
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune
Dato: 23.09.2010
Tidspunkt: 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:
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John R. Karlsen Leder NOFRP
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Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP
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Trond Hallen Medlem NOFRP
Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Arnhild Andreassen Medlem NOKRF
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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Sigmund Hansen MEDL NOFRP
Beate E. R Jaatun MEDL NOSV
Siv Elin Hansen MEDL NOSV  
Susann Karlsen MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Rikke Gausdal Larsen Sigmund Hansen NOFRP
Steinar Toresen Susann Karlsen NOAP
Geirmund Vik Beate E. R Jaatun NOSV
Ingen vararepresentant kunne 
møte

Siv Elin Hansen NOSV

Fra ungdomsrådet møtte:
Johanne Olaussen og Ramona Hallen

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 Hilde Nyvoll
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Birger Solbakken
Utvalgssekretær

 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 29/10 Referatsaker

RS 21/10 Ettergivelse av eiendomsskatt 2010/1361
RS 22/10 K-sekretariatet iks - fordeling årsoverskudd 2009 2010/172

RS 23/10 Protokoll og deltakerliste fra årsmøtet i 
biblioteksentralen al fradag 23.april 2010

2010/172

RS 24/10 Oversendelse av protokoll fra Generalforsamling 
i Bredbåndsfylket Troms 3. juni 2010

2010/172

RS 25/10 Søknad fra Nordreisa kommune om utvidet 
inndekningstid for akkumulert underskudd

2010/3784

RS 26/10 Årsmelding Nord- Troms Museum 2010/172
PS 30/10 Referater til møte i kommunestyret den 

23.september
2010/172

PS 31/10 Årsmelding 2009
Redigert kapittel 6 ligger vedlagt.
Årsmelding 2009 er delt ut til alle utvalgs-
medlemmer i kommunestyremøtet 10.06.10, denne 
tar hver enkelt med seg til dette møtet.

2010/2804

PS 32/10 Årsregnskap 2009
Fullversjon av årsregnskap 2009 kun elektronisk. 
Kortversjon av regnskapet vil være vedlagt i 
papirversjon av innkallingen.

2010/2952

PS 33/10 Revidering av budsjett 2010 2009/8696
PS 34/10 Godkjenning av byggetrinn 3, Storslett skole 2009/796

PS 35/10 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for 
Nordreisa kommune

2010/4401



PS 36/10 Oppretting av barns og ungdommens 
kommunestyre i Nordreisa

2010/3607

PS 37/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og 
brennevin - Sappen Leirskole, Ferie- og 
Fritidssenter ANS

2009/4818

PS 38/10 Søknad om endring av salgsstider for øl - Coop 
Prix Storslett

2009/2194

PS 39/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Coop 
Marked Sørkjosen

2009/2196

PS 40/10 Søknad om endring av salgstider for øl - REMA 
1000

2009/6247

PS 41/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Giævers 
Landhandel

2010/3292

PS 42/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Storslett 
Mathus AS - SPAR Storslett

2009/6246

PS 43/10 Søknad om endring av salgsstider for øl - Hilberg 
Lilleng AS

2009/6239

PS 44/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Havna 
Handel AS

2009/6242

PS 45/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og 
brennevin - Grillstua Mat & Vinhus

2009/4815

PS 46/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og 
brennevin - Hansabakken Invest AS - Minibar 1

2009/6090

PS 47/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og 
brennevin - Reisafjord Hotell AS

2009/2292

PS 48/10 Søknad om endring av salgstider for øl - ICA Nær
Storslett

2009/588

PS 49/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og 
brennevin - BIOS Galleriet

2009/4825

PS 50/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og 
brennevin - BIOS restaurant (kafe), hems/platå, 
bar

2009/4830

PS 51/10 Søknad om skjenkebevilling Raisi Hotell AS 2010/3227

Merknader til innkalling:
Sigrund Hestdal (Ap) påpekte for sein innkalling.

Halvard Wahlgren (H) foreslår at utvalgssekretær får en bekreftelse når hun sender ut 
møtedokumentene på e-post. Wahlgren har ikke mottatt papirene på e-post. 

Rådmannen redegjorde for årsakene til at sakspapirene kom for sent: 
- utsettelse av oppsatt formannskapsmøte med en uke pga for sent avlagt regnskap
- datatilgangen for hele kommunen lå nede en hel arbeidsdag
- sykefravær

For fremtiden blir innkallingen til kommunestyremøtet sendt ut med direkte link til kommunens 
hjemmeside der møtedokumentene kan lastes ned.

