
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 27.06.2014
Tidspunkt: 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 20/14 Referatsaker

Referatsaker som er unntatt offentlighet er tilgjengelig under møtet.

RS 57/14 Bostøtte - manuelle saker avvikles fra og med juni 2014 2014/889

RS 58/14 Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 2012/1658

RS 59/14 Forhåndsgodkjenning av startlån X 2014/1203

RS 60/14 Kontoutskrift 2013 2011/2248

RS 61/14 Modellkommuneforsøket  - stimuleringsmidler 2014 2009/5972

RS 62/14 Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe Giæver og 
hustrus legat 27.05.14

2009/4744

RS 63/14 Møte i styret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus 
legat 19.03.13

2009/4744

RS 64/14 Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for 
merverdiavgift 2.termin 2014

2012/2655

RS 65/14 Revisorsberetninger 2013 og 2014 og revisorbekreftelse-
Legatregnskap

2009/4744

RS 66/14 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms 2012/232

RS 67/14 Svar på søknad om startlån X 2014/1783

RS 68/14 Svar på søknad om startlån, forhåndsgodkjenning X 2014/1214

RS 69/14 Svar på søknad om startlån, forhåndsgodkjenning. X 2014/1577

RS 70/14 Svar på søknad om startlån, tilskudd til etablering og 
tilpasning

X 2014/950

RS 71/14 Svar på søknad om Startlån. X 2014/891

RS 72/14 Tilbakeføring av overskudd  for 2013 2009/6441

RS 73/14 Tildeling kommunale næringsfond 2014 - Nordreisa 
kommune

2014/2050

RS 74/14 Tilsagn om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom 2013 2013/4168

RS 75/14 Utbytte for 2013 fra Ymber AS 2012/232

RS 76/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 2012/232

RS 77/14 Varsel om renteregulering lånenr. 20110371 2014/1911

RS 78/14 Varsel om renteregulering lånenr. 20110372 2014/1911

RS 79/14 Vedtak om sletting av stiftelse fra Stiftelsesregisteret -
Johannes Holmboe Giæver og Hustrus legat -
organisasjonsnummer 997 147 840

2009/4744

RS 80/14 Årsmelding 2013 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus 
O. Fredrikke Lyngs legat

2009/4744

RS 81/14 Årsmelding 2014 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus 
O. Fredrikke Lyngs legat

2009/4744

PS 21/14 Fastsetting av priser vedr. utleie av kommunal 
grunn

2013/2996

PS 22/14 Utleie av Sørkjosen skole 2014/2104

PS 23/14 Søknad om skjenkebevilling - Storslett hotelldrift AS                        2012/2253
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Tilleggssaker:
PS 24/14 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken til Reisa AS
PS 25/14 Utvidelse av tilbudet til personer som får kreftbehandling
PS 26/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 1. og 2. august 2014 –

Oksfjord og Straumfjord il
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/2996-3

Arkiv:                Q12

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 13.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/14 Nordreisa formannskap 27.06.2014

Fastsetting av priser vedr. utleie av kommunal grunn

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Det fastsettes følgende satser for utleie av næringsareal:
1. Næringsareal i sentrumsområde Storslett/Sørkjosen  kr 50,- pr. m2 pr  år
2. Næringsareal i andre deler av kommunen  kr 25,- pr. m2
3. Boligareal i Storslett /Sørkjosen kr 40,- pr m2 pr år
4. Boligareal i andre deler av kommunen kr 20,- pr m2 pr år
5. Annet areal kr 20,- pr m2 pr år.

Tilknytning av vann/kloakk følger kommunal forskrift.
Oppføring av bygninger /innretninger som krever byggetillatelse følger Plan- og bygningslovens 
bestemmelser.
Rådmannen delegeres myndighet til avgjørelse om utleie

Saksopplysninger

Nordreisa kommune er grunneier av flere eiendommer i kommunen. De fleste eiendommene 
benyttes av kommunen til ulike formål. 
Fra tid til annen får teknisk avdeling forespørsel om midlertidig leie av areal over kortere 
perioder. Dette gjelder særlig areal regulert til næringsformål. Utleie over lengre tid medfører at 
en ikke kan selge det aktuelle området til interesserte utbyggere.  Utleiepriser er ikke fastsatt i 
kommunens regulativ for betalingssatser. Da etterspørsel om leie av areal er økende, særlig 
p.g.a. av de store utbyggingsprosjektene som er planlagt i årene framover, er det nødvendig å 
avklare forholdene omkring utleie av områder som i utgangspunktet er til salgs for utbyggere.
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Vurdering

