
       

 

Møteprotokoll  
 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 22.04.2015 

Tidspunkt: 09:25 – 10:10 

     Sak 15/15 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lidvart Jakobsen Leder AP 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Øyvind Evanger Medlem AP 

John R Karlsen Medlem FRP 

Olaug Bergset 

Karoline Olaussen 

Medlem 

Medlem 

SP 

UNG – ikke møtt 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Halvar M Wahlgren NESTL H 

Gerd H Kristiansen MEDL KRF 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ingen   

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Anne Marie Gaino rådmann 

  

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. 

 

______________________  _______________________ 
Ordfører Lidvart Jakobsen 

 

______________________  _______________________ 

Møtesekretær Anne Marie Gaino                                         



Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/15 Drift av kantine på Halti, kommunal/privat 

løsning. 

 

 

 2015/1217 

 

Protokolltilførsel fra John Karlsen Nordreisa FRP 

 

Forslag: Det foreslåes at «Møteplassen på Elvelandet» gjenoppbygges og skal inneholde blant 

annet, kontor for rus og psykiatri ansatte, møteplass for brukere /lavterskeltilbud. 

 

 

Forslaget oversendes alle utvalg og protokollers, men det foretas ikke realitetsbehandling i dag. 

 

John Karlsen 

Nordreisa FRP 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Nordreisa formannskap 22.04.2015 

 

Drift av kantine på Halti, kommunal/privat løsning 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.04.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet godkjenner en kommunal/privat løsning der kommunen forsetter å drive kantina 

etter 1.mai 2015 mot betaling av fast godtgjørelse fra leietagerne. Utsalgspriser settes slik at de 

dekker innkjøp for videresalg. 

 

De kommunalt ansatte skal ha like betingelser i forhold til kjøp av mat og drikke som ansatte 

hos leietagerne.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet godkjenner en kommunal/privat løsning der kommunen forsetter å drive kantina 

etter 1.mai 2015 mot betaling av fast godtgjørelse fra leietagerne. Utsalgspriser settes slik at de 

dekker innkjøp for videresalg. 

 

De kommunalt ansatte skal ha like betingelser i forhold til kjøp av mat og drikke som ansatte 

hos leietagerne.  

 

 



Saksopplysninger 

Gjennom samhandlingsprosjektet har det vært jobbet med forberedelser til innflytting i Halti. 

Prosjektet eies av Nordreisa kommune sammen med Nord Troms Museum, Halti næringshage, 

Halti kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter.  

Prosjektet er toårig og skal gå ut 2015. På den måten har det fått med seg prosessene i 

forbindelse med planlegging, forarbeid og innflytting – samt en innkjøringsperiode på ca seks 

mnd i nybygget. Målet for samhandlingsprosjektet er å arbeide fram gode løsninger og tjenester 

for brukerne av bygget, rasjonell og effektiv drift og bruk av utstyr og bygg, og samkjøre felles 

formidling og publikumsrettet virksomhet. 

 

Ett av punktene som det har vært jobbet med i prosjektet er kantinedrift. Det har gjennom 

prosjektet vært et sterkt ønske om videreføring av kantinedrift i Halti. Prosjektet har drøftet 

ulike modeller; videreføring av dagens modell, privat kafedrift eller kantine eller kafedrift 

knyttet opp mot flykningetjenesten. Prosjektet var i fjor på studietur til Senter for Nordlige folk, 

Kunnskapsparken på Finnsnes og Istindsportalen i Målselv for bla. annet å høre og lære av deres 

erfaringer av kantine- eller kafedrift i slike hus. Erfaringene var entydige; hvis det satses på 

kafedrift blir prisene så høye at de som jobber på bygget ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, 

kanskje maks en gang i uka. Grunnlaget for en kafe faller derfor bort. Styringsgruppa endte med 

bakgrunn i dette at den ønsker å videreføre den løsningen som har vært på Halti siden bygget ble 

tatt i bruk i 2001. Denne driftsmodellen er todelt: Leietagerne, dvs leietagernes arbeidsgiver, har 

betalt inn et fast beløp til kommunen. Dette har dekt stipulert lønn til servicevertene som 

driver/har drevet kantina. Videre kjøper den enkelte arbeidstager mat og drikke i kantina til en 

pris som dekker kostnadene ved innkjøp. 

