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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1161-29

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 06.03.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/13 Nordreisa kommunestyre 14.03.2013

Søknad om skjenkebevilling til Crossgalla 13. april 2013

Henvisning til lovverk:
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol
Alkoholloven

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling til crossgalla 13. april 2013 - sladdet versjon
2 Vedlegg til søknad om skjenkebevilling crossgalla
3 Internkontroll i forbindelse med NMK, Nordreisa IL A-lag og Minibar1 

sitt arrangement

Rådmannens innstilling

1. Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) lørdag 13. april 2013 fra 
    kl 20.00 – 02.00
2. Skjenkested er Nordreisahallen.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 280,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, 
vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa 
kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling til Crossgalla lørdag 13. april i Nordreisahallen.
Det søkes om skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) og det søkes om skjenking innenfor 
kommunens maksimaltid.

Nordreisa motorklubb arrangerer Reisacrossen 11. – 13. april 2013. Det forventes at mellom 100 
– 120 kjørere fra Norge, Sverige og Finland vil delta.
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I den forbindelse er  Minibar1 forespurt om å arrangere bankett med matservering og 
premieutdeling for kjørere og apparat lørdag 13. april.

For å lage et godt helhetsinntrykk rundt arrangementet har Minibar1 hentet inn 4 kjente 
musikere fra Nordreisa, Pål Halvard Bjerkli, Agnete Båtnes Braaten, Per Ivar Jensen og Lasse 
Ingebrigtsen.
Arrangementet vil de to første timene være forbeholdt Reisacrossen men vil fra kl 21.00 ha åpne 
dører med aldersgrense 18 år.

Arrangøren forventer at 350 - 400 personer vil delta. Det vil bli avkrevd betaling for 
arrangementet.
Vaktservice og A-laget fra Nordreisa il vil besørge vaktholdet.
Det er utarbeidet internkontroll for arrangementet.

Vurdering

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol må søknader om
bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal
avholdes. Denne søknad er mottatt 5. mars 2013. 
Skjenking på slike arrangement kan skje fra kl 20.00 til 02.00.

Formannskapet er delegert å tildele skjenkebevilling for en bestemt anledning.  På grunn av at 
neste møte i formannskapet er satt til 2. mai må denne saken behandles av kommunestyret.
Ordfører har gitt beskjed om at saken legges fram på møte.

Politiet er i brev av 6. mars bedt om å komme med uttalelse.

Politiet sier i sin uttalelse:
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Korn rnunenavn og adresse

Søknadomskjenkebevilling
for en bestemtanledning
:(j-f;i1k-ohollpv,enav 2.jUni 1989 nr. 27)

-NORDRESA KOMMUNE4) SERyeEKONT0RET

MAV.aAmbulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

	 Bevilling for en bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 116-11

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) >4.Ja

-

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

Antall liter

C.20
Antall liter

ifb
Antall liter

:
Navn

‘i vf
Adresse

Po r. Poststed

i 56 5-Loy-s
Skjenkeansvarlig (må være fylt år)

VAQ

Fr.IRnr ifFall/Ora.nr.(9 sitfer)

Telefon

P-t

Fødselsnr.(11 siffer)

Bostedsdres

: E-perDs).
C/(rCrjerl

lå(-1((eSSC,Pfiftfria L[

cif5't S-bvi62g
Poststed

Dire e telefon

19 22

Navn Fødselsnr.(11 siffer)

E-post Telefon

Postnr. Poststed

-v okl,(a Affol,k,[(
SteOsa resse Telefon

Poster. Poststed 5,4rivs_

Eier/utleiers navn oNfc,LLS (/144 v1.1
Fødselsnr.(11 siffer)

PoststedPostnr.

Clt5
cusl

Adresse Telefon

Nr: ".7.02434•Forlag:Sem & Stenersen ProkornAS,Oslo 1•-20.(38
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Alkoholholdig drikk gruppe 1
Y\-I (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 2
V\J. (over 4,7 voLprosent og under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 volprosent og under 60 vol.prosent)

Inne

Fra kl. Til kl.

177-1 ,

	 Ønsker skjenking innenfor

Fra kl. Til kL.

o
n Ønsker skjenking innenfor

Fra kl. Til kl.

LI
n Ønsker skjenking innenfor

Ute

Fra kl. Til kl.

(7C)

kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl.

GO
kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl.

kommunens maksimaltid

o

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

.--

Forventet ant„perso

_a

Forventet ant. per oner

Forventet ant. personer

Vil det bli servert mat?

Ja

Vil det bli servert mat?