Dersom kommunen skal leie ut arealer midlertidig til entreprenører som har behov for 
riggområder, er det påkrevet at vi har fastsatt retningslinjer og pris for slike arealer.
Utleie av næringseiendommer vil forsinke eller i verste fall hindre etablering av bedrifter på de 
aktuelle områdene. 
Nordreisa kommune har begrensede arealer for næringsvirksomhet i sentrumsområdene. Det er 
noe mer arealer regulert til boligformål.
Kommunen er likevel positiv innstilt til å imøtekomme søknader om midlertidige leietomter i 
den grad det ikke er til hinder for kommunens egen virksomhet, herunder også salg av 
eiendommer. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/2104-1

Arkiv:                614

Saksbehandler:  John Arne Jensen

Dato:                 19.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/14 Nordreisa formannskap 27.06.2014

Utleie av Sørkjosen skole

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Utleiebetingelser for Sørkjosen skole

1. Utleie av gymsal til trening, sangøvelser, etc. pr. time kr. 70,- pr. time

Utleie av gymsal til private arr.(bursdag etc) kr. 70,- pr. time

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr(loppemarked, basar o.l) kr. 500 pr. dag

Utleie av klasserom kr. 70,- pr. time

Gjelder ikke dusjanlegg i forbindelse med gymsal da vi ikke har varme der. Utleie forutsetter at 

leietakere selv foretar lettere rengjøring(kosting, fjerning av papir, flasker, etc).

2. Midlertidig utleie av møtelokale i tidligere voksenopplærings lokaler, til Bocciaklubben. 

Utleieareal ca 100m². For tiden er varmen satt på minimum. Ventilasjon er påsatt en del av 

dagen. 

Utleiepris ved økning av varme, ventilasjon, lys, vann, avløp og søppelhåndtering settes til kr. 

2000,- pr. mnd. Det forutsettes at Bocciaklubben selv foretar egen rengjøring.

NB! All søppel skal sorteres av leietakere. Røyking forbudt i og utenfor kommunens lokaler.

Søknad om leie, utleieplan og nøkler fåes på Servicetorget
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Saksopplysninger

.

Etter nedleggelse av barnetrinnet på Sørkjosen skole, så blir kun en liten del av skolen brukt. 
Dette til voksenopplæring, 5 dager i uken. 
Lokaler som ikke er i bruk er satt på minimum varme, ventilasjon og lys er avslått. Det er 
selvfølgelig heller ingen renhold her.
Siden flere lokaler nå står tomme, så har det vært fler forespørsler om leie av disse.

Vurdering

Utleie av lokaler, betyr økte kostnader for kommunen, som bør dekkes inn gjennom 
leieinntekter.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2253-27

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 16.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/14 Nordreisa formannskap 27.06.2014

Søknad om skjenkebevilling - Storslett hotelldrift AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling, Storslett hotelldrift A/S- sladdet 

versjon
2 Tegning over skjenkeareal inne

Rådmannens innstilling

1. Storslett hotelldrift A/S (eier Norlandia drift A/S) ved Karin Hänni gis skjenkebevilling 
for gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) fra Storslett hotelldrift A/S, Lyngsmark 5, 
9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg.

2. Brennevinsbevillingen (gruppe 3) er knyttet opp mot at Storslett hotelldrift A/S har et 
fullverdig mat/menytilbud.

3. Skjenkebevillingen gjelder fra 1. juli 2014 – 31. desember 2015. 
Det gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 
3 (brennevin) fra kl. 13.00 – kl. 02.00.
Det gis ikke bevilling for skjenking utendørs.

4. Karin Hänni godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Tor Odin Horg.
5. For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
6. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan
derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist
er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13  – utvidet myndighet i hastesaker.
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Saksopplysninger

Storslett hotelldrift A/S (eier Norlandia drift A/S) ved Karin Hänni søker om skjenkebevilling 
for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) for Storslett hotelldrift A/S, 
Lyngsmark 5, 9151 Storslett.  Dette er ikke nyetablering.
Det søkes ikke om bevilling til skjenking utendørs.

Storslett hotelldrift A/S er gitt tillatelse til å drive på den tidligere bevilling i en 
overgangsperiode fra 01.04.2014 til 01.07.2014 i påvente av kommunens behandling av 
skjenkesøknaden.
Neste møte i kommunestyret er 23. oktober og denne saken må derfor behandles etter § 13 i 
kommuneloven – utvidet myndighet i hastesaker.

Ønsket skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) oppgis til kl. 11.00 – 02.00 
alle dager. For gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 alle dager.
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling gir anledning til å skjenke øl og 
vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 – 02.00 samt brennevin (gruppe 3) fra kl. 13.00 – 02.00.