Orienteringer:



Ordfører John Karlsen orienterte kommunestyret om følgende:
- Felles plankontor for 4 av Nord-Troms kommuner med Nordreisa kommune som 

vertskommune
- IKT samarbeidet i Nord-Troms
- Felles økonomisystem for 6 av Nord-Troms kommunene med oppstart 1.1.2012
- Status for omdømmeprosjektet, Karlsøy kommune har prosjektleder
- Næringsforeningen og Nasjonalparklandsbyrådet ser på mulighetene om en felles 

prosjektmedarbeider for å drive frem satsningen
- Fiskemottak statusen for lokale fiskere 
- Bakeri/konditori på Storslett sentrum i fra november/desember i år
- Barnevernsamarbeidet mellom Nordreisa kommune og Kvænangen 
- Nordreisa kommune hadde den største innbyggerveksten av samtlige Nord-Troms 

kommuner første halvdel av 2010 
- Robek nettverket og temadagen 7. oktober i år med fokus på utgifter knyttet til 

spesialpedagogiske tiltak, barnevern og hjemmetjenesten og hvor man vil se på disse 
områdene med tanke på nødvendig reduksjon av utgiftene allerede for 2011. 

Spørsmål
Lidvart Jakobsen (Ap), vedr forhandlingene med UNN HF

Hilde Nyvoll (Ap), vedr system/rutiner overgang skole- barnehage.

John Karlsen (Frp), vedr skoleskyssen for skolebarna fra Sappen.

Halvar Wahlgren (H), vedr helgestegningen av distriktspsykiatrisksenter, og vedr status 
utbyggingen av bredbånd i kommunen.

Sigrund Hestdal (Ap), vedr skoleskyss og sykler/annet utstyr på skolebussen, og vedr 
parkering Elvelandetboligpark.

Lidvart Jakobsen (Ap), vedr finansieringen av tannklinikken, og vedr temadagen om helse.

PS 29/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Referatene tas til orientering.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.



RS 21/10 Ettergivelse av eiendomsskatt

RS 22/10 K-sekretariatet iks - fordeling årsoverskudd 2009

RS 23/10 Protokoll og deltakerliste fra årsmøtet i bibloteksentralen al fradag 23.april 2010

RS 24/10 Oversendelse av protokoll fra Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms 3. 
juni 2010

RS 25/10 Søknad fra Nordreisa kommune om utvidet inndekningstid for akkumulert 
underskudd

RS 26/10 Årsmelding Nord- Troms Museum

PS 30/10 Referater til møte i kommunestyret den 23.september

Rådmannens innstilling
Referatene tas til etterretning

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Referatene tas til orientering.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

PS 31/10 Årsmelding 2009

Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2009 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årsmelding for 2009 tas til orientering.



Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 10.09.2010 

Behandling:
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding for 2009 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årsmelding for 2009 tas til orientering

PS 32/10 Årsregnskap 2009

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på 
kr. 4 346 892,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 9 218 658,19. 

• Underskuddet i driftsregnskapet for 2009 dekkes inn i 2013 med kr 759 221.- og kr 
3 587 671.- i 2014 etter anbefalt inndekningsplan. 

• Underskuddet fra 2003 dekkes inn i budsjettet for 2010.
• Nordreisa kommune godkjenner låneopptak på kr 6 816 89.- til sluttfinansiering av 

kloakktiltak Storslett. Kostnadene er allerede i selvkostregnskapet og dermed i de 
kommunale avgiftene for 2010. Restfinansiering av tannklinikk på kr 3 857 796 er finansiert 
gjennom budsjettet for 2010. Resterende differanser i investeringsbudsjettet behandles 
gjennom investeringsbudsjettet for 2011.   

• Administrasjonen sørger for det er samsvar mellom lønnsinnberettede beløp og posteringene 
i årsregnskapet for 2009.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Nordreisa kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på 
kr. 4 346 892,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 9 218 658,19. 



• Underskuddet i driftsregnskapet for 2009 dekkes inn i 2013 med kr 759 221.- og kr 
3 587 671.- i 2014 etter anbefalt inndekningsplan. 