 

Gjennom prosjektet var det utarbeidet nye avtaler som tok høyde for at det fra 1.mai 2015 kom 

nye leietagere til bygget. 

 

Kommunestyret gjorde i sak 2/15 Revidering av budsjett 2015 følgende vedtak:  

 
3. Kantinedrift på Halti tas ut.  

a. Det inviteres til møte med private aktører, representanter for kontorfellesskapet, ideelle 

organisasjoner og andre når det gjelder drift av kantine og eventuelt andre serviceoppgaver. 

Tanken er å se på om det kan være interesse og liv laga for alternative løsninger for drift av 

kantinefunksjonen ved Halti.  

 

I møte i samhandlingsprosjektet 20.04.2015 ble saken drøftet med bakgrunn i kommunestyrets 

vedtak. 

Leietagerne ønsker fortsatt at det jobbes for å finne en løsning hvor det fortsatt blir kantinedrift 

på Halti, og de ønsker å bruke det samme beløpet som de var forespeilet i avtalene til en privat 

løsning. De foreslo derfor i første omgang en løsning for vår/sommer sesongen, der 

samhandlingsprosjektet og leietagerne lager et spleiselag, og at en tilsetter en deltidsstilling som 

både skal styrke vertskapet i hallen og kantinedrifta. Videre ønsket de at kommunen påtok seg 

arbeidsgiverrollen og ansvar for det praktiske arbeidet. 

Det ble ikke konkludert noe angående løsning fra september og framover, men de ønsker å 

videreføre kantineløsninga ved at en person lønnes for å holde kantina åpen og at de kan kjøpe 

mat og drikke til kostpris. 

 

Problemstillinga i denne saker er hvordan kommunestyrets vedtak skal tolkes. Vil en slik 

løsning hvor kommunen er arbeidsgiver for en kantineansatt være i strid med kommunestyrets 

vedtak i sak 2/2015? 

 

Andre løsninger: 



Administrasjonen har også vært i kontakt med flyktningetjenesten og spurt om de kan selge 

lunsj på Halti, slik de gjør på Sonjatun i dag. Svaret er at det kan være mulig fra august, men da 

på samme måte som på Sonjatun i dag, med en gang i uka.  

Vurdering 

Haltibygget har helt siden 2001 hatt kantine for ansatte. Det har vært en løsning som de ansatte 

har vært godt fornøyd med. Den todelte løsningen; der arbeidsgiver har betalt lønnskostnadene 

og den ansatte har betalt mat og drikke, har fungert godt fordi man har greid å holde matprisene 

på et akseptabelt nivå.  

 

Leietagerne ønsker at kantina fortsatt skal være åpen og er villige til å betale for denne tjenesten. 

Problemstillingene som oppstår nå er todelt, det ene er om kommunen skal ta ansvar for å drive 

kantina videre på deres regning og det andre er hvordan dette slår ut i forhold til de kommunalt 

ansatte på bygget, siden deres arbeidsgiver har sagt nei til å dekke kostnadene til kantinelønn.  

 

Dersom leietakerne selv skal drifte kantina, så vil det resultere i at kommunalt ansatte på bygget 

vil få dyrere kantinepriser kontra de øvrige leietagerne, altså en uheldig forskjellsbehandling av 

ansatte på bygget.  

 

Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen går inn for en løsning der kommunen står som 

ansvarlig i forhold til drifta, som i sin helhet dekkes av leietakerne.  Vilkåret for denne 

løsningen er at administrasjonskostnaden dekker kommunens andel i kantina, slik at de 

kommunalt ansatte i Halti kan bruke kantina på lik linje med leietagerne i bygget.  

 


