
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 03.03.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Side 1



Side 2



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 7/11 Forslag på planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel
2011/913

Tilleggssaker 

PS 8/11 Revidering – retningslinjer for utleie av kjøkkenet 
Sonjatun

2010/4257

PS 9/11 Søknad om bruk av kjøkkenet på Sonjatun –
Havnnesfestivalen 2011

2010/4257

Side 3



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/913 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Geir Lyngsmark

Dato:                 22.02.2011
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
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Forslag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Henvisning til lovverk:

Planprogrammet  skal etter PBL § 4-1 utarbeides som et ledd i den formelle oppstarten av planarbeidet. 
Planprogrammet skal etter loven gjøre rede for;

- Formål med planarbeidet

- Planprosessen (deltakere, tidsplan mv)

- Opplegg for medvirkning for de som blir berørt av planen

- Hvilke alternativer som vil bli vurdert

- Behov for utredning

Planprogrammet utarbeides og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Programmet skal være til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Programmet vedtas av kommunestyret 
(planmyndighet) og vil deretter legge grunnlag for planarbeidet.

Vedlegg
1 Forslag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Rådmannens innstilling
Nordreisa formannskap godkjenner forlag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
datert  21.02.2011
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Saksopplysninger
Bakgrunn.
Nordreisa kommune har ikke en oppdatert strategisk kommuneplan, nå i ny plan- og 
bygningslov ( pbl) fra 2009 ,  kalt kommuneplanens samfunnsdel.  Den siste ble vedtatt i 1991 
og er utdatert, verken ansatte eller andre kjenner til innholdet eller har noen forhold til planen. I 
mangel av et slikt styringsverktøy er det ikke tydelig for kommunens ansatte, innbyggere eller 
andre hvilke ”retning” kommunen skal. En slik situasjon gir mindre mulighet for langsiktige 
satsinger mot et ønsket mål, og en er avhengig av plutselige beslutninger nærmest fra budsjett til 
budsjett og/eller kontinuitet blant de ansatte i organisasjonen. 

Den samlede kommuneplanen består av en samfunnsdel, en arealdel og en økonomidel. For 
tiden foregår det planarbeid på planarbeid på forskjellige faser innen disse planverk-delene.
Planarbeidet vedrørende kommuneplanens samfunnsdel skal skje i henhold til ny pbl.

Oppstart av det formelle planarbeidet skal varsle og planarbeidet skal utføres i henhold til et 
planprogram. 

Forslag på planprogram vil bli bearbeidet i perioden fram til formannskapets møte og revidert 
versjon vil bli lagt fram på møtet.
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PLANPROGRAM 
Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag pr. 21.februar 2011

Prosessplan vedtatt av:

Prosessplan sist endret den: 

Endringene foretatt av:
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1 Om planprogrammet
Planprogrammet (dette dokumentet) skal etter PBL § 4-1 utarbeides som et ledd i den formelle 
oppstarten av planarbeidet. Planprogrammet skal etter loven gjøre rede for;

- Formål med planarbeidet

- Planprosessen (deltakere, tidsplan mv)

- Opplegg for medvirkning for de som blir berørt av planen

- Hvilke alternativer som vil bli vurdert

- Behov for utredning

Planprogrammet utarbeides og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Programmet skal være til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Programmet vedtas av kommunestyret 
(planmyndighet) og vil deretter legge grunnlag for planarbeidet.

2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides etter regler og retningslinjer gitt i plan og bygningsloven 
av 27.06.2008 § 11-2

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en 
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 
private. 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres 
årlig.

Denne delen vil være sentral som premiss-setter for andre deler av den kommunale planleggingen. 
Innholdsmessig er det en tydeliggjøring av elementer i tidligere kommuneplanbestemmelser.

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige 
utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte 
målgrupper. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 
samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi 
kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de 
langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene. 
Arealstrategien i den kommunale planstrategien vil være en viktig premiss for samfunnsdelen fordi 
den har betydning for utviklingen av samfunnstjenestene i kommunen.
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Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for 
gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved medvirkning fra 
andre offentlige organer og private.

All kommunal sektorplanlegging bør være forankret i kommuneplanens samfunnsdel, ev. som 
kommunedelplanlegging på grunnlag av samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel vil være en 
viktig arena for samordning mellom den enkelte sektors utfordringer og prioriteringer og 
kommunens samlede utvikling.

Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for sektorenes virksomhet. Loven angir ikke nærmere hva slags 
retningslinjer som kan gis. Dette bør kunne være tema for senere spesifikasjoner i forskrift og 
veiledning. Følgende punkter kan være et utgangspunkt for innholdet i retningslinjene i 
samfunnsdelen:

 langsiktige utfordringer i kommunesamfunnet

 langsiktige utfordringer for sektorene enkeltvis og i samarbeid

 miljømessige utfordringer, vurdering av fysiske konsekvenser for planens utviklings- og 
vernestrategier, som grunnlag for arealplan

 prioriterte satsingsområder og områder for spesielle virkemidler 

 retningslinjer for handlingsprogram og økonomiplan

 retningslinjer for kommunens planarbeid.

Skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen funksjon, må den gi grunnlag for konkrete 
prioriteringer, og bidra til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for 
sektorenes virksomhet og for befolkningen. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for prioriteringer i 
arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og 
næringspolitikk, kommunal service mv.

Kommunedelplaner skal også ha en egen handlingsdel med anvisning på tiltak for gjennomføringen 
av planens målsettinger innenfor kommuneplanperioden på fire år. Videre forutsetter bestemmelsen 
en årlig rullering og eventuell revisjon i sammenheng med den årlige rulleringen av 
handlingsprogrammet og arbeidet med økonomiplanen. Det bør utvikles indikatorer også for måling
av den miljømessige og samfunnsmessige utvikling i kommunen.

Ved å knytte handlingsdelen direkte til samfunnsdelen understrekes det at handlingsprogrammet 
ikke er en selvstendig planoppgave, men en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges opp. 
Det gjelder ikke bare kommunens egne tiltak, men også avtaler som inngås med offentlige organer 
og private aktører. Det er forutsatt at handlingsdelen rulleres årlig, slik at kommunestyret får 
anledning til å påvirke ta stilling til følge med på hvordan kommuneplanen følges opp og om det er 
behov for endringer.
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3 Plansystemet
Kommuneplansystemet består av Kommuneplanens samfunnsdel(strategi) og Kommuneplanens 
arealdel. Dette er to planer som vedtas separat men som er de langsiktige styringsverktøy for 
Nordreisa kommune som organisasjonen og samfunn. Som en direkte produkt av disse følger et 
handlingsprogram og økonomiplan. Dette utgjør til sammen plan og styringssystemet i Nordreisa 
kommune.

De enkelte delene er beskrevet nærmere under.

KOMMUNEPLAN

LANGSIKTIGLANGSIKTIG

10 – 12 år

(Rulleres 3-4 år)

•Strategi

•Arealdel

HANDLINGSHANDLINGS--
PROGRAM OG PROGRAM OG 
ØØKONOMIPLANKONOMIPLAN

4 år

(Rulleres årlig)

Sektorplaner, temameldinger, utredninger, 
planprogram

BUDSJETT
Iverksetting

REGNSKAP
Resultat

ÅRSMELDING
resultatvurdering

Plan Består av Virkning

Kommuneplan -
samfunnsdel

Overordnet visjon for kommunen Langsiktig perspektiv 
10-12 år

Hvilke verdier legges til grunn for å styre/lede 
samfunnsutviklingene i Nordreisasamfunnet? 

Retningsgivende for 
kommunens 
virksomhet

Hva skal være Nordreisa kommunes oppdrag som 
samfunnsutvikler? Vårt fokus?

Hvilke mål skal vi sette oss å jobbe mot for 
kommunen som helhet?
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Avklaring av fokusområder / satsingsområder ut fra 
fastsatte overordnede mål. 

Mål for hvert fokusområde / satsingsområde.

Kommuneplan-

arealdel

Overordnet samordning av arealene i kommunen som 
sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra 
egenart og lokale forutsetninger.

Langsiktig perspektiv 
10-12 år

Samordnet utbyggingsstrategi for arealer i 
kommunen.

Plankart Juridisk bindende

Utfyllende bestemmelser Juridisk bindende

Langsiktig handlingsplan for tiltak, herunder 
økonomi.

Økonomiplan Handlingsplan som beskriver investeringer og 
økonomiske prioriteringer i 4 års- perspektiv

Kortsiktig perspektiv 
4 år

Årsbudsjett

Årsbudsjettet er en detaljering av det første året i 
økonomiplanen. Det skal bygge på prioriteringer i
økonomiplanen, og skal være et bevilgningsdokument. 
Det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer 
kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet 
det kommende året.

1 års perspektiv

Sektorplaner Overordnede planer for samordning av den enkelte 
virksomhet 

Lang og kort sikt 4 år

Tiltaksplaner / gjennomføringsplaner for 
planperioden

Side 11



7

7

4 Utgangspunkt for planarbeidet
Nordreisa kommune, som organisasjon, har et svært mangesidig ansvarsfelt og arbeidsoppgaver 
knyttet til dette. I hovedsak deler vi hovedansvarsområdene i 3 deler;

- Kommunen som tjenesteyter
- Kommunen som tilrettelegger for andre virksomheter, det være seg offentlige, private eller 

frivillige organisasjoner
- Kommunen som myndighet

Disse tre ansvarsfeltene vil i det praktiske overlappe og påvirke hverandre. Kommuneorganisasjonen 
er utvilsomt en svært viktig del av samfunnet ved at det produseres velferdstjenester på ett eller 
annet nivå.

