kostnad. Prioritering ble gjort ut fra daværende 
situasjon. Det er ikke kommet inn melding om at prioriteringslista bør endres. Det er mottatt 
noen enkelthenvendelser fra forskjellige områder i kommunen, men ikke fått disse bekreftet 
skriftlig. Noen utbygginger er avhengig av at andre deler / områder av kommunen er utbygd.

Prioriteringen av utbyggingsområdene er gjort av en gruppe bestående av ordfører, rådmann, 
enhetsleder Utviklingsavdelingen, næringskonsulenten og avd.ing. Hilde Henriksen, (teknisk 
avdeling) som også har vært saksbehandler i breibåndsaken.

Følgende områder står på venteliste og vil bli utbygd etter som forskuttert tilsagn kommer inn:
Ytre Storvik  - Steinsvik
Fosselv – Indre Straumfjord
Storslett – Krakeneskrysset i Kildalen
Krakenes
Krakeneskrysset – Nørgård
Oksfjord (Mettevoll)  - Oladalen ( Øvergård )
Bergmo – Sappen

Følgende er ikke medtatt på prioriteringsliste:
Hamneidet ( tett med i søknad om tilskudd, men avslått inntil videre)
Sappen – Svartfoss



Nørgård  -  Øvre Kildal
Lilleng (Hamna) – Storeng
Oladalen  - Solvang ( Oksfjorddalen)

Medfører det riktighet at Nordreisa kommune ikke har søkt om midler for videre utbygging 
inneværende år?
Svar:
Pr dato har Nordreisa kommune har mottatt kr 2,9 millioner (forskuttert tilsagn). Disse vil være 
med på å finansiere øvrig utbygging. 

Nordreisa kommune har ytterligere tilsagn om tilskudd på kr 4.094.000,-. Kommunen vil sende 
krav til Breibåndfylket om utbetaling, straks saksbehandler er tilbake fra ferie. Dette er ikke 
gjort tidligere på grunn av kapasitetsproblemer. Straks øvrig delutbetaling vil utbygging av 
prioriterte områder bli bestilt. 

Delutbetalingen gjelder utført utbygging av områdene Reisadalen og Storvik.

Det er ikke søkt om ytterligere tilskuddsmidler for inneværende år. For å få eksterne midler må 
kommunen inn med en egenandel. 

Viser for øvrig til sak 7/10 i formannskapet 04.03.2010. 

Spørsmål fra Hilde Nyvoll, kommunestyrerepresentant for Nordreisa Arbeiderparti:
Nordreisa kommunestyre gjorde i 2003 et positiv vedtak om realisering av indre riksvei under 
forutsetning av at en trasè kan lesses slik at hensynet til natur, miljø og reindrift kan ivaretas. 
Hvordan har Nordreisa kommune fulgt opp denne saken?

Svar på spørsmålet fra Hilde Nyvoll:
I sak 004/03 ble denne saken behandlet, og saksutredning og vedtak følger vedlagt. Dette 
prosjektet er ikke med i Norsk Transportplan (NTP). Nordreisa kommunestyre har prioritert å få 
med Reisafjellet, og har endelig lyktes med det. Siden behandlingen i sak 004/03 kan ikke 
ordføreren huske at noen politikere har tatt opp denne saken, verken i kommunestyret eller på 
fylkestinget. Tror heller ikke dette er et prosjekt som det er mulig å realisere i overskuelig 
fremtid.
John Karlsen, ordfører

PS 16/10 Referater til møte i kommunestyret 10.juni

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Referatene tas til orientering



Vedtak:
Referatene tas til orientering

PS 17/10 Budsjettkontroll pr 31. mai 2010

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Gerd Kristiansen (Krf), fremmet følgende tilleggsforslag:
Oversendelsesforslag til driftsutvalget
Anleggsavdelingen samt bygg og eiendom pålegges å redusere øvrige aktiviteter for å ta inn 
igjen det overskredne.
Kopi sendes teknisk etat

Sigrund Hestdal (Ap), fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til orientering

Det ble først stemt over forslaget fra Gerd Kristiansen (Kfr):
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap), satt opp mot rådmannens 
innstilling.
19 stemte for, og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til orientering. 

