
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 27.06.2014
Tidspunkt: 11:00 – 12:00 

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
John Roald Karlsen Medlem NOFRP
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Halvar Wahlgren NESTL NOH
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ingen varamedlemmer kunne møte.

Fra ungdomsrådet møtte:

Ingen fra ungdomsrådet kunne møte

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Christin Andersen Ass. 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.

______________________ _______________________
Lidvart Jakobsen Øyvind Evanger
Ordfører 

______________________ _______________________
Christin Andersen John Karlsen 
Utvalgssekretær 



                                        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

RS 58/14 Eldre politisk handlingsplan for Troms
RS 59/14 Forhåndsgodkjenning av startlån X
RS 60/14 Kontoutskrift 2013
RS 61/14 Modellkommuneforsøket - stimuleringsmidler 2014
RS 62/14 Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe Giæver og 

hustrus legat 27.05.14
RS 63/14 Møte i styret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat 

19.03.13
RS 64/14 Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for 

merverdiavgift 2.termin 2014
RS 65/14 Revisorsberetninger 2013 og 2014 og revisorbekreftelse-

Legatregnskap 
RS 66/14 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms
RS 67/14 Svar på søknad om startlån X
RS 68/14 Svar på søknad om startlån, forhåndsgodkjenning X
RS 69/14 Svar på søknad om startlån, forhåndsgodkjenning. X
RS 70/14 Svar på søknad om startlån, tilskudd til etablering og 

tilpasning
X

RS 71/14 Svar på søknad om Startlån. X
RS 72/14 Tilbakeføring av overskudd for 2013
RS 73/14 Tildeling kommunale næringsfond 2014 - Nordreisa kommune
RS 74/14 Tilsagn om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom 2013
RS 75/14 Utbytte for 2013 fra Ymber AS
RS 76/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014
RS 77/14 Varsel om renteregulering lånenr. 20110371
RS 78/14 Varsel om renteregulering lånenr. 20110372
RS 79/14 Vedtak om sletting av stiftelse fra Stiftelsesregisteret -

Johannes Holmboe Giæver og Hustrus legat -
organisasjonsnummer 997 147 840 

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

RS 81/14 Årsmelding 2013 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus O. 
Fredrikke Lyngs legat

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

2013/2996

PS 23/14 Utleie av Sørkjosen skole 2014/2104

PS 23/14 Søknad om skjenkebevilling - Storslett hotelldrift AS                        2012/2253

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



Orienteringer 

 Ordfører er invitert til dåp av Sjøtransport nye båt MS Rubin, 5. juli Tromsø. Gave fra 
Nordreisa kommune vil bli overrakt. 

 Ordfører og rådmann er invitert til avslutning for Fylkesmann Svein Ludvigsen, 28. 
august. 

 Ordfører er invitert til deltakelse av åpning av kulturhus «Stormen» i Bodø 15. 
november. 

 Vedr forslag til Havnnes Handelssted til Riksantikvarens Kulturminnepris. 
 Vedr spørsmål fra Olaug Bergset (SP) vedr avbøtende tiltak for differensiert 

arbeidsgiveravgift
 Vedr oppløsning av Johannes Holmboe Giæver og Hustrus legat. 
 Vedr Nordreisa Menighetsråd budsjettvedtak for 2014 jfr protokoll 6. november

Rådmann får i oppdrag å undersøke budsjettvedtaket i Menighetsrådet opp mot 
kommunestyrets og formannskapets ekstrabevilgninger til vedlikehold av Nordreisa
Kirke. 

Rådmannen fremmet forslag om endring i forhold til vedtak i kommunestyret vedr 
gjennomføring av to store arbeidskrevende fagdager til høsten 2014. Forslaget er å prioritere 
fagdag «Resultater i Nordreisaskolen» høsten 2014 for deretter gjennomføre fagdag 
«Oppvekstmiljø» februar 2015. 

Behandling: Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Fagdag «Resultater i Nordreisaskolen» gjennomføres høsten 2014. Fagdag «Oppvekstmiljø i 
Nordreisa» gjennomføres februar 2015. 

PS 20/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

Referatsaker tas til orientering.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.



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

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende tillegg til siste setning: Rådmannen delegeres myndighet til 
avgjørelse om tidsbegrenset utleie. 

Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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 tidsbegrenset utleie. 

PS 22/14 Utleie av Sørkjosen skole

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag i pkt 2: 1.000,- i månedlig leie for 
Bocciaklubben. 

Det ble stemt samtidig over innstillingen med endringsforslaget til John Karlsen (Frp). 
Innstillingen med endringsforslaget i pkt 2 enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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. 1000,- 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

PS 23/14 Søknad om skjenkebevilling - Storslett hotelldrift AS

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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.

PS 24/14 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken til Reisa AS

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

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. 

PS 25/14 Utvidelse av tilbudet til personer som får kreftbehandling og 
lindrende pleie og omsorg

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 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.

PS 26/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 1. og 2. august 
2014 - Oksfjord og Straumfjord il

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 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,-.