Nordreisa kommune har ikke en oppdatert strategisk kommuneplan. Den siste ble vedtatt i 1991 og 
er utdatert, verken ansatte eller andre kjenner til innholdet eller har noen forhold til planen. I mangel 
av et slikt styringsverktøy er det ikke tydelig for kommunens ansatte, innbyggere eller andre hvilke 
”retning” kommunen skal. En slik situasjon gir mindre mulighet for langsiktige satsinger mot et 
ønsket mål, og en er avhengig av plutselige beslutninger nærmest fra budsjett til budsjett og/eller 
kontinuitet blant de ansatte i organisasjonen. Frem til nå ser det ut til at kommunen har ”reddet” seg 
på at en rekke sentrale ansatte har jobbet lenge i organisasjonen og er kontinuitetsbærere for de 
satsinger som er påbegynt. Ett av problemene som kan oppstå er at organisasjonen blir sårbar for 
utskiftninger og at den kontinuiteten blir borte. En annen problemstilling er at ressurser som skal gå 
med til å løse oppgaver blir brukt til samordning, noe som normalt løses og gis gjennom konsise og 
tydelige plandokumenter. En tredje problemstilling knyttes til samordning av en, i utgangspunktet, 
kompleks virksomhet. I dag er hvert virksomhetsområde i stor grad selvgående og isolert og det 
foreligger i det hele tatt liten oversikt over den faktiske situasjonen og fremtidsmuligheter samlet og 
hver enhet/sektor hver for seg. 

NORDREISASAMFUNNET

Kommune 
organisasjon
en

Næringslivet,
frivillig 
sektor mv
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En kommuneplan gjør en kompleks organisasjon mindre sårbar for utskiftinger i det politiske og i 
organisasjonen for øvrig ved at satsinger og tiltak er klart beskrevet og definert.

Kommuneplan er uansett et politisk styringsverktøy som skal gi føringer inn til den operative delen av 
organisasjonen. Samtidig utarbeides planen ut fra et sett med pålegg og føringer gitt av overordnede 
myndigheter, kommunens øvrige befolkning, næringsliv, organisasjoner og tilgjengelige ressurser. Til 
sammen en samlet strategi for kommunen som organisasjon og for kommunen som samfunn.

5 Mål for planarbeidet
Kommuneplanens samfunnsdel skal legge grunnlag for at kommunen leverer tjenester med høy 
kvalitet som er i tråd med de krav og ønsker som gis av kommunestyret. Samtidig skal kommunen 
være tilrettelegger og medspiller for annen aktivitet som fremmer trivsel og bolyst og gir bedre 
mulighet for utvikling av næring basert på de fortinn som kommunen og Nord-Troms regionen har. 

6 Planprosessen

6.1 Samordning av parallelle prosesser
Det foregår arbeid tilknyttet flere deler av kommuneplansystemet.  Arbeidet med kommuneplanens 
arealdel er igangsatt og er ment å resultere i forslag sommeren/høsten 2011. Kommuneplanens 
samfunnsdel er iverksatt og skal inn i et formelt løp i tilknytning til dette dokumentet. Kommunen 
har også satt i gang en prosess med omlegging av styringssystemet. Det betyr at arbeid med 
etablering av et helhetlig plansystem er i gang på flere fronter samtidig.

Disse prosessene har, foruten tematisk, noe ulike utgangspunkt, forskjellige ansvarlige utførende og 
ulik detaljeringsgrad på informasjon. Det er derfor en stor utfordring å sørge for at prosessene 
samordnes godt. 

Ett av formålene med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er å sørge for praktisk 
samordning mellom de ulike prosessene / arbeidene i et ”kommuneplansystem”.  Det viktigste 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Økonomiplan 4- årig

Status-
beskrivelse pr 

2011

Kommuneplan 
(Arealdel, 
samfunnsdel, 
økonomisplan/hand
lingsdel)

      Prosesser         Verktøy     Styringsdokumenter
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verktøyet for å få dette til vil være statusbeskrivelse. Her oppsummeres et felles ståsted for 
kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen som grunnlag for strategier og mål i planperioden. 

Statusen utarbeides i dialog mellom prosjektledelsen, den øvrig kommunale organisasjonen, 
næringsliv, frivillig sektor, øvrige myndigheter og andre fokusgrupper.

6.2 Overordnet milepæls- og aktivitetsplan - tidsplan

Tema 2010 2011 2012

1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv

Organisering

Intern forankring

Medvirknings- og  
informasjontiltak

Analyser: Situasjon, 
behov og 
utviklingstrekk. 

