
FO 1/17 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Svar på spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 9. febr.2017 - drift av 

kantinedrift Halti 

Spørsmål 1: 

Hvordan er kommunestyrevedtaket av 26.03.2015 i sak PS 2/15 om kantinedrift på Halti fulgt 

opp? 

 

Svar: 

Etter vedtaket i kommunestyret mars 2015 ble saken drøftet både med leietagerne, og det ble 

rettet en forespørsel til Flyktningetjenesten. Leietagerne var tydelig på at de ønsket en 

videreføring av kantinedrifta der bedriftene gikk inn med midler til drifta, og den enkelte 

ansatte derved fikk en rimeligere pris i kantina. Dette var en løsning som har vært siden Halti 

ble bygd i 2001.  Flyktningetjenesten svarte at de ikke hadde kapasitet til å kunne gi tilbud 5 

dager i uken. De kunne gi tilbud en gang i uka. Med bakgrunn i dette ble det lagt fram sak i 

formannskapet i april for å få en avklaring før 1.mai som var innflyttingsdag for Halti 

byggetrinn to. Ordningen skulle i første omgang gjelde over sommeren, men har siden fungert 

på denne måten. 

 

Spørsmål 2: 

Kan formannskapet overprøve et kommunestyrevedtak? 

 

Svar: 

Formannskapet har selvfølgelig ikke anledning til å overprøve kommunestyrets vedtak. Slik 

ordfører oppfatter formannskapets vedtak, er dette ikke en overprøving av kommunestyrets 

vedtak, men heller en måte å organisere det på. En kan stille spørsmål ved om det skulle vært 

undersøkt med flere interessenter, men slik saken sto i april 2015, så var det viktig å få på 

plass en løsning til innflytting av nye leietagere 1.mai, og at en fikk en løsning som 

leietagerne gjennom samhandlingsprosjektet var fornøyd med. 

 

I ettertid er Halti SA (tidligere Halti Virvel) etablert og bygget har kommet godt i drift. 

Ordføreren har fått henvendelser med ønske om økte åpningstider og ønske om økt grad av 

enkel servering til møter/konferanser. Ordfører ser det derfor som naturlig at administrasjonen 

vurderer dette på nytt, og at det fremmes en sak om dette til kommunestyret i april 2017. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 



FO 2/17 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Svar på spørsmål til ordføreren til kommunestyret 9.2.17 Ny bru over 

Reisaelva 

Spørsmål: 

Er ordføreren enig med Nordreisa Høyre i at de elementene som påpekes må ivaretas for at ny 

Storslett bru blir mer hensiktsmessig som bindeledd på Storslett? 

 

Svar: 

Tiltaket med bytte av bro over Reisaelva skaper stort engasjement, og det viser at innbyggerne 

i kommunen er opptatt av hvordan de har det rundt seg. 

Ordfører er absolutt av samme oppfatning som spørsmålsstiller både når det gjelder 

viktigheten av det visuelle helhetsinntrykket, og at brua skal fungere for syklende og gående. 

Storslett har status som nasjonalparklandsby. I den forbindelse er det utarbeidet en egen 

design og merkevare, der logoen til alle nasjonalparklandsbyer inneholder en portal. Brua vil 

av mange kunne oppfattes som en portal til Storslett, og er i så måte veldig viktig. 

 

Spørsmål: 

Har ordføreren dialog med Statens Vegvesen i planlegging av ny Storslett bru for å ivareta 

lokale interesser? 

 

Svar: 

Nordreisa kommune hadde et dialogmøte med Statens vegvesen før reguleringsplan for 

Storslett ble kunngjort. I dette møtet ble utforming av ny bru tema. Jeg vil spesielt trekke frem 

2 huskepunkter i referatet fra dette møtet. 

 
1. Gang- og sykkelveg løsning over bru med tanke på vær og vindforhold. 

2. Fremme Nasjonalparklandsby merkevaren. Ha dette med ved prosjektering av ny bru. 

 

Ordfører er som sagt opptatt av funksjonalitet og visuelt inntrykk av brua og kommunen vil 

holde dialogen med statens vegvesen på dette. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 
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