
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 24.03.2011
Tidspunkt: 11:00-15:10
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Arnhild Andreassen Medlem NOKRF
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Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Beate E. R Jaatun Medlem NOSV
Olaf M Skogmo Medlem NOSP
Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Siv Elin Hansen MEDL NOSV
Ida O.B. Musum MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Linda Severinsen Ida O.B. Musum NOAP
Kirsti Hansen-Krone Siv Elin Hansen NOSV

Fra Ungdomsrådet møtte:
Johanne Olaussen og Sofie Gamst Holm

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjetil Hallen Rådmann
Christin Andersen Ass. rådmann
Ellinor Evensen Fagleder 



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 Ragnvald Myrvang
Ordfører

______________________ _______________________
Ellinor Evensen Kirsti Hansen-Krone
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 3/11 Referatsaker
RS 1/11 Nordreisa idrettens samfunnsregnskap 2010/172

RS 2/11 Årsmelding 2010 Nord-Troms jordskifterett 2010/172

RS 3/11 Oversendelse av revisoruttalelse - prosjektregnskap for 
friluftsforvalterordningen 2009/2010

2010/172

RS 4/11 Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Reisa 
nasjonalpark/Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi 
landskapsverneområde i Troms fylke

2009/8772

RS 5/11 Ny nemndsstruktur fra 1. januar 2008 - Likningsnemnd og 
Overlikningsnemnd

2010/5369

RS 6/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1.3.11 2010/172

RS 7/11 Kontrollrapport 2010 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Nordreisa kommune

2010/172

RS 8/11 Fritak for eiendomskatt  for 2011 - Havnes gnr. 1942/80/1 2011/1019

RS 9/11 Fritak for eiendomsskatt for freda/verneverdige bygning -
1942/50/1

2011/1019

RS 10/11 Omdisponering av midler til tilpasset opplæring og tidlig 
innsats

2011/1096

RS 11/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg 2011/546

RS 12/11 Referater til møte i kommunestyret den 24. mars 2011 2010/172

PS 4/11 Drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester 2011/620

PS 5/11 Målstyring som styringssystem 2011/605
PS 6/11 Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidsmiljø og 

bemanning i pleie- og omsorgssektoren
2011/1114

PS 7/11 Guleng 3 - nye omsorgsboliger 2010/2526

PS 8/11 Rullering av rus og psykiatriplan 2011-2015 2011/545
PS 9/11 Søknad om tilskudd til iBedrift 2011/1138

PS 10/11 Søknad om fritak for eiendomsskatt for 
"Butikken" Havnnes gnr 80 bnr 1

2011/1019

PS 11/11 Godkjenning av ny selskapsavtale 2011/1189
PS 12/11 Forlengelse av bevillingsperioden for 

skjenkebevillinger i Nordreisa
2011/578

PS 13/11 Forlengelse av bevillingsperioden for 
salgsbevillinger i Nordreisa

2011/579



Orienteringer:
Ordfører Johan Karlsen (Frp) orienterte fra arrangementet Nord Norsk Mesterskap i langrenn
18.-20.03.2011 i Nordreisa.

Johanne Olaussen, ungdomsrådet, orienterte om deltakelsen av Generasjonskonferansen 2011. 
Tema for årets konferanse er mangfold og inkludering.

Sigrund Hestdal (Ap) stilte spørsmål om bruk av konsulenttjenester og stillinger i 
barneverntjenesten.

Resolusjon fra årsmøtet i Afasiforeninga for Midt- og Nord-Troms 19.03.2011 var lagt 
orientering på bordet til kommunestyret.

Permisjoner:
Hilde Anita Nyvoll (Ap) permisjon fra kl 11:00 – 11:10
Arnhild Andreassen (Krf) permisjon fra kl 14:30 – 14:40 - PS 9/11

PS 3/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Referatene tas til orientering.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

RS 1/11 Nordreisa idrettens samfunnsregnskap
RS 2/11 Årsmelding 2010 Nord-Troms jordskifterett
RS 3/11 Oversendelse av revisoruttalelse - prosjektregnskap for friluftsforvalterordningen 
2009/2010
RS 4/11 Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/Ràisa 
àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsverneområde i Troms fylke
RS 5/11 Ny nemndsstruktur fra 1. januar 2008 - Likningsnemnd og Overlikningsnemnd
RS 6/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1.3.11
RS 7/11 Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nordreisa kommune
RS 8/11 Fritak for eiendomskatt  for 2011 - Havnes gnr. 1942/80/1
RS 9/11 Fritak for eiendomsskatt for freda/verneverdige bygning - 1942/50/1
RS 10/11 Omdisponering av midler til tilpasset opplæring og tidlig innsats
RS 11/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg
RS 12/11 Referater til møte i kommunestyret den 24. mars 2011

PS 4/11 Drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester

Levekårsutvalgets innstilling:

 Nordreisa kommune ber om bistand fra fylkesmannen for å sluttføre avtalene med UNN om 
drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.



 Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter stenges i perioder tilsvarende 1,5 mill kr. I 
samme periode gjennomfører ikke områdegeriatrisk team sin kompetanseoverføring til 
kommunene. I disse periodene omdisponeres personellet 

 Vedtaket sendes til styret i UNN og Helse Nord for uttalelse før endelig vedtak i 
kommunestyret 24. mars 2011.

 For å kunne utvikle tjenestetilbudet i tråd med samhandlingsreformen ber Nordreisa 
kommune UNN om informasjon om effekten av de ulike tjenestene.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag til levekårsutvalgets innstilling tredje 
kulepunkt: Kulepunkt tre strykes.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
1. Nordreisa kommune ber om bistand fra fylkesmannen for å sluttføre avtalene med 

helseforetaket UNN om drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.
2. Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter opprettholdes på dagens nivå.
3. For å kunne utvikle tjenestetilbudet i tråd med samhandlingsreformen ber Nordeisa 

kommune helseforetaket UNN om informasjon om effekten av de ulike tjenestene.

Forslaget til Øyvind Evanger (Ap) ble deretter trukket.

Det ble stemt over levekårsutvalgets innstilling, med endringsforslag fra John Karlsen (Frp).
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa kommune ber om bistand fra fylkesmannen for å sluttføre avtalene med UNN om 
drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter stenges i perioder tilsvarende 1,5 mill kr. I 
samme periode gjennomfører ikke områdegeriatrisk team sin kompetanseoverføring til 
kommunene. I disse periodene omdisponeres personellet 

 For å kunne utvikle tjenestetilbudet i tråd med samhandlingsreformen ber Nordreisa 
kommune UNN om informasjon om effekten av de ulike tjenestene.

PS 5/11 Målstyring som styringssystem

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.02.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  

PS 6/11 Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og 
omsorgssektoren

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og mulige tiltak i rapporten Ansattes 

oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorgssektoren, Nordreisa 
kommune. 

2. Kommunestyre ber rådmannen gi sin skriftlige vurdering av mulige tiltak som er liste i 
rapporten som følger:

 Kommunen kan vurdere å innføre nye rutiner for medarbeidersamtale ved 
enhetene. 

 Kommunen kan vurdere om det er tilfredsstillende i hht til de mål den har satt 
som IA-bedrift at ca halvparten av de sykemeldte ikke følges opp med samtale i 
sykemeldingsperioden. 

 Kommunen kan vurdere om å gi mer informasjon og fokus på kommunens tilbud 
med hensyn til fysisk aktivitet, samt jevnlig sette fokus på og informasjon til de 
ansatte om sammenheng mellom fysisk aktivitet og belastningsskader, kan bidra 
til økt bruk / bevissthet. 

 Kommunen kan vurdere en overordnet gjennomgang av utstyrstyper ved 
enhetene.

 Kommunen kan vurdere tiltak for: 
- Bruk av avviksskjema



- Opplæring i bruk av avviksskjema
3.  Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 

tiltak kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme oppsummeringene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 
28.2.2011. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og mulige tiltak i rapporten Ansattes 

oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorgssektoren, Nordreisa 
kommune. 

2. Kommunestyre ber rådmannen gi sin skriftlige vurdering av mulige tiltak som er liste i 
rapporten som følger:

 Kommunen kan vurdere å innføre nye rutiner for medarbeidersamtale ved 
enhetene. 

 Kommunen kan vurdere om det er tilfredsstillende i hht til de mål den har satt 
som IA-bedrift at ca halvparten av de sykemeldte ikke følges opp med samtale i 
sykemeldingsperioden. 

 Kommunen kan vurdere om å gi mer informasjon og fokus på kommunens tilbud 
med hensyn til fysisk aktivitet, samt jevnlig sette fokus på og informasjon til de 
ansatte om sammenheng mellom fysisk aktivitet og belastningsskader, kan bidra 
til økt bruk / bevissthet. 

 Kommunen kan vurdere en overordnet gjennomgang av utstyrstyper ved 
enhetene.

 Kommunen kan vurdere tiltak for: 
- Bruk av avviksskjema
- Opplæring i bruk av avviksskjema

3.  Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme oppsummeringene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 
28.2.2011. 