• Underskuddet fra 2003 dekkes inn i budsjettet for 2010.
• Nordreisa kommune godkjenner låneopptak på kr 6 816 89.- til sluttfinansiering av 

kloakktiltak Storslett. Kostnadene er allerede i selvkostregnskapet og dermed i de 
kommunale avgiftene for 2010. Restfinansiering av tannklinikk på kr 3 857 796 er finansiert 
gjennom budsjettet for 2010. Resterende differanser i investeringsbudsjettet behandles 
gjennom investeringsbudsjettet for 2011.   

• Administrasjonen sørger for det er samsvar mellom lønnsinnberettede beløp og posteringene 
i årsregnskapet for 2009.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

• Nordreisa kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på 
kr. 4 346 892,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 9 218 658,19. 

• Underskuddet i driftsregnskapet for 2009 dekkes inn i 2013 med kr 759 221.- og kr 
3 587 671.- i 2014 etter anbefalt inndekningsplan. 

• Underskuddet fra 2003 dekkes inn i budsjettet for 2010.
• Nordreisa kommune godkjenner låneopptak på kr 6 816 89.- til sluttfinansiering av 

kloakktiltak Storslett. Kostnadene er allerede i selvkostregnskapet og dermed i de 
kommunale avgiftene for 2010. Restfinansiering av tannklinikk på kr 3 857 796 er finansiert 
gjennom budsjettet for 2010. Resterende differanser i investeringsbudsjettet behandles 
gjennom investeringsbudsjettet for 2011.   

• Administrasjonen sørger for det er samsvar mellom lønnsinnberettede beløp og posteringene 
i årsregnskapet for 2009.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.06.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Årsregnskap for 2009 tas til orientering inntil regnskapet formelt er godkjent. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årsregnskap for 2009 tas til orientering inntil regnskapet formelt er godkjent. 



PS 33/10 Revidering av budsjett 2010

Rådmannens innstilling

• Tiltak fra levekårsutvalget kr 165 400.- finansieres av 
o kr 75 400.- fra sektor 1.2 
o kr 90 000.- fra sektor 1.3 

• Resterende dekning av tidligere års underskudd fra 2003 på kr 3 514 579.- finansieres av
o kr 649 579.- fra sektor 1.1
o kr 200 000.- fra sektor 1.2
o kr 150 000.- fra sektor 1.3
o kr 200 000.- fra sektor 1.7
o kr 1 260 000.- fra sektor 1.8
o kr 1 055 000.- fra sektor 1.9

• Tiltakene egenkapital KLP/NYBO kr 900 000.- og digitalisering av kino kr 310 000.-
finansieres av salg av Mellaveien 9, resterende beløp av salget settes av på ubundne 
kapitalfond. Administrasjonen selger Mellaveien 9 så snart som mulig.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

• Tiltak fra levekårsutvalget kr 165 400.- finansieres av 
o kr 75 400.- fra sektor 1.2 
o kr 90 000.- fra sektor 1.3 

• Resterende dekning av tidligere års underskudd fra 2003 på kr 3 514 579.- finansieres av
o kr 649 579.- fra sektor 1.1
o kr 200 000.- fra sektor 1.2
o kr 150 000.- fra sektor 1.3
o kr 200 000.- fra sektor 1.7
o kr 1 260 000.- fra sektor 1.8
o kr 1 055 000.- fra sektor 1.9

• Tiltakene egenkapital KLP/NYBO kr 900 000.- og digitalisering av kino kr 310 000.-
finansieres av salg av Mellaveien 9, resterende beløp av salget settes av på ubundne 
kapitalfond. Administrasjonen selger Mellaveien 9 så snart som mulig.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

• Tiltak fra levekårsutvalget kr 165 400.- finansieres av 
o kr 75 400.- fra sektor 1.2 
o kr 90 000.- fra sektor 1.3 



• Resterende dekning av tidligere års underskudd fra 2003 på kr 3 514 579.- finansieres av
o kr 649 579.- fra sektor 1.1
o kr 200 000.- fra sektor 1.2
o kr 150 000.- fra sektor 1.3
o kr 200 000.- fra sektor 1.7
o kr 1 260 000.- fra sektor 1.8
o kr 1 055 000.- fra sektor 1.9

• Tiltakene egenkapital KLP/NYBO kr 900 000.- og digitalisering av kino kr 310 000.-
finansieres av salg av Mellaveien 9, resterende beløp av salget settes av på ubundne 
kapitalfond. Administrasjonen selger Mellaveien 9 så snart som mulig.