Skjenkested er i restaurant/bar (lobbybar) og skjenkearealet oppgis til å være 205 m² med ca. 
170 gjesteplasser.

Karin Hänni søkes godkjent som styrer med Tor Odin Horg som stedfortreder.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.

Vurdering

Bevillingsperioden i Nordreisa følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret og til og med 31. desember neste valgår.
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet om at bevilling gis for hele perioden, som 
vil si fire år.  Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa går ut 31. desember 2015.
Bevillingshaver følges opp med minst 3 kontroller pr år.
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin (gruppe 3) utendørs. Brennevinsbevilling er 
knyttet opp mot at det gis et fullverdig mat/menytilbud.

I søknaden om serveringsbevilling fra Storslett hotelldrift A/S oppgis åpningstidene ved hotellet 
til å være fra 01.07.2014 til 31.08.2014 fra kl. 06.00 til kl. 02.00.   

Skjenkestedets driftskonsept er bevertning av hotellgjester i tilknytning til overnatting ved 
hotellet.  Dette vil være frokost og middagsservering med tilhørende drikke.

Det er bedt om uttalelse fra politi, rustjenesten og næringsavdelingen.

Politiet sier i sin uttalelse:
Politiet godkjenner Karin Männi som skjenkestyrer for Storslett hotelldrift A/S
bevilling.
Tor Odin Horg, godkjennes om stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas.  Dette innebærer bla. forebygging
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av rus- og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkninger.  Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk, og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v.

Det norske drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker og for
3 person.  Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste
risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett.  Alkohol er ofte også 
inngangsport til utprøving av andre rusmidler (kilde: Sirus-rapport nr.3/2011).

Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla. alkohol.
Rustjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng
med kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmisbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011
og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.

Uttalelse fra næring:
Nordreisa kommune er positiv til åpningen av Storslett hotell. Dette er et ønsket tilbud i
Nordreisa, og et åpent hotell på Storslett gjør det mulig å arrangere større arrangement.

For spisesteder er det vanskelig å drive uten alkoholservering. I andre kommuner så har man
retningslinjer for Alkoholfrie soner som etableres i alle store byrom og parker, kjøpesentre og i
publikumsarealer som er åpne for allmennheten og på idrettsarenaer. For puber og barer er
alkoholservering en selvfølge.

Det anbefales det at det gis skjenkebevilling jfr. Kommunens egne retningslinjer.
Utover dette ingen bemerkninger.
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3. BeVillingssøker

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

_
--:.-.....".....--

Nei ->/--.Ja

I tilfelle ja, hvilke?

5--"R__  i."-e-R-V•-)c_.,5 tb------ \ii L-Lit\JC-,
Bevillingssøker er en privatperson-

Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr.I Poststed Skattekommune

Telefon E-post

Bevillingssøker er et foretak, ag eller forening

Firmanavn

,TOR S L__--1-1--^gOTELL_k ------ A(s -roP.c7- LETT .-fteTE-7,1)
prganisasjonsnummer

cw-(.e5-.9octy
Kontoradresse

Postnr.I Poststed
•-•-t 'b 5'T-QcNilkl-kC M

Skattekommune

Telefon E-post
-- i-ok,, oc--? A)@ 1\3C-`qt-NiF)( A . l i 0

Daglfg-leder/kontaktperson
cc)(A-)

Fødselsnummer (11 siffer)

3. .Eierforlifet ved:sktenke..*det
A. Reelt, underliggende eierforhold

.' _,...,_




Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

,\.)Nt "-)(_._F-'S

Fødselsnr..(11siffer) / org.nr. (9 siffer)

q- (,_,G ,S---------/a c 2,
Eierandel

(.0./

Adresse--,---"'





Postnr.




Poststed

0S LO

Telefon

q._,R..)- L4 0




E-post

5 p__` fI CE l'\),_<_ Ai Di 6 , (:,,;)

Eiers navn





Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse





Postnr.




Poststed

Telefon




E-post





Eiers navn





Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse





Postnr.




Poststed

Telefon




E-post





Eiers navn





Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse





Postnr.