PS 7/11 Guleng 3, nye omsorgsboliger

Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i et stort behov for omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer som trenger 
heldøgns pleie og omsorg samt for bedring av arbeidsforholdene til personalet stille levekår seg 
positiv til planen og ber kommunestyret godkjenne prosjektet



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Det er et stort behov for omsorgsboliger tilrettelagt for personer som trenger heldøgns pleie og 
omsorg. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for gode arbeidsforhold til personalet.
 Nordreisa kommune godkjenner prosjektet, Guleng 3 – nye omsorgsboliger, i henhold til 

skisse med en kostnadsramme på 37,5 mill
 Dersom prosjektets anbud overstiger kostnadsrammen stoppes prosessen og saken legges 

frem for ny politisk godkjenning 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot Øyvind Evangers (Ap) forslag. Innstillingen fikk 0 
stemmer og falt derved.

Vedtak:
Det er et stort behov for omsorgsboliger tilrettelagt for personer som trenger heldøgns pleie og 
omsorg. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for gode arbeidsforhold til personalet.
 Nordreisa kommune godkjenner prosjektet, Guleng 3 – nye omsorgsboliger, i henhold til 

skisse med en kostnadsramme på 37,5 mill
 Dersom prosjektets anbud overstiger kostnadsrammen stoppes prosessen og saken legges 

frem for ny politisk godkjenning 

PS 8/11 Rullering av rus og psykiatriplan 2011-2015

Rådmannens innstilling
Rullering av rus og psykiatriplanen for perioden 2011-2015 vedtas. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Arnhild Andreassen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:
Delmål

1. Tilgangen til og bruken av rusmidler må begrenses
2. Det må utarbeides mål og retningslinjer for hvilken alkoholpolitikk kommunen skal føre 

i sammenheng med rullering av ”forskrifter for salgs- og skjenkebevilling”
3. ”Rus og psykiatriplan” rulleres i sammenheng med ”Forskrifter for salgs- og 

skjenkebevilling”
4. Alle idrettsarrangement skal være rusfrie
5. Festivaler som retter seg mot hele ”familien”, barn/unge/voksne, bør utvide sine 

alkoholfrie soner
6. Arrangere Ruskonferanse hver 2. år



Kirsti Hansen-Krone (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Kommunestyret ønsker to planer, èn for rus- og alkoholpolitikk, og èn for 
psykiatri. De nye planene må sees i sammenheng med eksisterende planverk, og peke ut 
konkrete mål.

Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Kirsti Hansen-Krone.  10 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. 13 stemte for og 8 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt.

Tilslutt ble det stemt punktvis over forslaget fra Arnhild Andreassen (Krf).
Punkt 1 - 3 stemte for og 18 stemte imot. Forslagets punkt 1 falt derved.  
Punkt 2 - 5 stemte for og 16 stemte imot. Forslagets punkt 2 falt derved.
Punkt 3 - 8 stemte for og 13 stemte imot. Forslagets punkt 3 falt derved.  
Punkt 4 - 8 stemte for og 13 stemte imot. Forslagets punkt 4 falt derved. 
Punkt 5 - 8 stemte for og 13 stemte imot. Forslagets punkt 5 falt derved. 
Punkt 6 - 7 stemte for og 14 stemte imot. Forslagets punkt 6 falt derved. 

Vedtak:
Rullering av rus og psykiatriplanen for perioden 2011-2015 vedtas. 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 18.02.2011 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Rullering av rus og psykiatriplanen for perioden 2011-2015 vedtas. 

PS 9/11 Søknad om tilskudd til iBedrift

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune søker om tilskudd for å etablere et lokalmedisinsk senter etter modellen 
iBedrift i samarbeid med UNN HF og NAV Troms.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 



Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune søker om tilskudd for å etablere et lokalmedisinsk senter etter modellen 
iBedrift i samarbeid med UNN HF og NAV Troms.

PS 10/11 Søknad om fritak for eiendomsskatt for "Butikken" Havnnes gnr 80 
bnr 1

Rådmannens innstilling
Bygningen ”Butikken” på gnr 80 bnr 1 innvilges fritak fra eiendomsskatt i 2011. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bygningen ”Butikken” på gnr 80 bnr 1 innvilges fritak fra eiendomsskatt i 2011. 

PS 11/11 Godkjenning av ny selskapsavtale

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune gir sin godkjenning til at Troms fylkeskommune tas opp som deltaker i 
selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS fra og med 01.01.2011.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune gir sin godkjenning til at Troms fylkeskommune tas opp som deltaker i 
selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS fra og med 01.01.2011.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.



