
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kinosalen, Idrettshallen
Dato: 17.02.2011
Tidspunkt: 12:00 – 12:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen Leder NOFRP
Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP
Heidi Gausdal Medlem NOFRP
Ragnhild Hammari Medlem NOFRP
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Tove Olaussen Medlem NOFRP
Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Ida O. B Musum Medlem NOAP
Beate E. R Jaatun Medlem NOSV
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Ann-Kristin Thorheim Medlem Politisk uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Trond Hallen MEDL NOFRP
Ragnvald Myrvang MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Tron Ivar Sørgaard Ragnvald Myrvang Politisk uavhengig
Rikke Gausdal Larsen Trond Hallen NOFRP

Følgende møtte ikke:
Sigmund Hansen Medlem NOFRP
Arnhild Andreassen Medlem NOKRF
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen 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 Ragnhild Hammari
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Ida Bakkejord Musum
Utvalgssekretær



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 1/11 Innkalling til temadag 2010/172

PS 2/11 Søknad om skjenkebevilling – Milano 2011/762

PS 1/11 INNKALLING TIL TEMADAG

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.02.2011 

Behandling:

 Presentasjon av ROBEK nettverket v / KS rådgiver Jens-Einar Johansen
 Omlegging av styringssystem – fra å styre på penger og tiltak til å styre på kvalitet
 og resultat v/ KS rådgiver Geir Halstensen

- hva er dette?
- hva betyr dette for tjenestene i Nordreisa kommune?
- eksempler fra andre kommuner
- hvordan finne mål på de ulike tjenestene
- veien videre

 Strategi og prosessen i 2011 v / rådmann Kjetil Hallen
 Ressursbruk og innsparinger helse- og omsorg v / KS rådgiver Geir Halstensen

- ressursbruk sammenlignet med andre kommuner og snitt land
- planlagte og vedtatte innsparinger
- hvordan bruke styringsdata til å styre tjenestene
- hva bør tjenestene følge opp

Tatt til orientering.

Vedtak:



PS 2/11 Søknad om skjenkebevilling - Milano

Rådmannens innstilling
1. Milano v/Mehmet Sirin Ciftci gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Milano, 

Sentrum 6, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad.
2. Milano gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som beskrevet i 

søknaden.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.
Serveringsområde skal adskilles fysisk.

3. Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Milano har et fullverdig mat/menytilbud.
4. Skjenkebevilling gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.05.2011.

I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl 12.00 til kl 23.00 på
hverdager og fra kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.
Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 på hverdager og fra 
kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.

5. Mehmet Sirin Ciftci godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes
Surush Sawja.

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

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

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.02.2011 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 4 - Skjenkebevilling gjelder fra vedtaksdato.
I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl 12.00 til kl 23.00 på
hverdager og fra kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.
Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 på hverdager og fra 
kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.

Det ble stemt over innstillingen med endringsforslaget. 17 stemte for og 1 stemte imot.
Innstillingen med endringsforslaget ble dermed vedtatt.

Vedtak:
2. Milano v/Mehmet Sirin Ciftci gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Milano, 

Sentrum 6, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad.
2. Milano 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.

5. Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Milano har et fullverdig mat/menytilbud.
6. Skjenkebevilling gjelder fra vedtaksdato.



I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl 12.00 til kl 23.00 på
hverdager og fra kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.
Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 på hverdager og fra 
kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.

5. Mehmet Sirin Ciftci godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes
Surush Sawja.

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

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