Ja

Vil det bli servert mat?

Nei

Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

JaNei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

JaNei

vil det avkreves betaling for arrangementet?

e/Lric

__ed4 k-u-e(01 //1,-,_cy(

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Ja Nei Ja Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv)

€_—

TY1Cr7e,"(,,Q(ti ( Cco..Avt,f,,

Ly-cek1WA--/L-;(1 .,L/10Y-C66(4 L

Bevillingssøkersunderskrift, ev.firmastempel

tL-

Sted, dato

f' 4

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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Minibarl

V/ Bjørn A. Olsen

9156 STORSLETT

NORDREISA KOMMUNE

bok 174

9151 STORSLETT Storslett 04.03.13

Vedlegg til søknad om sjenking til bestemt anledning I

11 —13 april arrangerer NMK Nordreisa Reisacrossen i Nordreisa. Det forventes mellom 100 og 120

kjørere med tilhørende apparat fra Norge, Sverige og Finland til dette løpet. I den forbindelse er

Minibar1 forespurt om å arrangere banket og premieutdeling til kjørere og apparat lørdag 12 april.

For og lage en solid ramme og et godt helhetsinntrykk rundt arrangementet vil Minibari kalle

arrangementet for Crossgalla, der 4 kjente Nordreisa profiler vil opptre i iddrettshallen med stort

niusikkshow. Artistene er Pål Halvor Bjerkli, Per Ivar Jensen, Agnete Båtnes Braaten og Lasse

Ingebrigtsen.

Arrangementet vil de første to timene være forbeholdt Reisacrossen men vil fra kl 21.00 åpne dørene

for alle over 18 år.

Minibar1

Bjørn Arne Olsen
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r1/1(191

Internkontroll i forbindelse med NMK,Nord aDKRA-A,
SERVICEKONTOREF I

Lagog minibar1 sitt arrangement på Nordrbi a

Idrettshall 13 April 2013.03.11 2111:(

f

if,PK Kf.)17».-

Nordreisa iL A-lag stiller med 10 vakter og riggere,Nord troms Vaktselskap

stiller med en Mann som organiserer vaktholdet. Overstadig berusede personer

vil bli bortvist fra arrangementet.

Det vil også være garderobevakter og 2 brannvakter.

Minibar1 tar seg av servering og skjenking,og skjenking vil foregå i henhold til

alkohol loven .

Aldersgrensen vil bli 18 år,og vi håper på 300-350 deltagere på arrangementet

som også vil ha matservering fra kl 1900 i idrettshallen.

Vi tror og håper på et kjempefint arrangement som vil vise Nordreisa fra sin

beste side til de 200 tilreisende i forbindelse med Reisakrossen.

Mvh Bjørn Arne Olsen
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/969-1

Arkiv:                A10

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 12.03.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/13 Nordreisa kommunestyre 14.03.2013

Nordreisa oppvekstutvalg

Barnehagesituasjonen i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Barnehageloven, kap III og IV, og § 8 

Rådmannens innstilling

Administrasjonen igangsetter arbeidet med å opprette to nye midlertidige barnehageavdelinger 
ved ”Lillebo”, underlagt Høgegga barnehage for å oppfylle barnehagelovens §§ 8 og 12 A. 

Avdelingene søkes godkjent og ferdigstilt og klar ved oppstart av barnehageåret 2013/2014. 

En midlertidig avdeling ved Leirbukt barnehage videreføres ikke, men overflyttes til nye 
midlertidige avdelinger ved Høgegga barnehage, avdeling ”Lillebo”. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har til sammen 359 barnehageplasser, herav 282 kommunale og 77 private
plasser fordelt på:

- Høgegga barnehage 36 plasser i 2 avdelinger
- Storslett barnehage 34 plasser i 2 avdelinger
- Sonjatun barnehage 68 plasser i 4 avdelinger
- Leirbukt barnehage 90 plasser i 5 avdelinger
- Sørkjosen barnehage 36 plasser i 2 avdelinger
- Oksfjord barnehage 18 plasser i 1 avdeling
- Reisa Montessoribarnehage 23 plasser i 1 avdeling (dispensasjon og utvida fra 18 til 23 

plasser)
- Tømmernes gårds- og naturbarnehage 18 plasser i 1 avdeling
- Stranda barnehage 18 plasser i 1 avdeling
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- Trollskogen barnehage 18 plasser i 1 avdeling 

Der er blitt opprettet nye avdelinger hvert år og behovet er økende. Behov for barnehageplass er 
ikke bare som følge av økning i barnetall, men også som følge av at andelen barn i barnehage i 
aldersgruppen øker. Økningen har vært:
2006 – 1 avd Reisa Montessoribarnehage
2007 – 1 avd Tømmernes Gårds- og naturbarnehage
2008 – 1 avd Sonjatun barnehage
2009 – 2 avd Leirbukt barnehage
2010 – 1 avd Knerten barnehage (nedlagt 2012)
2011 – 2 avd Leirbukt barnehage
2012 – 1 avd Leirbukt barnehage

I forhold til befolkningsprognoser vil behovet for barnehageplasser øke i årene fremover. I 
tillegg har kommunen flere midlertidige avdelinger som bør renoveres eller saneres.  