Poststed

Telefon




E-post





Nr. 702431 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 2-2011

Kommunenavn og adresse

NO
PosT"tbot,c

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknadom skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Infornipjononi
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten,_

Navn




Fodselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr.I Poststed




E-post Slekts-/familietilknytning




Navn




Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr.I Poststed




E-post Slekts-/familietilknytning




Benytt ev. eget ark




.f.::?if>::':"--W»




Styrer må være en fysisk person




Navn

I Nj .----M f\,.. f\:, L




Fodselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse




Postnr.I Poststed Skattekommune

5) <_C-)f•J.1',i---(L' ' 'C
Telefon

-;),`,), `:-.)--,_
E-post

cic'-(-(,'.:--i-.,•\; cc 	 L , r)c,




,. J'•

Stedfortreder må være en fysisk person




Navn

Cri)`--•\ CD-12_6)




Fedselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse




Postnr.I Poststed Skattekommune




Telefon

-- 1(-- 3
E-post

N

k CT:_.: 'C._'.)j I\j-_.,LNi:-; LANJ.(,_-_-_1, L, 0





Navn

:(_____




StedsadresseI Gnr.I Bnr.

	

(---1t‘-,' C..S t‘'-',,--:',--




Telefon

'::( j:? '7

Postnr.I Poststed




Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept




Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Benytt ev. eget ark
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-6._-Skjenkestedet(forsts.)' 

Det søkes om slik bevilling (sett kryss)




Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer ol

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin




Alminnelig
bevilling ..-.,





Bevilling for
lukket selskap P




i1 P




Skjenkeareal

Innendørsi følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse m2 Ant.gjesteplasser

Cc.-]









Utendørs (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.





I InneII UteII
Areal i m2. — 2

&,e)f1i +Totalt„9C,S ryi Benytt ev.eget ark/planskisse




Mandag - torsdag Fredag - lørdag Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Skjenkestedets åpningstid






Ønsket
skjenke-
tid for:

•,,,,,.
	 Alkoholholdig drikk gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent)

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

AA
Inne (fra kl.)I Inne (til kl.) Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)

'>
	 Alkoholholdig drikk gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent og
under 22 vol.prosent)

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
Å ,, c-c.0 9-cG

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
. .0c,

Ait„, e.,..),,-
Inne (fra kl.)-I Inne (til kl.)

--_,--"
/4 o 2,

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)

y.,...,
Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

1.-->ece;").ec
Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
.\-3,c_c:C):,-2,

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)

: ;ai den.~eleilictorinine n .-_..,-- .,.- 	 - —_ --,...-i:.-.




-'',-'.:._;,?:':
Eiers navn




Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse Postnr.




I Poststed

Telefon E-post






Eiers navn




Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse Postnr.




I Poststed

Telefon E-post
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•-,...7..1 -R.W7iliffi _ 1, .‹.-.. ' .:TJ',.......,i ,-._
. '- •

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon!stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon1stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark




JAntall liter
Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 i -2, u L

Antall liter
Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2..:

-.;...,../ 1..._
An all liter

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3:?S'1---




j,:_,•-;-),?).ji.j'-:.,..f .1.(, 


for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

fra bygningsmyndighetene.

aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

av at ansatte er registrert i NAV arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeids-

samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (NAV).

(skjøte, leiekontrakt etc.).

 ikviditetsbudsjett

internkontroll

i. j>,, Firmaattest

2.Skatteattest

3.)‹Målsatt tegning

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Brukstillatelse

<Utskrift av

k' Kopi av

.Bekreftelse




Effl Dokumentasjon
w,ffi

kontrakt,




Adkomstdokumenter

Finansieringsplan

Drifts- og

Rutiner for




,.-„,,----
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_.

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.




Sted, dato I Bevitingssøkers..undcrckrift e ..r.:_2-fimastempel
r.,...




---,..

UfuHstendigesøkna'd-Sr vilblireturnert
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/2029-2

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 25.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/14 Nordreisa formannskap 27.06.2014

Søknad om leie av Sonjatun kjøkken til Reisa AS

Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken
2 Tilleggsopplysninger i forbindelse med søknad om leie av Sonjatun kjøkken

Rådmannens innstilling

Reisa AS innvilges leie av kjøkkenet med utstyr og strøm, på Sonjatun i periode fra 01.07.2014 
fram til nytt produksjonslokale står klart senest ved inngangen av desember d.å. 
Fremleie forutsettes godkjent av Mattilsynet.
Leiesum fastsettes til kr 100,- pr time. 
Kjøkkensjefen utarbeider leiekontrakt som inngås før produksjon starter.  
Kjøkkensjefen utarbeider retningslinjer for renhold og opprydning før produksjon starter. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt søknad fra Reisa AS om midlertidig leie av kjøkken inklusive 
nødvendig produksjonsutstyr Sonjatun kjøkken. Bedriften mangler produksjonslokaler som 
følge av at de er oppsagt fra sin leiekontrakt med Molvik Eiendom. Det er søkt om forlengelse 
men denne kunne ikke gis. 

Reisa AS er derfor uten produksjonslokaler og har sammen med andre lokale næringsdrivende 
igangsatt utbygging ved Kronebutikken i Sørkjosen. Disse lokalene vil ikke stå ferdig før tidligst 
november d.å. 