Politisk: Mål og 
strategiutforming

Kommunevalg 2011

Utarbeidet planforslag

Høringsprosess

Bearbeiding av 
merknader / 
endringer. 
Vedtaksprosess

Vi kan ha forventninger om at planen tas opp til sluttbehandling i desember 2012 eller januar 2013.
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7 Medvirkning og informasjon.
Kommuneplanens samfunnsdel er først og fremst et politisk styringsverktøy. De mål og føringer som 
legges inn i planen må være relevant for den situasjonen samfunnet og kommunen står i og må 
oppfattes som relevant for de planen angår. Informasjon og medvirkning er forutsetning for planens 
forankring i Nordreisa kommune som organisasjonen og samfunn. 

7.1 Interessenter

Deltar i prosessen

som/med

M
å involveres

M
å inform

eres

Eier Myndigh
et

Kunns
kap

Offentlig politisk

Lokalt

Kommunestyre X X X

Formannskap /NU X X X

Driftsutvalg X X X

Levekårsutvalg X X X

Interkommunalt

NT-Regionråd X X X

Kautokeino komm. X X

Regionalt

Reg.utv. etat X X

Kulturetaten X X

Sametinget

X X

Statlig

Internasjonalt

Laplands forbund FIN X X

Tornedalsrådet X X

Offentlig 
administrativt

Lokalt

Nord-troms 
videregående skole

X X

NAV X X

Tannhelsetjenesten X X

Psykiatrisk senter X X
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Region-nivå Avfallservice

Ymber (kraftlag) X X

Fylke KS X X

Statlig

Husbanken X X X

Statens vegvesen X X X

Reindrifts-
forvaltningen

X X

Kystverket X X

Fiskeridirektoratet X X

Fylkesmannen X X

NVE X X X

Andre X X

Internasjonalt Metsähallitus X

Privat næringsliv

Selvstendig-
næringsdrivende

Handel X X

Service X X

Tjenesteytende X X

Regionalt Tromsø området 
næringsforening

X X

Nord-Troms 
næringsforum

X

Lag- og 
foreninger

Lokalt

Ideelle Lag- og 
foreninger

X X X

Idrettsrådet

Næringsinteresser X X

Region Friluftsråd X X

Interne

Skole Enheter X

Helse Enheter X X X

Omsorg Enheter X X X

Teknisk Enheter X X X

Utvikling Enheter X X X
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Barnehager Enheter X X X

Ledermøte Enheter X X X

7.2 Medvirkningsopplegg og informasjon. Bred medvirkning og allmenn 
debatt

Formålet med medvirkningsopplegget er å innhente synspunkter og spre informasjon, legge opp til 
bred medvirkning og allmenn debatt.  Dette er i henhold til krav til prosess i pbl. Resultat og virkning 
av medvirkningsopplegget skal gi de folkevalgt et godt grunnlag for å styre i ønsket retning.

Garantien for at kommuneplanen får en verdi er involvering, medvirkning og debatt.

Verktøyene for medvirkningsopplegget er:

 Medvirkningsverksted ( “tenke-smie”/ dialogkonferanse) :

Hva er dette: en form og en møteplass for strukturert, konsentrert og forpliktende planlegging.

Forutsetter: bred medvirkning fra berørte parter

Mål: bedre beslutningsgrunnlag

Arrangørstab: Utviklingsavdelingen

Verktøy: fruktbar prosess og kreativ tenkning på tvers av sektorer og profesjonsgrenser. 

Tid og sted: bestemmer for hvert tiltak

Formål med Medvirkningsverksted / “tenke-smie”/ dialogkonferanse:

 Å kartlegge problemer og utfordringer for Nordreisa-samfunnet; status

 Å foreslå tiltak som kan være med på realiseres ønsket framtid; strategi

 Å beskrive framtidens Nordreisa-samfunn; mål

 Å prioriter tiltak…

 Åpne møter i lag og foreninger  som er aktuell for planarbeidet ( næringsforening, grendelag, 

idrettslag, kulturforeninger  etc.)

 Brukerundersøkelser

 Sosiale medier som Facebook, Twitter etc.

 Internett, Intranett

 Aviser , radio og lokalTV
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Involvering omfattes av :

Befolkningens involvering: folkemøter / informasjonsverksteder i grendelag, 
innbyggerundersøkelser, sosial  media (Facebook, 
Twitter etc. ) , internett , lokalaviser, radio, lokalTV

Politisk involvering: møter/ verksteder med formannskap, 
kommunestyret, politiske partier

Administrativ involvering: møter med sektorene, enhetene, intranett

Oversikt over tiltak/ aktiviteter i medvirkningsopplegget.

Tid(når) Medvirkningstiltak (hva) Metode(hvordan) Deltakere (hvem)

Januar 
2011

Rektormøte kommunale skoler Møte; informasjon om 
planarbeidet

Rektorer

Januar 
2011

Rektor og lærermøte private 
skoler

Møte; informasjon om 
planarbeidet

Rektorer og lærer

23. februar
2011

Enhetsledermøte helse Møte; informasjon om 
planarbeidet

Enhetsledere 
helsetjenester, sykehjem, 
omsorgsboliger, 
hjemmetjenester, 
familiesenter.

