
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 03.03.2011
Tidspunkt: 10:00 -  11:55

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Tove Olaussen Medlem NOFRP
Halvard Wahlgren Medlem NOH
Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Siv Elin Hansen Medlem NOSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
John R. Karlsen LEDER NOFRP
Heidi Gausdal MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Birger Solbakken Heidi Gausdal NOFRP
Harald Willy Henriksen John R. Karlsen NOFRP

Fra ungdomsrådet møtte:
Navn

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Assisterende 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.

______________________ _______________________
Halvar Wahlgren

______________________ _______________________



                                        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

PS 7/11 Forslag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Rådmannens innstilling
Nordreisa formannskap godkjenner forlag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
datert  21.02.2011

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.03.2011 

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag som innlemmes i planen: 
Side 11 Primærnæringer tas inn i tabell som under privat næringsliv. 
Side 16 tillegg under punkt ”Folkehelse, levekår, mangfold og frivillighet” siste setning; 
…utforming og rusproblematikk.   

Innstillingen med tilføyelser enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa formannskap godkjenner forlag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
datert 03.03.2011 med innlemmelse av følgende endringer: 
Side 11 Primærnæringer tas inn i tabell som under privat næringsliv. 
Side 16 tillegg under punkt ”Folkehelse, levekår, mangfold og frivillighet” siste setning; 
…utforming og rusproblematikk.   

PS 8/11 Revidering - 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.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.03.2011 

Behandling:
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag til andre setning i punkt en: Søknad om 
leie til lag, foreninger og andre større arrangement behandles av formannskapet.  

Siv Elin Hansen (SV) og Halvard Wahlgren (H) fremmet felles endringsforslag til punkt tre: 
Leieprisen settes til kr 100,- pr time. Ved leie av kjøkkenet stiller kommunen krav til 
fagkunnskaper om gjeldende lover og regler vedrørende næringsmidler og behandling av 
kjøkkenutstyr i storkjøkken. Leieprisen settes til kr 280,- pr time dersom kjøkkenpersonell må 
være tilstede. 

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsordlyd til punkt fire: leiekontrakt tas inn i 
setningen: Kjøkkensjefen behandler søknadene til veldedige organisasjoner og håndterer det 
praktiske vedrørende tidspunkt, leiekontrakt, bruk av utstyr og eventuelt bruk av 
kjøkkenpersonale. 

Olaf M Skogmo (SP) fremmet forslag om nytt punkt: Dersom etablerte cateringselskaper ikke 
har kapasitet, kan søknaden behandles av… ” 

Det ble stemt punktvis over innstillingen med endringsforslag. 
Første kulepunkt med Siv Elin Hansens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Andre kulepunkt som rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Nytt kulepunkt nr tre etter forslag fra Siv Elin Hansen og Halvard Wahlgren, erstatter 
rådmannens kulepunkt tre i innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Olaf Skogmos (SP) forslag. Forslaget fikk 1 stemme og 6 stemte i 
mot. Forslaget falt derved. 

Det ble til slutt stemt over innstillingen med vedtatte endringsforslag som helhet. Innstillingen 
med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 Kjøkkenet på Sonjatun kan leies ut til veldedige organisasjoner. Søknad om leie til lag, 
foreninger og andre større arrangement behandles av formannskapet.  

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



 Leieprisen settes til kr 100,- pr time. Ved leie av kjøkkenet stiller kommunen krav til 
fagkunnskaper om gjeldende lover og regler vedrørende næringsmidler og behandling av 
kjøkkenutstyr i storkjøkken. Leieprisen settes til kr 280,- pr time dersom 
kjøkkenpersonell må være tilstede. 

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

PS 9/11 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.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.03.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
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.  