PS 34/10 Godkjenning av byggetrinn 3, Storslett skole

Rådmannens innstilling
- AMU mener at byggetrinn 3 ivaretar kommunens totale behov og gir lærere og elever et 

godt arbeids- og læringsmiljø

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) Fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune igangsetter prosessen med byggetrinn 3 Storslett skole.

Det ble stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune igangsetter prosessen med byggetrinn 3 Storslett skole.

Saksprotokoll i Nordreisa administrative arbeidsmiljøutvalg - 26.08.2010 

Behandling:
Forslag fra adm.amu:

• Adm.amu mener byggetrinn ivaretar kommunens totale behov og gir ansatte et godt 
arbeids- og læringsmiljø.

• Arbeidsmiljøet må også ivaretas i byggeperioden.
• Det må settes av tilstrekkelige midler til uteområde i prosjektet og innarbeides i 

byggekostnadene.
• Saken videresendes kommunestyret for videre behandling.

Forslaget vedtatt.



Vedtak:

• Adm.amu mener byggetrinn ivaretar kommunens totale behov og gir ansatte et godt 
arbeids- og læringsmiljø.

• Arbeidsmiljøet må også ivaretas i byggeperioden.
• Det må settes av tilstrekkelige midler til uteområde i prosjektet og innarbeides i 

byggekostnadene.
• Saken videresendes kommunestyret for videre behandling.

PS 35/10 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for Nordreisa 
kommune

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Rådmannen fremmet følgende tillegg til finansreglementets kap 7.6:
For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige rentebytteavtaler 
(SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for 
kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at den 
totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt, tilsier at slik endring er 
ønskelig.

Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger 
under punk b) skal inkludere SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal 
dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. Det skal 
kun benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart 
ved slike kontrakter.

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

Tillegg til finansreglementets kap 7.6:
For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige rentebytteavtaler 
(SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for 
kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at den 
totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt, tilsier at slik endring er 
ønskelig.



Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger 
under punk b) skal inkludere SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal 
dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. Det skal 
kun benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart 
ved slike kontrakter.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

PS 36/10 Oppretting av barns og ungdommens kommunestyre i Nordreisa

Rådmannens innstilling
Barn og unge skal ha rett til ytringsfrihet. Nordreisa kommune ønsker å formalisere denne retten 
ved å opprette Barn og unges kommunestyre. 

Nordreisa kommune ønsker å avholde Barn og unges kommunestyre innen utgangen av hvert 
kalenderår. På Barn og unges kommunestyre skal elever tilhørende skolene i Nordreisa 
kommune få mulighet til å delta aktivt med å fremme forslag overfor formannskapet en gang pr. 
kalenderår. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Barn og unge skal ha rett til ytringsfrihet. Nordreisa kommune ønsker å formalisere denne retten 
ved å opprette Barn og unges kommunestyre. 

Nordreisa kommune ønsker å avholde Barn og unges kommunestyre innen utgangen av hvert 
kalenderår. På Barn og unges kommunestyre skal elever tilhørende skolene i Nordreisa 
kommune få mulighet til å delta aktivt med å fremme forslag overfor formannskapet en gang pr. 
kalenderår. 



PS 37/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin -
Sappen Leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS

Rådmannens innstilling
Sappen Leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS ved Gunn M. Valø gis endring av skjenketid i 
henhold til ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Ragnvald Myrvang (Frp), fremmet følgende tilleggs forslag:
Skjenking av alkohol må ikke finne sted i leirskolens lokaliteter når leirskoleelever er til stede i 
skoleanlegget.

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for og 1 stemte imot.
Innstillingen ble derved vedtatt.

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Ragnvald Myrvang (Frp).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sappen Leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS ved Gunn M. Valø gis endring av skjenketid i 
henhold til ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

Skjenking av alkohol må ikke finne sted i leirskolens lokaliteter når leirskoleelever er til stede i 
skoleanlegget.

PS 38/10 Søknad om endring av salgsstider for øl - Coop Prix Storslett

Rådmannens innstilling
Coop Prix Storslett gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Coop Prix Storslett gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

PS 39/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Coop Marked Sørkjosen

Rådmannens innstilling
Coop Marked Sørkjosen gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Coop Marked Sørkjosen gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.



PS 40/10 Søknad om endring av salgstider for øl - REMA 1000

Rådmannens innstilling
REMA 1000 v/Elin Bakkehaug gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 09.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
REMA 1000 v/Elin Bakkehaug gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 09.00 til 
klokken 18.00.