Oversendelsesforslag til driftsutvalget
Anleggsavdelingen samt bygg og eiendom pålegges å redusere øvrige aktiviteter for å ta inn 
igjen det overskredne.
Kopi sendes teknisk etat

PS 18/10 Revidering av budsjett 2010

Rådmannens innstilling
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 



 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 og merutgifter til vann og avløp på kr 
500 000 dekkes inn av salg av Mellaveien 9 på kr 2 100 000.-, rentekompensasjon på kr 260 000.- og 
konsesjonskraft på kr 1 654 579.-.

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannen orienterte om at siste punkt i formannskapets siste punk i innstilling paragraf § 48 
skal være § 48-4, og ikke § 48-5.

Gerd Kristiansen (Krf), fremmet følgende tilleggsforslag:
Det legges fram en sak for fagutvalgene og kommunestyret med en kritisk gjennomgang av 
sektorenes stillingshjemler.

Det ble først stemt over formannskapets innstilling. 
15 stemte for, og 5 imot. Formannskapets innstilling vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Gerd Kristiansens (Krf). 11 stemte for, 9 stemte imot. 
Forslaget vedtatt.

Vedtak:
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 

 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes inn i 2010.  

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.

 Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-4.  

 Det legges fram en sak for fagutvalgene og kommunestyret med en kritisk gjennomgang av 
sektorenes stillingshjemler.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 



Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 
Pkt tre må endres til: Kr 3.514.579 til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes 
inn i 2010. Nytt punkt fem: Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-4

Rådmannens innstilling med endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
 Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010. 

 Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, 
oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes. 

 Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 må dekkes inn i 2010.  

 Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan 
innen 2013.

 Administrasjonen forholder seg til kommuneloven § 48-5.  

PS 19/10 Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011

Rådmannens innstilling
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern 
og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren 
gjennomgås for å komme til en enda mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt 
forbedre rutinene

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannen opplyste at tilleggsforslaget fra John Karlsen (Frp) fra møtet 10.06.2010 i 
formannskapet ikke kom med i vedtaket.

Sigrund Hestdal (Ap), la frem forslag til representant i Robek-nettverket:
Øyvind Evanger (Ap).

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra John Karlsen (Frp) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern 
og hjemmetjenesten med tanke på nødvendig reduksjon av utgiftene allerede for 2011. I løpet av 



første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren gjennomgås for å komme til en enda 
mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt forbedre rutinene

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
første setning tilføres: med tanke på nødvendig reduksjon av utgiftene allerede for 2011. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern 
og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren 
gjennomgås for å komme til en enda mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt 
forbedre rutinene

PS 20/10 Ny forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 
33-1

Rådmannens innstilling

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 for 
behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker utlagt 
til offentlig høring i tidsrommet 3. – 14. juni 2010 vedtas innfør med ikraftsetting 
1. juli 2010

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 for 
behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker utlagt 
til offentlig høring i tidsrommet 3. – 14. juni 2010 vedtas innfør med ikraftsetting 
1. juli 2010



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 for 
behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker utlagt 
til offentlig høring i tidsrommet 3. – 14. juni 2010 vedtas innfør med ikraftsetting 
1. juli 2010

PS 21/10 Kommunedelplan, Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010-2014

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 
2010-2014.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 
2010-2014.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 
2010-2014. Forslaget sendes til kommunestyret for endelig behandling.



PS 22/10 Interkommunalt plansamarbeid; Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa 
og Kåfjord.

Rådmannens innstilling
Under forutsetning av finansiering av prosjektet (i 3 år), inngår Nordreisa kommune et 
interkommunalt samarbeid etter vedlagt modell. Det forutsettes minimum 25 % ekstern 
finansiering av plansamarbeidet. Dersom vi ikke oppnår denne finansieringen vil saken 
eventuelt fremmes for ny behandling i kommunene.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Under forutsetning av finansiering av prosjektet (i 3 år), inngår Nordreisa kommune et 
interkommunalt samarbeid etter vedlagt modell. Det forutsettes minimum 25 % ekstern 
finansiering av plansamarbeidet. Dersom vi ikke oppnår denne finansieringen vil saken 
eventuelt fremmes for ny behandling i kommunene.