Det søkes om å leie kjøkkenet på ukedager, etter kjøkkenets ordinære driftstid, dvs etter kl 15.
En produksjon tar 6 timer og da vil bedriften være ferdig kl 21.

Reisa AS har produsert et lager før flytting, men nå søker Hurtigruten samarbeid med bedriften 
og det er derfor et behov for produksjon for å imøtekomme denne, nå i sommer. Deretter ser 
bedriften for seg at lageret de har pr i dag vil være tilstrekkelig frem mot høsten, til de kommer 
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inn i nye lokaler. Utover høsten kan det også bli behov for å etterfylle lageret siden byggestart 
trakk ut lengre enn planlagt.

Hovedansvarlig for leie er daglig leder i Reisa AS, Linda Fjellheim. Sammen med 
produksjonsmedarbeider Christian Johansen vil hun stå for produksjonen. Bedriften er 
innforstått med at de står for rengjøring, søppel og egne ingredienser til produksjon og renhold. 

Mattilsynet krever at produktene produseres i et godkjent kjøkken og gryte med røreverk er 
essensielt i deres produksjon. Dette vil de få tilgang til på kjøkkenet ved Sonjatun. Sonjatun 
kjøkken er godkjent kjøkken av Mattilsynet og er ikke i ordinær drift fra kl 15:00 til neste 
morgen kl 07:30.

Vurdering

Reisa AS begynte sin produksjon i sin tid ved Sonjatun kjøkken, med daværende navn Reisa 
Sirup. Nordreisa kommune har også tidligere leid ut kjøkkenet til lokale næringsdrivende, 
eksempelvis til Vildenvang Gård for osteproduksjon.  

Etter en helhetsvurdering og for å gi nødvendig støtte til en liten lokal produksjonsbedrift, mener 
rådmannen at Sonjatun kjøkken kan stilles til disposisjon på ettermiddagstid til Reisa AS slik at 
de får produsert for leveranse til Hurtigruten.  

Kjøkkensjefen har stilt seg positiv til søknaden og vil gi opplæring i bruk av kjøkkenets utstyr.

Reisa AS blir å leie både lokaler, utstyr og strøm, og rådmannen vurderer en timespris på leie til 
kr 100,- pr time. 

Det må utarbeides leiekontrakt og retningslinjer for bruk av kjøkken, utstyr og renhold. Det må 
avtales med kjøkkenet hvilke dager som passer ut fra Sonjatun kjøkkens produksjon og faste 
dager må avsettes i en plan i hht til brannvernhensyn. Bedriften må selv sørge for artikler til 
egen produksjon og renhold. Kjøkkenet må være klar til bruk om morgenen kl 07:30 og 
rengjøres etter hver produksjon. Spesialsøppel må leietaker selv levere søppeldeponi.
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Fra: Reisa AS [mailto:post@reisa.no]  

Sendt: 26. juni 2014 10:31 

Til: 'kristin.andersen@nordreisa.kommune.no' 
Kopi: 'kirsten.pedersen@nordreisa.kommune.no' 

Emne: Tilleggsopplysninger til søknad om leie av Sonjatun kjøkken. 

 
Tilleggsopplysninger til søknad om leie av Sonjatun kjøkken. 
 
Reisa AS ble oppsagt fra sin leiekontrakt med Molvik Eiendom fordi lokalene skulle brukes til utvidelse 
av Motorsenteret AS. Forlengelse av kontrakt var allerede forsøkt, men kunne ikke gis fra utleiers side. 
Dermed ble Reisa uten produksjonslokaler og har sammen med andre lokale næringsdrivende igangsatt 
utbygging ved Kronebutikken i Sørkjosen. Dette for å skape et varig lokale for bedriften. Disse vil ikke 
stå ferdig før tidligst November i år. 
 
Som nevnt i søknaden søker vi å bruke Sonjatun kjøkken etter dets arbeidstid, i ukedagene altså fra kl 
15. En produksjon tar totalt 6 timer, da vil vi være ferdig ca kl 21. Vi vil ha behov for dette i en periode 
nå den første måneden for å møte behovet for levering til Hurtigruta, deretter ser vi for oss at det 
lageret vi har nå vil være tilstrekkelig frem mot høsten, dvs. september/oktober frem til vi kommer inn i 
de nye lokalene. Mattilsynet krever at produktene produseres i et godkjent kjøkken og gryte med 
røreverk er essensielt i vår produksjon. Vår egen er demontert og satt på lager i påvente av montering i 
nye lokaler. Etter samtale med kjøkkensjef stiller hun seg positiv til opplæring av deres utstyr for å 
ivareta sikkerhet og drift. Vi medbringer og tar med oss ellers eget nødvendig utstyr. 
 