Februar 
2011

Temamøte Helse og målstyring Møte/ seminar Kommunestyret, 
ungdomsråd, enheter og 
fagledere, NAV, 
virksomhetsleder, 
kommunelege, soneleder, 
forbund, 
hovedverneombud, KS-
rådgivere

Mars 2011 Rektor og lærermøte Nord- Møte; informasjon om Rektorer og lærer

Side 18



14

14

Troms videregående skole planarbeidet

10. mars 
2011

Arbeidsdag for ledere og 
hovedtillitsvalgte med fokus på 
mål innenfor hver sektor; helse, 
skole, SFO, barnehager, teknisk, 
økonomi (ref.: seminar om 
målstyring)

Verksted Enhetsledere og rådmann

10. mars –
17. april

2011

Utdanning – barn og unge, 
service og tilrettelegging, helse 
og sosial

Møte .

På Sonjatun

Enhetsleder Helse og 
omsorg og ledere 
Familiesenteret

Mars-April Regionalt planforum Tromsø Statlige og 
fylkeskommunale enheter

Mars 2011 Ansatte-undersøkelse Nettbasert ; intranett Organisasjonen Nordreisa 
kommune

April 2011 Innbyggerundersøkelse Nettbasert; internett

Facebook

Nordreisa kommunes 
befolkning

April 2011 Temamøte barn og unge Medvirkningsverksted

3. mai 2011 Presentasjon av 
statusbeskrivelse internt i 
organisasjonen

Ledermøte

Mai ”Stampmøte” Verksted

Juni 2011 Temamøte næringsutvikling og 
arealforvaltning

Medvirkningsverksted Næringsliv, 
sektormyndigheter, 
reindriftsnæringen.

August 
2011

Sektormyndigheter, 
reindriftsnæringen, Statskog

Møter

Mars- Juni Temamøter grendelag/ Medvirkningsverksted Reisadalen, Oksfjord/ 
Straumfjord, Rotsund, 
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2011 velforeninger. Hamneidet/ Bakkeby, 
Storvik,  Storslett/ 
Sørkjosen grendelag 

April-
August 
2011

Politiske partimøter Møte Politiske partier i 
Nordreisa

August 
2011

Møte i planutvalg/formannskap Møte Strategigruppen, 
formannskap

September 
2011

Kommunevalget Valgkamp Befolkning. Politiske 
partier

Februar 
2012

Strategikonferanse Møte/ seminar Kommunestyret

8 Organisering av arbeidet

Organisasjonskart

Oppdragsgiver

KOMMUNESTYRET

Styringsgruppe

FORMANNSKAPET

Prosjektleder Rådmannens

Strategigruppe

Fagutvalg

Levekår, driftsutvalget

Ledermøte

20 enhetsledere

Offentlig politisk

Offentlig Administrativt

Enheter/ interne fagressurser

Stab  og resultatenheter

Fagkompetanse, rådgivende, ved 
behov

Privat næringsliv

Lag- og foreninger

Andre eksterne 
ressurser
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8.1 Rollebeskrivelse

Oppdragsgiver:

Kommunestyret. Juridisk ansvarlig. Vedtaksmyndighet.

Styringsgruppe:

Overordnet ansvarlig for prosjektet

Beslutningsmyndighet i prosessen

Kontroll fremdrift og forbruk

Selvstendig ansvarlig for overordnet politisk forankring på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Fagutvalg:

Rådgivende politisk for styringsgruppa. Beslutningsmyndighet i prosessen knyttet til utvalgets 
myndighet. 

Administrativ styringsgruppe:

Overordnet administrativt ansvar for prosjektet

Innstillingsmyndighet til fagutvalg og styringsgruppe

Prosjektleders nærmeste overordnede

Ansvarlig for beordring av interne fagressurser

Prosjektleder:

Ansvarlig for drift av prosjektet (praktisk, møteledelse, rapportering, informasjon)

Innstillingsmyndighet for administrativ styringsgruppe.

Interne fagressurser:

På oppdrag fra prosjektledelsen kan disse få ansvar for utredninger (interne og eksterne) som 
grunnlag for plan. Rapporterer til sin respektive leder, administrativ styringsgruppe og til 
prosjektleder.

Ledermøte:

Utnevner representanter til administrativ styringsgruppe. Selvstendig ansvar for informasjon til 
respektive enheter, herunder innspill til arbeidet.
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Stab og resultatenheter:

Alle enheter bidrar med informasjon og innspill til arbeidet gjennom sin leder og evnt til 
prosjektleder ved behov (interne fagressurser)

Eksterne ressurser:

Bidrar med kompetanse knyttet til sitt interesseområde. Situasjonsbeskrivelse og ønsker for 
fremtiden, herunder ønsker ifht kommunen.

