Møte nr. 3/2016

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på
kommunestyresalen på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Vegard Loke Rønning

Nestleder

Geir Nesse

Medlem

Maria Aksberg

Medlem

Annie Rydningen

Medlem

Harald Bredesen

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Kvalsund 08.04.2016

Vegard Loke Rønning
Leder
(Sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.
7/16

Arkivsaksnr.
Tittel

16/297
GODKJENNING AV PROTOKOLL - OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET 10.03.2016

8/16

15/993
BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MASTERELV HANDEL
2016 - 2020

9/16

15/993
SALGSBEVILLING FOR SKAIDI HANDEL PERIODEN 2016 2020 SKAIDI HANDEL

10/16

15/993
BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG
DRIKKEVARER INNTIL 4,7 PROSENTVOLUM ALKOHOL
PERIODEN 2016 - 2020 SKAIDICENTERET

11/16

15/993
BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED
INNTIL 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL FOR PERIODEN 2016
- 2020 COOP FINNMARK V/ LISS AINA JAKOBSEN

12/16

15/993
BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODE 2016 2020 SKAIDICENTERET AVD. KROA V/ SVEIN ARNE HANSEN

13/16

15/993
BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODEN 2016
- 2020 SKAIDI HOTELL V/ HANS HÅKON JOSEFSEN

14/16

15/993
BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL KVALSUND
KROA 2016 - 2020

Sak 7/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/297

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

7/16

14.04.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL - OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET 10.03.2016

Leders innstilling:
Protokoll av 10.03.2016 fra Omsorg- og oppvekstutvalget godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:
Protokoll av 10.03.2016 fra Omsorg- og oppvekstutvalget.

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 10.03.2016 fra Omsorg- og oppvekstutvalget godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 8/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Rita Dreyer / Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

15/993

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

8/16

14.04.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL
MASTERELV HANDEL 2016 - 2020
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Masterelv
Handel, 9715 Kokelv. Kari Aslaksen godkjennes som ansvarshavende og Arnt Steinar
Sporsheim godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.

Sak 8/16

Bevillingshaver, Kari Aslaksen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 8/16

SAKSGRUNNLAG:
 Søknad fra Masterelv Handel v/ Kari Aslaksen, 9715 Kokelv, datert 4.12.2015

SAKSOPPLYSNINGER:
Masterelv Handel søker om fornyet bevilling for salg av alkoholholdig drikke inntil
4,7% volumprosent alkohol for perioden 2016 - 2020
Det er jf. Alkoholloven § 1-7 sendt forespørsel til politiet, sosialtjenesten og
skatteetaten om uttalelse i forbindelse med søknaden. Det er ikke kommet innvendinger
vedr salgsbevilling eller personene fra noen av instansene
Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og stedfortreder for bevillingen dokumentere
kunnskap om Alkoholloven, Dette betyr at kravet om dokumentert kunnskap i form av
bestått prøve må være oppfylt før styrer og stedfortreder kan godkjennes.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt tid så saken kan ikke
behandles i kommunestyret før 19. mai 2016. På bakgrunn av dette er søker underrettet
om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai/16

SAKSVURDERING:
Sett i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken i
Kvalsund kommune er det ikke noe til hinder for at det gis ny bevilling gis til Masterelv
Handel.
Jf Alkoholloven §1-7c er oppgitt at Kari Aslaksen skal være ansvarshavende for
bevillingen og Arnt Steinar Sporsheim skal være stedsfortreder. Begge har dokumentert
bestått kunnskapsprøve.
Salg av alkohol skal kun foregå i butikken Masterelv Handel, 9715 Kokelv

Sak 8/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Masterelv
Handel, 9715 Kokelv. Kari Aslaksen godkjennes som ansvarshavende og Arnt Steinar
Sporsheim godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Bevillingshaver, Kari Aslaksen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 9/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Rita Dreyer / Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

15/993

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

9/16

14.04.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

SALGSBEVILLING FOR SKAIDI HANDEL PERIODEN 2016 2020
SKAIDI HANDEL
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Masterelv
Handel, 9715 Kokelv. Kari Aslaksen godkjennes som ansvarshavende og Arnt Steinar
Sporsheim godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.