Hovedansvarlig vil være Linda Fjellheim, sammen med Christian Johansen som er 
produksjonsmedarbeider i bedriften. 
Vi er inneforstått med at vi står for rengjøring etter arbeidet, vi deponerer egen søppel.  
 
Det avtales arbeidstid med kjøkkensjef og tilpasse oss det mest hensiktsmessige, sammen utformer vi en 
leiekontrakt. 
Håper dette lar seg gjøre for å holde vår drift i gang tross våre utfordringer i denne perioden. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Linda Fjellheim 
Daglig leder 
 

77766310 •  41328086 

 

 
 
På nett: www.reisa.no • Reisa på Facebook • Reisa på Instagram 
Linda på LinkedIn • Reisa hos MATMERK • Reisa hos HANEN  
Besøk: Høgeggveien 2, 9151 Storslett • Faktura: faktura@reisa.no  
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/2212-1

Arkiv:                G73

Saksbehandler:  Terje Olsen

Dato:                 25.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/14 Nordreisa formannskap 27.06.2014

Utvidelse av tilbudet til personer som får kreftbehandling og lindrende pleie 
og omsorg

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

 Formannskapet godkjenner at det startes ombygging og innkjøp av utstyr til Sonjatun 
sykestue for å utvide cellegiftbehandlingstilbudet i Nordreisa. Tiltaket finansieres ved 
bruk av avsatte midler og midler gitt i gave.

 Det søkes opprettet en 50 % sykepleierstilling i hjemmesykepleien. Dette gjøres via 
budsjettbehandlingen 2015.

Saksopplysninger

Behandling av kreftsykdom og lindrende pleie  av alvorlig syke er i større grad blitt et 
kommunalt ansvar. I takt med den medisinske og teknologiske utviklingen og implementeringen 
av samhandlingsreformen vil denne utviklingen fortsette.

Fra  2000 har det  i Nordreisa vært gitt cellegiftbehandling til visse kreftformer  og  i tillegg 
forskjellige former for supplerende og komplementerende behandling, pleie og omsorg. På 
grunn av mangel på godkjent utstyr til handtering av medikamentene som gis har tilbudet  vært 
begrenset til de typer medikamenter som er klargjort fra UNN HF, mens der en trenger 
klargjøring av medikamenter lokalt  har en ikke kunnet  si ja til behandling i Nordreisa.

Årsaken til at visse typer cellegiftkurer må klargjøres lokalt og kort tid før bruk er kort 
holdbarhet, og hvis disse skal sendes fra UNN kan en risikere at en ved stengte forbindelser får 
spolert en kur. Avbrekk i et behandlingsopplegg må unngås.

Cellegiftkurene gis poliklinisk ved sykestuen på Sonjatun av kreftsykepleier i samarbeid med 
fastlege og UNN HF. 

Det er etter hvert kommet en rekke henvendelser fra personer med kreftsykdom som ikke får 
behandling lokalt og som må reise til UNN for hver enkelt kur. Behandlingsoppleggene er 
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individuelle og for mange er selve behandlingen en stor belastning, i tillegg til selve 
sykdommen. Behandlingen kan strekke som over flere måneder og i visse tilfeller kan en kur 
vare flere dager. UNN HF har også etterlyst tilbud for flere pasienter i Nordreisa. 

Det er svært vanskelig å anslå hvor mange personer  i Nordreisa som  til enhver tid får 
kreftbehandling, fordi mange får behandlingen i Tromsø og er dermed ikke innmeldt i den 
lokale kreftomsorgen. Generelt vet en at utviklingen i Nordreisa er tilsvarende landet for øvrig, 
altså økende.

Selv om sykestuedriften er spesialisthelsetjeneste og kreftbehandling i stor grad et kommunalt 
ansvar så er det en god løsning at cellegiftkurene gis ved sykestuen.  Behandlingen skjer etter 
oppsatt plan for den enkelte pasient i nært samarbeid med kreftsykepleier, lokal lege og UNN .

Det er nødvendig at kompetansen hos de som deltar lokalt er høy og i stadig utvikling.  
Kreftsykepleieren  arbeider i hjemmesykepleien, men gir cellegiftkurene på sykestuen.  
Stillingen er også en del av turnusen i hjemmesykepleien. Etter dialog mellom 
hjemmesykepleien og sykestuen er man enig om at kreftsykepleieren ikke bør gå i turnus, for å 
kunne være tilgjengelig for de planlagte behandlingene. Men stillingen kan fortsatt brukes 
fleksibelt i forhold til andre behov i hjemmesykepleien, når behovet for kreftomsorg  er mindre.  
Gjennom drøftinger med Norsk sykepleierforbund er det enighet om at kreftsykepleier bør jobbe 
dagtid. For at dette skal bli mulig er det nødvendig å opprette en 50 % sykepleierstilling i 
hjemmesykepleien for at en der kan opprettholde tjenesten og dekke reduksjonen i 
helgebemanningen.