9 Ressursbehov og finansiering

Prosessen med kommuneplan forutsetter en god del innsats fra mange parter i organisasjonen, både 
politisk og administrativt. Det vil også medføre behov for eksterne ressurser til å gjennomføre visse 
analyser og nødvendig bakgrunnsmateriale.

10 Ressursbehov

Aktivitet/Formål
Personal-

ressurser

Kostnad/

budsjett

Andre

Kostnader
Kommentarer

Planarbeid kommuneplan

- Div. 
møtearrangement

- Informasjons- og 
medvirkningstiltak

- Kjøp av 
analysekompetanse 
vedr. 
befolkningsutvikling

Arealplanlegger

Kommuneplanlegger

Økonomi konsulent

150 000.-

Beskrivelse slutt
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Arkivsaknr:       2010/4257-5

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 01.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/11 Nordreisa formannskap 03.03.2011

Revidering - retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Særutskrift - Retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun

Rådmannens innstilling

 Kjøkkenet på Sonjatun kan leies ut til veldedige organisasjoner. Søknad om leie utenom 
veldedige organisasjoner, behandles av Nordreisa formannskap.   

 Kjøkkenet skal leiet ut i regi av Nordreisa kommune og skal skje utenfor kjøkkenets 
normale åpningstider.

 Leieprisen settes til kr 100,- pr time, dersom personell fra kjøkkenet må være tilstede er 
leieprisen kr 280,- pr time.

 Kjøkkensjefen behandler søknadene til veldedige organisasjoner og håndterer det 
praktiske vedrørende tidspunkt, leiepris, bruk av utstyr og eventuelt bruk av 
kjøkkenpersonale.  

Saksopplysninger
Kjøkkenet på Sonjatun brukes i utgangspunktet til matlevering til beboere og pasienter på 
Sonjatun, sykehjemmene og i hjemmetjenesten samt kantinedrift 3 ganger i uka. I tillegg har 
kjøkkenet produsert mat til møter og konferanser i kommunen. Kjøkkenet har også blitt brukt 
og/eller leid ut til frivillige lag og organisasjoner samt næringsdrivende under etablering. Leie 
av kjøkkenet har kostet kr 200.- uavhengig av brukstid.

På kjøkkenet er det en del dyrt utstyr som ved feil bruk kan få store økonomiske konsekvenser 
for Nordreisa kommune. 
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Kjøkkenet ble tidligere i økende grad brukt til produksjon av mat til kulturarrangementer og 
arrangement i privat regi som konfirmasjoner, bryllup etc. Denne virksomheten har ikke blitt 
gjennomført i regi av Nordreisa kommune. Denne formen for virksomhet er i konkurranse med 
annen cateringvirksomhet i kommunen, har ikke vært godkjent av mattilsynet og det er heller 
ikke søkt om serveringsbevilling for dette. Administrasjonen har ikke undersøkt om aktiviteten 
har vært rapportert til skatte- og avgiftsmyndighetene, da dette skjedde i privat regi. Omfanget 
var opp til flere ganger i måneden. 

Bruk av offentlig utstyr i privat regi er problematisk på flere områder, som det til 
sammenligning hadde vært dersom anleggsseksjonen hadde brukt kommunens maskinpark i 
privat regi. Etter at rådmannen ble kjent med denne praksisen, gav rådmannen pålegg til 
kjøkkenet at denne virksomheten skulle opphøre med umiddelbar virkning. Beslutningen hadde 
også noen negative konsekvenser, da det rammet frivillige lag og organisasjoner som har fått 
bruke kjøkkenet. De frivillige organisasjonene har hatt god hjelp fra kommunen gjennom bruk 
av kjøkkenet på Sonjatun, spesielt til gjennomføringen av større arrangement, eksempelvis 
julemiddagen i regi av Røde kors. Det ble derfor fremmet sak til formannskapet, september 
2010, som vedtok retningslinjer for utleie av kjøkkenfasilitetene på Sonjatun.

Vurdering
Retningslinjer for utleie av kjøkkenet på Sonjatun har nå vært utøvet noen måneder, og det er 
behov for en enkel revidering. Kjøkkenet på Sonjatun er det eneste store kjøkken som eksisterer
i kommunen, og bruk av disse fasilitetene kan være med å gjøre det mulig å gjennomføre større 
arrangement i Nordreisa, for eksempel har Nord-Norsk Mesterskap på Ski som arrangeres i mars 
d.å. fått tillatelse til bruk, etter søknad, for gjennomføring av arrangementet og Havnnes 
kulturfestival har søkt om bruk av kjøkkenet for gjennomføring av festivalen 2011. 