PS 41/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Giævers Landhandel

Rådmannens innstilling
Giævers Landhandel ved Hege Bergfald Jakobsen gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til 
ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Giævers Landhandel ved Hege Bergfald Jakobsen gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til 
ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00



Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

PS 42/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Storslett Mathus AS -
SPAR Storslett

Rådmannens innstilling
Storslett Mathus AS – SPAR Storslett ved Arnt Ivar Steinsvik gis utvidelse av salgstid  for øl i 
henhold til ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Storslett Mathus AS – SPAR Storslett ved Arnt Ivar Steinsvik gis utvidelse av salgstid  for øl i 
henhold til ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

PS 43/10 Søknad om endring av salgsstider for øl - Hilberg Lilleng AS

Rådmannens innstilling
Hilberg Lilleng AS ved Knut Lilleng gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.



Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Hilberg Lilleng AS ved Knut Lilleng gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

PS 44/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Havna Handel AS

Rådmannens innstilling
Havna Handel AS v/Einar Iversen gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Havna Handel AS v/Einar Iversen gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift for 
salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 08.00 til 
klokken 18.00.

PS 45/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin -
Grillstua Mat & Vinhus

Rådmannens innstilling
Grillstua Mat & Vinhus ved Geir Åge Hansen gis endring av skjenketid i henhold til ny forskrift 
for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Grillstua Mat & Vinhus ved Geir Åge Hansen gis endring av skjenketid i henhold til ny forskrift 
for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

PS 46/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin -
Hansabakken Invest AS - Minibar 1

Rådmannens innstilling
Hansabakken Invest AS, Minibar 1 ved Bjørn Arne Olsen gis endring av skjenketid i henhold til 
ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Hansabakken Invest AS, Minibar 1 ved Bjørn Arne Olsen gis endring av skjenketid i henhold til 
ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

PS 47/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin -
Reisafjord Hotell AS

Rådmannens innstilling
Reisafjord Hotell AS ved Harald Erik Johannessen gis endring av skjenketid i henhold til ny 
forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:



Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Reisafjord Hotell AS ved Harald Erik Johannessen gis endring av skjenketid i henhold til ny 
forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

PS 48/10 Søknad om endring av salgstider for øl - ICA Nær Storslett

Rådmannens innstilling
ICA Nær Storslett v/Ingunn Syverstad gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift 
for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 09.00 til 
klokken 18.00.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
ICA Nær Storslett v/Ingunn Syverstad gis utvidelse av salgstid  for øl i henhold til ny forskrift 
for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny salgstid er:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra kl 09.00 til 
klokken 18.00.



PS 49/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - BIOS 
Galleriet

Rådmannens innstilling
Bios Galleriet ved Jane Johansen gis endring av skjenketid i henhold til ny forskrift for salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Bios Galleriet ved Jane Johansen gis endring av skjenketid i henhold til ny forskrift for salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

PS 50/10 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - BIOS 
restaurant (kafe), hems/platå, bar

Rådmannens innstilling
Bios restaurant (kafe), hems/platå og bar ved Jane Johansen gis endring av skjenketid i henhold 
til ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 18 stemte for, og 2 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:
Bios restaurant (kafe), hems/platå og bar ved Jane Johansen gis endring av skjenketid i henhold 
til ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.
Ny skjenketid er:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00



PS 51/10 Søknad om skjenkebevilling Raisi Hotell AS

Rådmannens innstilling

• Raisi Hotell AS v/daglig leder Helge Guttormsen gis skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin fra Raisi Hotell, Lyngsmark 4 B, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i 
søknaden.

• Raisi 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.

• Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Raisi Hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

• Skjenkebevillinga gjelder fra 24.09.10 og til 31.03.2011.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

• Helge Guttormsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Larissa 
Ylipeura.

• For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune vedtatt av Nordreisa kommunestyre 24.06.2010.

• 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 - 23.09.2010 

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for, og 1 stemte imot.
Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

• Raisi Hotell AS v/daglig leder Helge Guttormsen gis skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin fra Raisi Hotell, Lyngsmark 4 B, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i 
søknaden.

• Raisi 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.

• Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Raisi Hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

• Skjenkebevillinga gjelder fra 24.09.10 og til 31.03.2011.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

• Helge Guttormsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Larissa 
Ylipeura.

• For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune vedtatt av Nordreisa kommunestyre 24.06.2010.



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