PS 12/11 Forlengelse av bevillingsperioden for skjenkebevillinger i Nordreisa

Rådmannens innstilling
I henhold til kommunal forskrift forlenges skjenkebevillingen til følgende skjenkesteder:

Bios, restaurant, hems/platå, bar v/Jane Johansen, Sentrum 5, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 50/08.

Bios, galleriet v/Dag Arne Johansen, Sentrum 5, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises det til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 49/08.

Minibar 1, Hansabakken Invest v/Bjørn Arne Olsen,  Sentrum 15, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 62/09.

Reisafjord Hotell v/Harald Erik Johannessen, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 24/10.

Grillstua mat & vinhus v/Geir Åge Hansen, Sentrum, 9151 Storslett.
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 54/08.

Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter ANS v/Gunn M. Valø, Sappen, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenking av alkohol må ikke finne sted i leirskolens lokaliteter når leirskoleelever er til stede i 
skoleanlegget.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 55/08.

Merkbart AS v/Julie Marvik, Sentrum 1, 9151 Storslett
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til
kl 02.00.



Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 52/08.

Henriksen gjestestue v/Johnny Kai Henriksen, Meieriveien 5, 9152 Sørkjosen
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til
kl 02.00.
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 56/08.

Milano v/Mehmet Sirin Ciftci, Sentrum 6, 9151 Storslett
I kommunestyre sak 02/11 er det gitt skjenkebevilling (i henhold til søknad) 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.
Skjenkebevillingen forlenges til og med 31.12.2011.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til kommunal forskrift forlenges skjenkebevillingen til følgende skjenkesteder:

Bios, restaurant, hems/platå, bar v/Jane Johansen, Sentrum 5, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 50/08.

Bios, galleriet v/Dag Arne Johansen, Sentrum 5, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises det til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 49/08.

Minibar 1, Hansabakken Invest v/Bjørn Arne Olsen,  Sentrum 15, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.



Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 62/09.

Reisafjord Hotell v/Harald Erik Johannessen, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 24/10.

Grillstua mat & vinhus v/Geir Åge Hansen, Sentrum, 9151 Storslett.
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 54/08.

Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter ANS v/Gunn M. Valø, Sappen, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenking av alkohol må ikke finne sted i leirskolens lokaliteter når leirskoleelever er til stede i 
skoleanlegget.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 55/08.

Merkbart AS v/Julie Marvik, Sentrum 1, 9151 Storslett
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til
kl 02.00.
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 52/08.

Henriksen gjestestue v/Johnny Kai Henriksen, Meieriveien 5, 9152 Sørkjosen
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til
kl 02.00.
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 56/08.

Milano v/Mehmet Sirin Ciftci, Sentrum 6, 9151 Storslett
I kommunestyre sak 02/11 er det gitt skjenkebevilling (i henhold til søknad) 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.
Skjenkebevillingen forlenges til og med 31.12.2011.



PS 13/11 Forlengelse av bevillingsperioden for salgsbevillinger i Nordreisa

Rådmannens innstilling:
I henhold til kommunal forskrift forlenges salgsbevillingen til følgende salgssteder:

Coop Prix Storslett
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 59/08.

ICA Nær Storslett v/Ingunn Syverstad
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 08/10.

REMA 1000 v/Elin Bakkehaug
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 62/08.

Storslett Mathus AS – Spar v/Lill Lucie Adriansen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 61/08.

Coop Marked Sørkjosen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 58/08.

Havna Handel AS v/Einar Iversen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 63/08.



Hilberg Lilleng AS v/Knut Lilleng
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 65/08.

Giævers landhandel v/Hege Bergfald Jakobsen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 66/08.

Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00

Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. Himmelfartsdag 
fra kl 10.00 – 15.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 60/08.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.03.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til kommunal forskrift forlenges salgsbevillingen til følgende salgssteder:

Coop Prix Storslett
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 59/08.

ICA Nær Storslett v/Ingunn Syverstad
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 08/10.

REMA 1000 v/Elin Bakkehaug
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.



Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 62/08.

Storslett Mathus AS – Spar v/Lill Lucie Adriansen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 61/08.

Coop Marked Sørkjosen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 58/08.

Havna Handel AS v/Einar Iversen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 63/08.

Hilberg Lilleng AS v/Knut Lilleng
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 65/08.

Giævers landhandel v/Hege Bergfald Jakobsen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

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

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 66/08.

Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00

Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. Himmelfartsdag 
fra kl 10.00 – 15.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 60/08.