Rådmannen foreslår derfor endring av retningslinjenes først punkt til; kjøkkenet på Sonjatun kan 
leies ut til veldedige organisasjoner. Søknad om leie utenom veldedige organisasjoner, 
behandles av Nordreisa formannskap.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4257 -1

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 01.09.2010

Samlet saksfremstilling 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
53/10 Nordreisa formannskap 16.09.2010

Retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Kjøkkenet på Sonjatun kan kun leies ut til veldedige organisasjoner.
 Kjøkkenet skal leies ut i regi av Nordreisa kommune og skal skje utenfor kjøkkenets 

normale åpningstider.
 Leieprisen settes til kr 100 pr time, dersom personell fra kjøkkenet må være til stede er 

leieprisen kr 280 pr time.  
 Kjøkkensjefen behandler søknadene og håndterer det praktiske vedrørende tidspunkt, 

leiepris, bruk av utstyr og eventuelt bruk av kjøkkenpersonale. 

Rådmannens innstilling

 Kjøkkenet på Sonjatun kan kun leies ut til veldedige organisasjoner.
 Kjøkkenet skal leies ut i regi av Nordreisa kommune og skal skje utenfor kjøkkenets 

normale åpningstider.
 Leieprisen settes til kr 100 pr time, dersom personell fra kjøkkenet må være til stede er 

leieprisen kr 280 pr time.  
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 Kjøkkensjefen behandler søknadene og håndterer det praktiske vedrørende tidspunkt, 
leiepris, bruk av utstyr og eventuelt bruk av kjøkkenpersonale. 

Saksopplysninger
Kjøkkenet på Sonjatun brukes i utgangspunktet til matlevering til beboere og pasienter på 
Sonjatun, sykehjemmene og i hjemmetjenesten samt kantinedrift 3 ganger i uka. I tillegg har 
kjøkkenet produsert mat til møter og konferanser i kommunen. Kjøkkenet har også blitt brukt 
og/eller leid ut til frivillige lag og organisasjoner samt næringsdrivende under etablering. Leie 
av kjøkkenet har kostet kr 200.- uavhengig av brukstid.

På kjøkkenet er det en del dyrt utstyr som ved feil bruk kan få store økonomiske konsekvenser 
for Nordreisa kommune. 

I den senere tid har også kjøkkenet i økende grad blitt brukt til produksjon av mat til 
kulturarrangementer og arrangement i privat regi som konfirmasjoner, bryllup etc. Denne 
virksomheten har ikke blitt gjennomført i regi av Nordreisa kommune. Denne formen for 
virksomhet er i konkurranse med annen cateringvirksomhet i kommunen, har ikke vært godkjent 
av mattilsynet og det er heller ikke søkt om serveringsbevilling for dette. Administrasjonen har 
ikke undersøkt om aktiviteten har vært rapportert til skatte- og avgiftsmyndighetene, da dette har 
skjedd i privat regi. Omfanget har vært opp til flere ganger i måneden. 

Bruk av offentlig utstyr i privat regi er problematisk på flere områder, som det til 
sammenligning hadde vært dersom anleggsseksjonen hadde brukt kommunens maskinpark i 
privat regi. Etter at rådmannen ble kjent med at dette har skjedd i privat regi gav rådmannen 
pålegg til kjøkkenet at denne virksomheten skulle opphøre med umiddelbar virkning.

Beslutningen hadde også noen negative konsekvenser, da det rammet frivillige lag og 
organisasjoner som har fått bruke kjøkkenet. De frivillige organisasjonene har hatt god hjelp fra 
kommunen gjennom bruk av kjøkkenet på Sonjatun, spesielt til gjennomføringen av større 
arrangement, eksempelvis julemiddagen i regi av Røde kors. 

Vurdering
Nordreisa kommune bør fortsatt støtte frivillige lag og organisasjoner gjennom utlån av 
kjøkkenet. Dersom dette skal gjøres, må det være i regi av Nordreisa kommune. Leier må enten 
ha kompetanse i bruk av utstyret på kjøkkenet eller sørge for ha tilgang på kompetansen 
gjennom de ansatte på kjøkkenet. Selvkostprinsippet bør legges til grunn for leieprisen, dvs at 
leieprisen dekker renhold, slitasje på utstyret og eventuelle personalkostnader. 

Et viktig prinsipp er likebehandling, dersom det ikke skal settes begrensning på utleie vil 
omfanget bli større og belastningen på våre ansatte blir større dersom leietaker ikke selv har 
kompetanse på bruk av kjøkkenet. Dersom lånetakerne ikke har kompetanse til bruk av utstyret 
vil dette også medføre langt større belastning på de ansatte på kjøkkenet, da det bør være en 
likebehandling av alle arrangement, lag og organisasjoner – ikke på grunnlag av bekjentskap til 
ansatte i kommunen. 
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I kommunen er det få andre muligheter til å leie kjøkken, mens det er flere muligheter til å 
bestille ferdig mat, som naturligvis vil koste noe mer. Derfor kan en del av vurdering være om 
arrangementene har forhåpninger om økonomisk gevinst eller ikke. Et annet moment er om 
kommunen skal konkurrere med andre næringsdrivende som driver innenfor catering, 
produksjon og salg av mat. Det er uheldig at kommunen gjør det vanskelig for andre å etablere 
eller videreutvikle seg innenfor denne næringen. 