Tabell: Prognose for befolkningsframskriving i 
Nordreisa kommune (SSB, alternativ MMMM)

2012 2013 2014 2015 2016 2021
0-5 år 322 337 333 341 349 366
6-15 år 600 601 607 612 611 635

16-66 år 3137 3152 3152 3145 3168 3209
67-79 år 482 484 544 586 605 712
80 år + 266 267 254 247 247 261

Sum 4807 4841 4890 4931 4980 5183

Det er Barnehageloven som regulerer rettigheten til barnehageplass: 

§ 8 andre ledd: 
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, 
jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

§ 12a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett 
til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

For barnehageåret 13/14 vil det si at de som er født før 01.09.2012 har en rett til barnehageplass. 

Nordreisa kommune har hovedopptak for barnehageåret 2013/2014 torsdag 14. mars. En 
oversikt viser at kommunen vil få inn alle som har søkt plass pr hovedopptak og vil mest 
sannsynlig fylle lovkravet jfr barnehageloven § 8 og 12 A. 

Ledige plasser 110 
Søkte plasser 101 + 28 som er født etter 31.08.2012. 

I teorien oppfyller kommunen plass til alle som har rett til plass samt ni plasser (4,5 barn under 3 
år) som ikke har rettighet jfr barnehageloven. Da mangler kommunen 19 plasser i forhold til de 
som har søkt om plass.  
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Nordreisa kommune er lokal barnehagemyndighet og har ansvar for å planlegge og 
dimensjonere barnehageplasser etter behov, jfr barnehageloven § 8, andre ledd. Formannskapet 
ba i møte i juni 2012 administrasjonen om å opprette en ny midlertidig barnehageavdeling fra 
høsten 2012 og en avdeling fra januar 2013. Da var det ikke ledige lokaler, administrasjonen har
derfor ikke startet planlegging av en ny barnehageavdeling med oppstart 1. januar d.å. Nå er 
situasjonen annerledes. Kommunen har egne lokaler tilgjengelig både på ”Lillebo”, tidligere 
avlastning for funksjonshemmede barn og eldre, og i Leonard Isaksens vei 10. Sistnevnte har 
vært benyttet som barnehage tidligere, men dette er gamle lokaler og ventilasjonsanlegg
mangler. Førstnevnte har utmerkede lokaler til midlertidig barnehagedrift og areal nok til to 
midlertidige avdelinger. 

Vurdering

Nordreisa kommune har etablert mange barnehageavdelinger siste år. Årsaken er at barnetallet i 
aldersgruppen øker og befolkningsprognosene viser at det vil bli en økning i gruppen fremover i 
tid. Kommunen opprettet en ny midlertidig avdeling ved Leirbukt barnehage i august i fjor, 
Leirbukt barnehage driver nå med 5 avdelinger, herav 2 midlertidige som leies av Nybo.  Å 
oppfylle retten til barnehageplasser er lovpålagt jfr bhl §§ 8 og 12 A. Kommunen har også en 
plikt til å dimensjonere barnehagetilbudet etter behov jfr § 8, andre ledd. Dette arbeidet er nå 
fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg kommer Kirkelig fellesråd som utbygger og 
privat aktør med planer for utbygging av 4 avdelingsbarnehage med drift fra 01.01.2015. Om 
ikke veldig lang tid kan kommunen ha minst 6 nye avdelinger til disposisjon, og da kan flere 
midlertidige avdelinger nedlegges. Å ha nok barnehageplasser i kommunen er en forutsetning til 
at mange innflyttere kan begynne å jobbe i privat eller offentlig sektor. Barnehageplasser er 
viktig for befolkningsutviklingen i kommunen. For å kunne ta imot flere barn må vi etablere nye 
barnehageavdelinger. Det er ikke areal nok i de øvrige barnehagene til å ta imot flere barn. 