Sak 9/16

Bevillingshaver, Kari Aslaksen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 9/16

SAKSGRUNNLAG:
 Søknad fra Skaidi Handel v/ Bjørn Kristiansen, 9620 Kvalsund, datert 18.12.2015

SAKSOPPLYSNINGER:
Skaidi Handel søker om fornyet bevilling for salg av alkoholholdig drikke inntil 4,7%
volumprosent alkohol for perioden 2016 - 2020
Det er jf. Alkoholloven § 1-7 sendt forespørsel til politiet, sosialtjenesten og
skatteetaten om uttalelse i forbindelse med søknaden. Det er ikke kommet innvendinger
vedr salgsbevilling eller søker fra noen av instansene
Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og stedfortreder for bevillingen dokumentere
kunnskap om Alkoholloven, Dette betyr at kravet om dokumentert kunnskap i form av
bestått prøve må være oppfylt før styrer og stedfortreder kan godkjennes.
Jf Alkoholloven §1-7c kan det gjøres unntak for kravet om stedfortreder når det virker
urimelig for bl.a av hensyn til salgsstedets størrelse.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt tid så saken kan ikke
behandles i kommunestyret før 19. mai 2016. På bakgrunn av dette er søker underrettet
om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai/16

SAKSVURDERING:
Sett i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken i
Kvalsund kommune er det ikke noe til hinder for at ny bevilling gis til Skaidi Handel.
Jf Alkoholloven §1-7c er oppgitt at Bjørn Kristiansen skal være ansvarshavende for
bevillingen, han har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Dette er en liten butikk med
en ansatt, og det er derfor vurdert dithen at det ikke er behov for stedsfortreder for
bevillingen.
Salg av alkohol skal kun foregå i butikken Skaidi Handel, 9620 Kvalsund

Sak 9/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Skaidi
Handel, 9620 Kvalsund. Bjørn Kristiansen godkjennes som ansvarshavende. Det er
ikke behov for stedsfortreder
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Bjørn Kristiansen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 10/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Rita Dreyer / Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

15/993

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/16

14.04.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG
DRIKKEVARER INNTIL 4,7 PROSENTVOLUM ALKOHOL
PERIODEN 2016 - 2020
SKAIDICENTERET
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Skaidi
Handel, 9620 Kvalsund. Bjørn Kristiansen godkjennes som ansvarshavende. Det er
ikke behov for stedsfortreder
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol

Sak 10/16

Bevillingshaver, Bjørn Kristiansen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 10/16

SAKSGRUNNLAG:
 Søknad fra Skaidisenteret v/ Svein Arne Hansen, 9620 Kvalsund, mottatt 4.1.2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Skaidisenteret v/ Sveien Arne HAnsen søker om fornyet bevilling for salg av
alkoholholdig drikke inntil 4,7% volumprosent alkohol for perioden 2016 - 2020
Det er jf. Alkoholloven § 1-7 sendt forespørsel til politiet, sosialtjenesten og
skatteetaten om uttalelse i forbindelse med søknaden. Det er ikke kommet innvendinger
vedr salgsbevilling eller personene fra noen av instansene
Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og stedfortreder for bevillingen dokumentere
kunnskap om Alkoholloven, Dette betyr at kravet om dokumentert kunnskap i form av
bestått prøve må være oppfylt før styrer og stedfortreder kan godkjennes.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt tid så saken kan ikke
behandles i kommunestyret før 19. mai 2016. På bakgrunn av dette er søker underrettet
om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai/16

SAKSVURDERING:
Sett i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken i
Kvalsund kommune er det ikke noe til hinder for at det gis ny bevilling gis til
Skaidisenteret
Jf Alkoholloven §1-7c er oppgitt at Linda Hansen skal være ansvarshavende for
bevillingen og Kjellfrid Ekren skal være stedsfortreder. Linda Hansen har dokumentert
bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Det er ikke lagt ved dokumentasjon på at
stedsfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Sak 10/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Skaidisenteret v/ Svein Arne Hansen Det skal kun foregå salg av
alkoholholdig drikke fra butikk Skaidisenteret, 9620 Kvalsund. Bevillingen tildeles
kun om det kan dokumenteres at det ansettes en stedsfortreder innen 19.5.2016 Linda
Hansen godkjennes som ansvarshavende. Kjellfrid godkjennes som stedsfortreder for
bevillingen med forbehold om dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven innen 19.mai 2016
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 11/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Rita Dreyer / Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

15/993

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/16

14.04.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED
INNTIL 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL FOR PERIODEN
2016 - 2020
COOP FINNMARK V/ LISS AINA JAKOBSEN
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Skaidisenteret v/ Svein Arne Hansen Det skal kun foregå salg av
alkoholholdig drikke fra butikk Skaidisenteret, 9620 Kvalsund. Bevillingen tildeles
kun om det kan dokumenteres at det ansettes en stedsfortreder innen 19.5.2016 Linda
Hansen godkjennes som ansvarshavende. Kjellfrid godkjennes som stedsfortreder for
bevillingen med forbehold om dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven innen 19.mai 2016
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol

Sak 11/16

Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 11/16

SAKSGRUNNLAG:
 Søknad fra Coop Finnmark v/ Liss Aina Jakobsen om salgsbevilling for Coop
Kvalsund datert 8.11.2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Det søkes om salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikke med inntil 4,7
prosentvolum alkohol for perioden 2016 - 2020
Det er jf. Alkoholloven § 1-7 sendt forespørsel til politiet, sosialtjenesten og
skatteetaten om uttalelse i forbindelse med søknaden. Det er ikke kommet innvendinger
vedr salgsbevilling eller personer fra noen av instansene
Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og stedfortreder for bevillingen dokumentere
kunnskap om Alkoholloven, Dette betyr at kravet om dokumentert kunnskap i form av
bestått prøve må være oppfylt før styrer og stedfortreder kan godkjennes.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt tid så saken kan ikke
behandles i kommunestyret før 19. mai 2016. På bakgrunn av dette er søker underrettet
om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai/16

SAKSVURDERING:
Sett i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken i
Kvalsund kommune er det ikke noe til hinder for at det gis ny bevilling gis til Coop
Kvalsund, 9620 Kvalsund
Jf Alkoholloven §1-7c er oppgitt at Sara Mathisen skal være ansvarshavende for
bevillingen og runar Eriksen skal være stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått
kunnskapsprøve.
Salg av alkohol skal kun foregå i butikken Coop Kvalsund, 9620 Kvalsund

Sak 11/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Coop Kvalsund. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra
butikk Coop Kvalsund, 9620 Kvalsund Sara Mathisen godkjennes som ansvarshavende
og Runar Eriksen godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Sara Mathisen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 12/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Rita Dreyer / Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

15/993

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/16

14.04.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODEN
2016 - 2020
SKAIDICENTERET AVD. KROA V/ SVEIN ARNE HANSEN
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Coop Kvalsund. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra
butikk Coop Kvalsund, 9620 Kvalsund Sara Mathisen godkjennes som ansvarshavende
og Runar Eriksen godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Sara Mathisen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.

Sak 12/16

Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 12/16

SAKSGRUNNLAG:
 Søknad fra Skaidisenteret avd Kroa v/ Svein Arne Hansen, mottatt 4.1.2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Skaidisenteret avd. Kroa v/ Svein Arne Hansen søker fornyet skjenkebevilling for
alkohol. Det oppgis at Lill-Grethe Hansen og Rickard Lempert skal være henholdsvis
ansvarshavende og stedsfortreder for bevillingen. Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og
stedfortreder for bevillingen dokumentere kunnskap om Alkoholloven, det er lagt frem
dokumentasjon på at omsøkte personer har bestått denne prøven.
Det er sendt forespørsel til politiet, sosialtjenesten og skatteetaten om uttalelse i
forbindelse med søknaden og det er ikke kommet innvendinger fra noen av partene
vedr skjenkebevillingen eller personer.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt tid så saken kan ikke
behandles i kommunestyret før 19. mai 2016. På bakgrunn av dette er søker underrettet
om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai/16

SAKSVURDERING:
Sett i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken i
Kvalsund kommune er det ikke noe til hinder for at bevilling gis til Skaidisenteret avd
Kroa.
Det er ikke lagt frem dokumentasjon på bestått prøve i Alkoholloven for personene som
skal være ansvarshavende og stedsfortreder for bevoillingen. Dette er grunnleggende
for å få bevilling for skjenking av akohol. Det gis en frist for fremlegging av denne
dokumentasjonen til dagen før kommunestyremøtet.
Skjenking skal kun foregå på Skaidisenteret avd. Kroa.

Sak 12/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidisenteret avd. Kroa.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidisenteret avd. Kroa, 9620 Kvalsund
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
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Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODEN
2016 - 2020
SKAIDI HOTELL V/ HANS HÅKON JOSEFSEN
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidisenteret avd. Kroa.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.

