
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte
Dato: 19.04.2011
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10.  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/4257-9

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 11.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/11 Nordreisa formannskap 19.04.2011

Søknad leie av Sonjatun-kjøkken til 1. mai arrangement 2011 Nordreisa Ap 
og Nordreisa Sv

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om leie av kjøkken på Sonjatun til 1.mai-arrangement 2011

Rådmannens innstilling
Søknaden om leie av kjøkken på Sonjatun til 1. mai arrangement 2011 avslås.

Saksopplysninger
Nordreisa Arbeiderparti og Nordreisa Sv søker i brev av 04.04.11 om å få leie kjøkkenet på 
Sonjatun i forbindelse med 1. mai arrangementet og forberedelse av 1. mai – frokosten. De 
oppgir Lidvart Jakobsen som ansvarshavende for bruk av kjøkkenet.

Nordreisa formannskap fattet følgende vedtak 03.03.2011, PS 8/11: 
Reviderting av retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun,
 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.
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1. mai arrangementet og frokosten på Samfunnshuset er en årelang tradisjon her i kommunen.
1.mai ble i 1947 anerkjent av Stortinget som offentlig høytidsdag. For den norske 
arbeiderbevegelsen har feiringen av dagen vært viktig både for profilen utad, men også for 
samhold i egne rekker. Både fagbevegelsen, partiet, kvinnebevegelsen og ungdomsbevegelsen 
har stått sammen om arrangementene.

Vurdering
I formannskapets vedtak sies det bl.a. at kjøkkenet på Sonjatun kan leies ut til veldedige
organisasjoner. Søknad om leie til lag, foreninger og andre større arrangement behandles av 
formannskapet.

På Samfunnshuset der 1. mai arrangementet skal være, er det kjøkkenfasiliteter med 
kjølemuligheter som er egnet for å kunne forberede 1. mai frokosten. 

I Nordreisa kommune er det flere storkjøkken deriblant både hotell og private
serveringsbedrifter, bakeri, samt Nord-Troms videregående avd. Nordreisa med kantina og
kjøkken. Blant de private bedriftene finnes også flere som leverer catering av både varm og kald 
mat. Ett eventuelt samarbeid med disse vil dermed kunne gi muligheter for å få forberedt 1.mai
frokosten. 

Søkere oppgir Lidvart Jakobsen som ansvarshavende for bruk av kjøkkenet. Leieprisen for utleie 
av kjøkken med kjøkkenpersonell tilstede er kr 280,- pr time. 1. mai er en rød dag, og den 
ansatte vil ha krav på 100 % overtids betaling fra Nordeisa kommune. Det vil si at Nordreisa 
kommune vil få en økonomisk mer utgift ved utleie da leie prisen ikke vil kunne dekke opp 
totalkostnaden ved å ha den ansatte tilstede. Hvor mange timer de vil ha behov for å leie 
kjøkkenet er ikke oppgitt i søknaden, ei heller om Jakobsen er ansvarshavende som privat 
person eller som kjøkkenpersonell.

Side 5



Nord reisa Arbeiderparti
v/ leder Hilde Anita Nyvoll
Pynten 5
9151 Storslett

Nordreisa kommune
9151 Storslett

Søknad leie av Sonjatun-kjøkken til 1.mai-arrangement 2011

Nordreisa Arbeiderparti og Nordreisa SV er kjent med de nye retningslinjene ved bruk av kjøkkenet
ved Sonjatun .

Vi vil derfor i anledning det årlige 1.mai-arrangementet søke Nordreisa kommune om å få leie
kjøkkenet til forberedelsene av 1.mai-frokosten også i år. Ansvarshavende for bruk av kjøkkenet vil
være Lidvart Jakobsen.

Mvh

Nordreisa Arbeiderparti
Hilde Nyvoll
leder

Pynten 5.9151 Storslett

telefon +47 91 80 71 30

e-post hilde.nyyoll@nordtroms.net

http://troms.arbe erparfi.no/Kommunelag/Nordreisa-Ap

Storslett 04.04.2011

Nordreisa SV
Siv Elin Hansen
Nestleder
Lundefjellveien 16
9151 Storslett
Telefon 40248925
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