Lokaler til barnehageavdelinger er svært vanskelig å oppdrive på kort sikt. Men når 
avlastningsenheten ”Lillebo” bak sykehjemmet Bo- og kultur nå er ledig kan dette bli en 
utmerket midlertidig barnehage med plass til 2 avdelinger. På ”Lillebo” er det minimale 
bygningsendringer som må til for å få i gang en avdeling, i tillegg kommer gjerding og eventuell 
utbedring til større parkeringsplass. Det vil bli behov for investering i utstyr og inventar på ca 
140.000 for to avdelinger. Utstyret kan flyttes når avdelingene legges ned/flyttes. I tillegg er der 
et utbedringsbehov i lettvegger, dører, gjerde, parkering/grusing til ca kr 70.000,-.  

I tillegg er Møteplassen nedlagt, disse lokalene kan være alternativ til ytterligere 1 avdeling. 
Lokalene ble godkjent av kommunen som barnehage i 2007, da Tømmernes Gårds- og 
naturbarnehage startet opp der. Her vil det være behov for ventilasjonsanlegg samt inventar og 
utstyr. 

Begge nevnte lokaler er kommunalt eid og der vil ikke komme husleiekostander. 

Når det gjelder bemanning i barnehagen skal der være 1 pedagogisk leder og to assistenter pr 
avdeling. Styrer ved Høgegga barnehage tar lederoppgaven for de nye avdelingene. 

Opprettelse av nye barnehageavdelinger må gjøres innenfor eksisterende ramme. Jfr prognoser 
pr februar fra KS vil der ikke bli gitt økning i rammetilskuddet som følge av flere innbyggere, 
fordi at skatteinngangen i Norge (makroøkonomisk) ikke vil øke i 2013. Kommunen har ingen 
disponible midler på disposisjonsfond. Der må derfor gjøres en prioritering under 
budsjettrevideringen i juni for å få på plass nye barnehageavdelinger. Hver avdeling koster ca 
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1,3 mill kroner inkl fratrekk for foreldrebetaling. Tilskuddsordningen til nye barnehager gikk ut 
i 2012, og det gis heller ikke tilskudd til opprettelse av nye barnehager. Alt er lagt inn i rammen 
til kommunene. Økonomisk sett har ikke kommunen anledning til å øke driftsnivå, det vil si at 
økt aktivitet gjør at man må prioritere ned annen aktivitet. 

Fylkesmannen sier at alle kommuner i Norge oppfyller retten jfr barnehageloven §§ 8 og 12 A 
og at det er utenkelig at Nordreisa kommune skal være eneste kommune i landet som ikke 
oppfyller denne retten. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet og har da myndighet til å gi 
kommunen pålegg om å oppfylle retten jfr barnehageloven. 

Ved hovedopptak ser det ut til at kommunen klarer gi alle (de som har søkt ved hovedopptak) 
med krav plass tilbud. Vi vil ikke klare gi plass til alle som har søkt og som har barn født etter 1. 
september 2012. Samtidig vet vi, erfaringsvis, at det hvert eneste år, har kommet inn nye søkere 
i løpet av våren. Disse kan ha krav om plass, men vil da ikke få tilbud. Klarer ikke Nordreisa 
kommune oppfylle retten til barnehageplass vil det være veldig skadelig for kommunens 
omdømme og ha store konsekvenser for de familier dette gjelder, videre vil det gi negative 
konsekvenser for innbyggertall og kommunen vil tape inntekter over tid. 

Rådmannen vil derfor be om klarsignal fra Nordreisa kommunestyre om å igangsette 
planleggingen av to nye midlertidige avdelinger under ledelse av styrer på Høgegga barnehage.
Avdelingene bør etableres som del av Høgegga barnehage og i lokalene ”Lillebo”. Kostnaden 
ved etablering er ca kr 1.080.000,- med 5/12 dels virkning (aug-des). Til denne vurderingen 
ligger at en av avdelingene som leies hos Nybo videreføres i en av de nye midlertidige 
avdelinger ved ”Lillebo”. Her er bygningsmassen betydelig bedre, med mer areal tilgjengelig
både for ansatte og barn, samt at hele utformingen er bedre egnet til barnehagedrift. Til denne 
løsningen vil kr 90.000,- frigjøres i husleiekostnader i 2013, samt 5/12 del av Leirbukts utgifter 
til en av de midlertidige avdelingene, ca kr 550.000,-. Dette betyr at der må finnes dekning for 
kr 660.000,- i 2013-budsjettet under kommunestyrets revidering av 2013-budsjettet. Behovet for 
inventar/utstyr/utbedringer er inkludert.  
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