Sak 13/16

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidisenteret avd. Kroa, 9620 Kvalsund
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 13/16

SAKSGRUNNLAG:
 Søknad fra Skaidi Hotel v/ Hans Håkon Josefsen, datert 15.12.2015

SAKSOPPLYSNINGER:
Skaidi Hotel v/ Hans Håkon Josefsen søker fornyet skjenkebevilling for alkohol. Det
oppgis at han selv og Bente Urbrott skal være henholdsvis ansvarshavende og
stedsfortreder for bevillingen. Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og stedfortreder for
bevillingen dokumentere kunnskap om Alkohollovenog og dette er tilfelle for disse to.
Det er sendt forespørsel til politiet, sosialtjenesten og skatteetaten om uttalelse i
forbindelse med søknaden og det er ikke kommet innvendinger fra noen av partene
vedr skjenkebevillingen eller personer.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt tid så saken kan ikke
behandles i kommunestyret før 19. mai 2016. På bakgrunn av dette er søker underrettet
om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai/16

SAKSVURDERING:
Sett i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken i
Kvalsund kommune er det ikke noe til hinder for at skjenkebevilling gis til Skaidi
Hotel, 9620 Kvalsund.
Hans Håkon Josefsen godkjennes som ansvarshavende for bevillingen og Bente Urbrott
godkjennes som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve i
Alkoholloven.
Skjenking skal kun foregå på Skaidi Hotel, 9620 Kvalsund.

Sak 13/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidi Hotel. Hans Håkon Josefsen godkjennes som ansvarshavende for bevillingen og
Bente Urbrott godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidi Hotel, 9620 Kvalsund
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.

Sak 13/16

Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Gunnar Lillebo
rådmann
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Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL KVALSUND
KROA 2016 - 2020

Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidi Hotel. Hans Håkon Josefsen godkjennes som ansvarshavende for bevillingen og
Bente Urbrott godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.

Sak 14/16

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidi Hotel, 9620 Kvalsund
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Sak 14/16

VEDLEGG:
 Søknad fra Kvalsund Kroa v/ Jan Hansen, datert 25.12.2015

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund Kroa v/ Jan Hansen søker fornyet skjenkebevilling for alkohol. Det oppgis at
han selv skal være ansvarshavende og Kim Hansen skal være stedsfortreder for
bevillingen. Jf Alkohollovens § 1-7c må styrer og stedfortreder for bevillingen
dokumentere kunnskap om Alkoholloven og dette er gjort for begge personene.
Alkoholloven § 1-7 pålegger bevillingsmyndigheten å innhente uttalelser fra politiet,
sosialtjenesten og skatteetaten før sak om bevilling avgjøres. Dette er gjort og det er
kommet merknader fra skatteetaten.
Tidligere bevilling gikk ut 31.3.2016. Saksbehandlingen har, på grunn av lang
saksbehandlingstid på uttalelser fra politi og skatteetaten, tatt noe tid. På bakgrunn av
dette er søker underrettet om at forrige bevilling, jf Alkoholloven § 1-6 gjelder ut mai
2016

SAKSVURDERING:
Det er kommet merknader fra skatteetaten vedr Kvalsund Kroa. Skatteetaten skal gi
opplysninger om skatte- og avgifter og om regnskapslovgivningen. Det er ikke betalt
MVA for perioden Kroa har vært i drift. Kroa har ikke vært innmeldt i MVA registeret.
Det har heller ikke vært registrert uttak av lønn til ansatte i samme periode, og under
kontroll ble det avdekket at det er brukt ansatte i bedriften. Innrapportering til MVAregisteret for 1. kvartal 2016 er heller ikke gjort, og fristen er er ikke overholdt. Siste
uttalelse, mottatt 6.4.2016, viser at all skyldig MVA nå er betalt inn. Det gjenstår kun et
gebyr etter skatte- og arbeidstilsynkontroll, men dette gebyret er ikke utregnet og sendt
eier.
Bevillingsmyndigheten skal vurdere alvorligheten i forseelsene når skatter og avgifter
ikke betales. Det er alvorlig at en bedrift ikke påser at skatt- og avgifter betales som
loven pålegger dem, dette er å betrakte som økonomisk kriminalitet. I dette tilfellet kan
en tenke at dette er skjedd på grunn av manglende kunnskaper om det å drifte en
bedrift, noe som i utgangspunktet ikke gir grunnlag for å overse dette. Nå er all skyldig
skatt innbetalt, og en kan gå ut fra at eier heretter vil påse at skatter og avgififter betales
ved forfall.
Dette er noe bevillingsmyndigheten bør følge opp.

Sak 14/16

Rådmannens tilråding:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Kvalsund Kroa v/ Jan Hansen. Jan Hansen godkjennes som ansvarshavende for
bevillingen og Kim Hansen godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Kvalsund Kroa, 9620 Kvalsund
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.

Sak 14/16

Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Gunnar Lillebo
rådmann

