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Kantinedrift - Stjørdal Rådhus
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune v/sentralkjøkkenet overtar driften av kantinen på Rådhuset i Stjørdal fra og
med 01.04.201
.

Saksopplysninger
Kantinen på Stjørdal rådhus har vært drevet av privat driver i mange år. Nåværende driver har
hatt kontrakt siden 2008.
Vilkårene for driften er at kommunen betaler husleie, strøm, holder alt inventar og utstyr og gir i
tillegg et tilskudd på kroner 50 000 årlig.
Kantinen drives godt og gir bra fortjeneste. Bedriften er ikke pliktig til å legge fram regnskap for
offentligheten, men i følge siste tilgjengelige ligning viser denne en skattbar inntekt for driveren
på i underkant av 600.000 kroner
Nåværende drivers kontrakt gikk ut i 2015, og den har vært forlenget i påvente av avgjørelse om
videre drift.
Kommunen ønsker å ta over driften i egen regi. Dette er det flere grunner til;
-Økonomisk kan et overskudd gå tilbake til kommunen. Det er fullt mulig å drive økonomisk
effektivt ved å utnytte de stordriftsfordelene samarbeidet mellom kantine og sentralkjøkken gir.
-Ansatteperspektivet er tillagt stor vekt i denne vurderingen. En kommunal drift vil gi større
muligheter for å variere arbeidsoppgavene på sentralkjøkkenet. Jobbrotasjon vil være mulig, og
slik gjøre arbeidsplassen mer attraktiv og gi muligheter for ulike arbeidsprosesser.

Sentralkjøkkenet er i dag godkjent lærebedrift, og ved å innlemme kantinen i virksomheten kan
man øke antall lærlingeplasser
Stjørdal kommune har mange enheter som tar i mot mennesker med ulike behov for
arbeidstrening. Ikke alle steder egner seg til dette, mens sentralkjøkkenet derimot er etterspurt
som arena for arbeidstrening også for sosialhjelpsmottakere. Med kantinedrift i egen regi vil
man kunne utvide tilbudet slik at flere får tilbud om arbeid
Vurdering
Dersom kommunen overtar driften av kantinen, vil det ha mange positive effekter som vist
under saksopplysninger. Dersom det blir vedtatt å legge kantinedriften ut vil ikke kommunen
delta i anbudsrunden. Dette grunnet i at en prosess med anbud må sentralkjøkkenet skille ut
kantinedrift som egen virksomhet med vanntette skott mellom kjøkken og kantine. Dette vil da
føre til at man ikke oppnår effekten med sambruk kantine/kjøkken.
Dersom private skal drive kantinen, vil den ikke kunne brukes som arbeidsplass for
sosialhjelpsmottakere.
Ved kantinedrift i egen regi i samarbeid med sentralkjøkkenet kan Stjørdal kommune utvise
godt sosialt entreprenørskap