For mennesker med alvorlig kreftsykdom er konsekvensene ofte alvorlig i forhold til bl.a. 
smerter, ernæring og almenntilstand.  Tilbudet til disse pasientene har et helhetlig perspektiv, 
ofte inkludert familienes behov, det er derfor viktig at tjenesten ikke blir for sårbar og knyttet til 
enkeltpersoner. Det gis derfor mulighet for sykepleiere i sykestuen til  å få opplæring for  å 
kunne supplere kreftsykepleieren ved ferie og fravær.

Sykehusapoteket har jevnlig tilsyn med medikamenthandtering i kommunene, også i Nordreisa. 
For sykestuas vedkommende har det en rekke ganger vært påpekt at handteringen (blanding) av 
antibiotika og cellegift ikke foregår forskriftsmessig. Det gjelder i all hovedsak muligheten for 
avtrekk av avgasser og medikamentrester, og det er nødvendig at vi nå etablerer 
forskriftsmessige ordninger.

Å kunne gi intravenøs antibiotikabehandling er en viktig del av tilbudet ved sykestuen og 
blandingen av medikamentene skjer alltid i avdelingen, men gjøres altså ikke forskriftsmessig i 
dag.

For så kunne etablere forskriftsmessige forhold for medikamenthåndtering og behandling er det 
nødvendig å gjøre en del bygningsmessige endringer i sykestuen og kjøpe inn utstyr. Teknisk 
avdeling har beregnet tiltaket til ca kr 235000, i tillegg en del mindre utgifter til innkjøp av 
utstyr.

Tiltaket er i tenkt finansiert ved bruk av kr 188000 avsatt i budsjettet for 2013 og resterende ved 
bruk av midler mottatt som gave. 

Vurdering

Omfanget av kreftsykdom er økende og det  er stor forventing hos de som får  kreftdiagnose at 
behandling og pleie skal  skje i egen kommune. Behandlingsmetodene for å gi tilbudet lokalt er 
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tilstede og kunnskapen hos lokalt helsepersonell er tilgjengelig. Det er derfor riktig at det  også i 
Nordreisa nå legges til rette for at flere pasienter skal få behandling lokalt, og på den måten 
unngå så langt som råd er den store tilleggsbelastningen det er å måtte reise så ofte til Tromsø. 
Det er også viktig at tilbudet gis i et helhetlig perspektiv.

Det vil fortsatt være slik enkelte behandlingsopplegg kun kan gjøres ved UNN HF, dette avgjør 
sykehuset i hvert enkelt tilfelle.

Når det gjelder personell og kompetanse kan en utvide tilbudet med de ressurser som er 
tilgjengelig i dag, det være seg medisinsk- og sykepleiefaglig kompetanse.  Men det er 
nødvendig å sikre kontinuiteten med at kreftsykepleierstillingen bare arbeider dagtid og at 
kompetansen utvikles hos annet personell også. For å opprettholde aktiviteten i hjemmetjenesten 
må det opprettes en 50 % sykepleierstillingen og det må legges til rette på sykestuen med 
hensyn til lokaler og utstyr.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2560-15

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 23.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/14 Nordreisa formannskap 27.06.2014

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 1. og 2. august 2014 -
Oksfjord og Straumfjord il

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling

Vedlegg
1 Sladdet versjon - søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Oksfjord og 

Straumfjord IL

Rådmannens innstilling

 Oksfjord og Straumfjord il v/Line Nyvoll Bergland gis skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) 1. og 2. august 2014.  Skjenkested er 
Oksfjord grendehus, Oksfjordhamn.

 I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes fra kl. 20.00 til kl. 02.00.
 Aldersgrense for begge arrangementene skal være 18 år.
 Skjenkeansvarlig er Sylvi Heggelund.
 Det kreves en skjenkeavgift på kr 290,-.

Saksopplysninger

Oksfjord og Straumfjord il v/Line Nyvoll Bergland søker om skjenkebevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) til Quis-aften fredag 1. august og Fjor´håven lørdag 2. august.
Det søkes om skjenking fra kl. 20.00 til kl. 02.00.
Skjenkeansvarlig er Sylvi Heggelund.