Det kan det være vanskelig å skille hvem som bør få lov til å bruke kjøkkenet. En del av 
vurderingen kan være om utlånet skal skje til alle typer organisasjoner og formål eller det skal 
skilles på veldedige organisasjoner, andre lag og foreninger, idrettslag, grendelag eller ulike 
kulturarrangementer. Noen kulturarrangementer har fått bruke kjøkkenet, noe som har vært 
avgjørende for gjennomføringen av arrangementene. Dersom kjøkkenet ikke kan brukes i 
fortsettelsen, vil en del arrangementer få nye utfordringer og kostnader. Å støtte ulike kultur- og 
idrettsarrangementer kommunen gjort og vil fortsette å gjøre, men å gjøre det gjennom utlån av 
kjøkkenet til alle kan føre til større slitasje på personell, areal og utstyr samtidig som omfanget 
kan bli stort. 

Det er en mulighet å skille på hvem som får bruke kjøkkenet, da de veldedige organisasjonene er 
relativt få og omfanget er lite. Økonomisk sett vil næringslivet ikke tape store midler på de 
veldedige organisasjonene.  
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Arkivsaknr:       2010/4257-3

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 01.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/11 Nordreisa formannskap 03.03.2011

Søknad om bruk av kjøkkenet på Sonjatun - Havnnesfestivalen 2011

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om bruk av kjøkkenet på Sonjatun - Havnnesfestivalen 2011

Rådmannens innstilling
Havnnesfestivalen gis tillatelse til bruk av kjøkkenet på Sonjatun for produksjon av mat til 
festivalen 2011 mot betaling i hht retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun. 
Ansvarlig for bruk av kjøkkenet er Kirsten Pedersen.  

Saksopplysninger
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival har søkt Nordreisa kommune om leie av kjøkkenet Sonjatun 
for gjennomføring av Havnnesfestivalen 2011. Ansvarlig for leie er Kirsten Pedersen, som også 
er kjøkkensjef. 

Vurdering
Bakgrunn for søknaden er at kjøkkenet på Sonjatun er det kjøkkenet som best egner seg på 
grunn av størrelse, fasiliteter og godkjent fra Mattilsynet for produksjon av mat.

Havnnes Kulturfestival er et positivt initiativ i lokalsamfunnet, både gjennom kulturinnslag og 
er med på å gi nordreisasamfunnet et godt omdømme. Mot betaling i hht gjeldende retningslinjer 
for utleie, mener rådmannen at festivalen kan benytte seg av fasilitetene på Sonjatun.    
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Post Nordreisa

Fra: Tomas Norager Haugan [tomas@barentz.no]
Sendt: 14. februar 2011 16:17
Til: Post Nordreisa
Emne: AD. SØKNAD OM BRUK AV KJØKKENET PÅ SONJATUN I FORBINDELSE MED

AWIKLING AV HAVNNESFESTIVALEN 2011

Til ordfører John Karlsen,

Med dette søkes det om at Stiftelsen Havnnes Kulturfestival gis tillatelse til å benytte kjøkkenfasilitetene på
Sonjatun (kjøkken med tilhørende lager) i forbindelse med produksjon av mat til avviklingen av Havnnesfestivalen.
Dette idet kjøkkenet egner seg best til dette formålet både av hensyn til størrelse, fasiliteter og godkjenning fra
Mattilsynet.

Ansvarlig vil være kjøkkensjef Kirsten Pedersen.

Vi håper Nordreisa kommune på denne måten kan støtte opp under det vi anser å være et positivt arrangement..

Håper på positiv respons.

Dere ekspedisjon imøteses.

Mvh
Stiftelsen Havnnes Kulturfestival

Tomas N. Haugan
Styreleder

Med vennlig hilsen/Yours sincerely
Tomas Norager Haugan
Advokat MNA/Partner
Attorney-at-Law/Member of the Norwegian Bar Association

Pb 1164, 9262 Tromsø,
Tlf +47 77 64 88 50, Fax +47 77 64 88 51,
Dir +47 77 64 88 60, Mob +47 91 56 23 56,
web: www.barentz.no  

Dersom De mot formodning ikke er den korrekte mottaker av denne e-posten,
vennligst gi omgående tilbakemelding om dette, slett den mottatte e-post og eventuelle utskrifter.

This e-mail is adressed to the above stated person/company. If you are not the correct adressee,
employee or in any other way the person concerned, please notify the sender immediately,
delete this mail and oblitterate any printouts.
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