PS 23/10 Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa Kommune

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannen opplyser at skjenkegebyr skal være kr 250,-.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
Endring av § 2b

- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til  kl 02.00
- setning nr 2 strykes
- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennvin fra kl 13.00 til  kl 02.00
- resten av punktet strykes.

Endring av §3 
- mandag til fredag fra kl 08.00 til kl 20.00
- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kr himmelfartsdag fra kl 08.00 til kl 

18.00.



Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
§ 1 gjøres om til §1a
Ny § 1b: bevilgningsperioden følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret til og med 31. desember neste valgår

Gerd H Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
§5a –siste setning, endres fra 2 til 4 uker. 
Ny setning etter punkt c, 1. setning i neste avsnitt. Det innhentes uttalelse fra lensmannen før 
bevilgning etter §5a og5b gis.

Gerd H Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
§2 e) Innskrenkinger i antall skjenkebevillinger
Det settes et tak på 8 faste skjenkebevillinger i sentrumsområdene.

John Karlsen (Frp), fremmet følgende forslag:
§5 siste avsnitt første setning endres til: Det bør ikke gis skjenkebevilling til stevner og 
utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensing eller som er rettet spesielt mot 
familie, barn og ungdom.

Det ble først stemt over forslaget fra Bjørn Garden (Frp).
Forslaget fikk 10 stemmer, 9 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Øyvind Evanger (Ap)
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Gerd H Kristiansens (Krf) første forslag.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Gerd H Kristiansens (Krf) andre forslag.
1 stemte for, og 18 imot. Forslaget falt derved.

Til slutt ble det stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget fikk 18 stemmer, 1 stemte 
imot. Forslaget vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast med følgende endringer:

§ 1 gjøres om til § 1a
Ny § 1b: bevilgningsperioden følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret til og med 31. desember neste valgår

Endring av § 2b
- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til  kl 02.00
- setning nr 2 strykes
- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennvin fra kl 13.00 til  kl 02.00
- resten av punktet strykes.

Endring av § 3 
- mandag til fredag fra kl 08.00 til kl 20.00
- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kr himmelfartsdag fra kl 08.00 til kl 

18.00.



§5a – siste setning, endres fra 2 til 4 uker. 
Ny setning etter punkt c, 1. setning i neste avsnitt. Det innhentes uttalelse fra lensmannen før 
bevilgning etter § 5a og5b gis.

§5 siste avsnitt første setning endres til: Det bør ikke gis skjenkebevilling til stevner og 
utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensing eller som er rettet spesielt mot 
familie, barn og ungdom

Høringsutkastet legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 14.06.2010 

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
§ 1 gjøres om til §1a
Ny § 1b: bevilgningsperioden følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret til og med 31. desember neste valgår

Forslaget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
§ 2b –

- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til  kl 02.00
- setning nr 2 strykes
- serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennvin fra kl 13.00 til  kl 02.00
- resten av punktet strykes.

Forslaget fra Bjørn Garden (Frp) fikk 4 stemmer, 2 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag om endring av tidspunkt for salg:
§3 –

- mandag til fredag fra kl 09.00 til kl 20.00
Forslaget fikk 4 stemmer, 2 stemte imot. Forslaget vedtatt. 

- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kr himmelfartsdag fra kl 09.00 til kl 
18.00

Forslaget fikk 5 stemmer, 1 stemte imot. Forslaget vedtatt. 

Gerd H Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag:
§5a –siste setning, endres fra 2 til 4 uker. 
Ny setning etter punkt c, 1. setning i neste avsnitt. Det innhentes uttalelse fra lensmannen før 
bevilgning etter §5a og5b gies.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Øvrige § ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Forskrift til salgs og skjenkebevilgning for alkohol m/ vedtatte endringer enstemmig vedtatt.