Hovedarrangementet denne helgen er Fjor´håven og i forbindelse med dette ønsker Oksfjord og 
Straumfjord il å arrangere Quis-aften fredag 1. august.  Lagene som skal delta må på forhånd 
melde seg på.  Det skal serveres mat og det avkreves betaling for arrangementet. Vaktholdet vil 
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bestå av 2 vakter i tillegg til servitører og ryddehjelp.  Det forventes at 50 personer vil delta og 
arrangementet skal ha 18 års aldersgrense.

Etter fiskekonkurransen (Fjor´håven) og turmarsj lørdag 2. august avholdes det fest på 
grendehuset.
Det vil bli matservering og levende musikk.  I tillegg til servitører vil det være 4 vakter tilstede.
Aldersgrense er 18 år og det forventes at 100 personer vil delta.

Begge arrangementene skal være på Oksfjord grendehus og arrangøren vil i tillegg til vakter 
også ha brannvakter tilstede.

Vurdering

I henhold til § 5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader 
om bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet 
skal avholdes. Denne søknad er mottatt 20. juni og er innenfor fristen.
I henhold til kommunal forskrift kan skjenking skje fra kl. 20.00 til kl. 02.00.
Politiet er bedt om å komme med uttalelse

Politiets uttalelse:

Side 167



(jf. alkoholloven av 2. juni 188

Ambulerende, beviging tll deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for an bestemt antedning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. §1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf•alkhl. kap. 8)

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)
Antall liter

t2e0 

Antall liter

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Antall liter
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

T..i:«:---.,",,i•J-,-r'r-'-.=:,•.&'r!«-M.M..i.i;'-.9.,..',x,,;?':;.-4::-M:.*:"~-,'-.-2*,:;,:i-rw.,,-,-,---,4,:*.::..-,,~,.:,-x,-:;;-:',.::::.,;.-,,:r.-.:::;.,,,>,---w-y,j,,-::
Navn Fedselsnr.(11 siffer)/Org.nr. (9 siffer)

Ok4
y R.

	

,
ho

-F-rrd 03 ,orn ord I u 

Adresse



Telefon

E LOC bci.1-ke-,r\ ,5-- 

Postnr. i Poststed

-91,5Skr eansvarlig (rna vaarefylt207-0år)e.5
1--WFT 1Fnr1seKnr. 111 Riffarl

A__—_  

,32:j,,Lifei- A„.„,,,,He33,1eiti)0ncid Postnr.

C7i Si
i Poststed

E-post Direkte telefon

S5( .11..V t s. hccicie Lu nel 1 c?fret /7. c c ry-, g5-9---s* 


'Y`•}s.,

_

. .L • 

- - -

« lefon

4 6141 ci3oct
Postnr. TPoststed

cli5 1 toeL3t_r__1-r-

->,..••=.;•-•
Stedetsnavn

c-Ficrd ...rercie11iA)5
Stedsadresse Telefon

Po-tnr. IPoststed
5fö7L5 LT T

Eiedutleiersna Fødselsnr.(11siffer)
4Lt .2:113.C1. L " *

Adresse

ialllidelliglirallele..111111111111.1111111111/201
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Inne Ute




rvrAlkoholholdig drikk gruppe i
6".1(over 2,5 voLprosent og heryst4,7 vol.prosent) R

Frakl..,....„,I Til kl.

('`) OZG'
Frakl.I Tilkl.

ffil Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid




" Alkoholholdig drikk gruppe 2
~ (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent) 'k7•4

Frakl.I Til kl."*-1Fra kl.I Til klcOf2) OcZuc)




ell Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid




 Alkoholholdig drikk gruppe 3
II (over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)




Frakl.I Til kl.Fra kl.I Til kl.

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimattid







Dato

01.cm

Dato Forventetant personer Vildetbliservertmat?

JaNel

Vildetavkrevesbetalingforarrangementet?

Ja F-INei




Dato

002 0‘611(

Dato Forventetant personer

/

Vildetbliservertmat?

JaNei

Vildetavkrevesbetalingforarrangementet?

)4 Ja r7Nei




Dato Dato Forventelant.personer Vildetbliservertmat?

JaNei

Vildetavkrevesbetalingforarrangementet?

r-iJai- Nei




Type arrangement, f.eks julebord, ubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.




(beskriv).

SCD3 i 74-rra-e_r-er -I'or'hct-ver-k. 1_aq02_




-1-/-ovcdarra,r-yeme-r)71--trs*e 2rnie_-/i>1-7---
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Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted,dato




I Bevillingssøkersunderskrift.

' cyriC d,G1V

Ô4yret

ev.firmastempel,
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Søknaden må være kommunen i hende I god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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