Gerd H Kristiansen fremmet følgende forslag: 
Rådmannen bes om å justere bevilgningsgebyrene knyttet til §5 slik at disse dekker 
kontrollvirksomhet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes 
som høringsutkast med de endringer som levekårsutvalget har vedtatt i møte 14.06.2010. 
Høringsutkastet legges ut til offentlig ettersyn i fire uker etter kommunestyremøtet 24.06.2010. 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 15.04.2010 

Behandling:
Saken utsettes til møte i LKU 27. mai for å kunne behandles i de politiske grupperingene. 
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 24/10 Søknad om endring av skjenkebevilling - Reisafjord hotell AS

Rådmannens innstilling
1. Reisafjord hotell AS v/Harald Erik Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin fra Reisafjord hotell, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen, i lokalene som 
beskrevet i søknaden.

2. Reisafjord hotell AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 
beskrevet i søknaden.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk.

3. Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

4. Skjenkebevillinga gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.03.2011.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til 
kl 02.00.  
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30.  På fredager og lørdager, på dager 
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan 
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.

      5.  Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Olga 
           Polezhaeva.
      6.  For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
           alkohol i Nordreisa kommune.
      7.  Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår
           etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Reisafjord hotell AS v/Harald Erik Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin fra Reisafjord hotell, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen, i lokalene som 
beskrevet i søknaden.

 Reisafjord hotell AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 
beskrevet i søknaden.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk.

 Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

 Skjenkebevillinga gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.03.2011.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til 
kl 02.00.  
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30.  På fredager og lørdager, på dager 
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan 
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.

 Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Olga 
Polezhaeva.

 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

PS 25/10 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling -
Havna Handel AS

Rådmannens innstilling
Stine Iversen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Havna Handel AS.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Stine Iversen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Havna Handel AS.

PS 26/10 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling -
Storslett Mathus AS - Spar

Rådmannens innstilling:
Lill Lucie Adriansen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Storslett Mathus 
AS – Spar.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lill Lucie Adriansen godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Storslett Mathus 
AS – Spar.

PS 27/10 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 5. - 7. august 
2010 - Havnnes kulturfestival

1 Søknad om skjenkebevilling 

Rådmannens innstilling
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen, gis 
skjenkebevilling for øl og vin i tidsrommet 5. – 7. august 2010 fra kl 20.00 til kl 02.00.
Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område.
Skjenkeansvarlig er Veronica Pedersen.
Det kreves et skjenkegebyr på kr 300,-.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Rådmannen opplyser at skjenkegebyr skal være kr 250,-, og ikke 300,- som det står i 
innstillingen. 



Sigrund Hestdal (Ap), fremmet følgende forslag:
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen, gis 
skjenkebevilling for øl og vin torsdag 5. august 2010 fra 14:00 – 01.00, og i tidsrommet
6.-7. august 2010 fra kl 14:00 til kl 02:00.
Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område.
Skjenkeansvarlig er Veronica Pedersen.

Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fikk 13 stemmer, 6 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen, gis 
skjenkebevilling for øl og vin torsdag 5. august 2010 fra 14:00 – 01.00, og i tidsrommet
6.-7. august 2010 fra kl 14:00 til kl 02:00.
Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område.
Skjenkeansvarlig er Veronica Pedersen.

Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-

PS 28/10 Søknad om skjenkebevilling - Lille Milano

Rådmannens innstilling
1. Lille Milano v/Kenan Güven gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Lille Milano,
    Sentrum 6, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad.
2. Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Lille Milano har et fullverdig mat/menytilbud.
3. Skjenkebevillinga gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.03.2011.
    I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl. 12.00 til kl. 23.00 på 

hverdager og fra kl. 13.00 til kl. 23.00 på fredager, lørdager og på dager foran bevegelige 
helligdager. 

     Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 alle dager.
4.  Kenan Güven godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Murat Karanfil.
5.  For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
     alkohol i Nordreisa kommune.
6.  Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår
     etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling.
18 stemte for, og 1 imot.

Innstilling dermed vedtatt.



Vedtak:

 Lille Milano v/Kenan Güven gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Lille 
Milano, Sentrum 6, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad.

 Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Lille Milano har et fullverdig mat/menytilbud.
 Skjenkebevillinga gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.03.2011.
 I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl. 12.00 til kl. 23.00 på 

hverdager og fra kl. 13.00 til kl. 23.00 på fredager, lørdager og på dager foran bevegelige 
helligdager. 
Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 alle dager.

 Kenan Güven godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Murat Karanfil.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.


