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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G00

Arkivsaksnr: 2009/2448-34

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 30/2012 13.06.2012
Kommunestyret 21.06.2012

Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana kommune i forhold til 
samhandlingsreformen

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 

tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.
2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 

samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 

og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i 
disse.

4. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 23.2.2012 fem avtaler med Helse Finnmark HF som er knyttet til 
samhandlingsreformen. Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 fastsetter at kommunestyret skal 
inngå avtaler som totalt innbefatter 11 temaer. Det gjenstår altså syv avtaler som fremmes nå.  

Den vedlagte saksutredning er i all hovedsak lik den som ble fremmet i februar, men for 
oversiktens skyld gjentas denne. 

Samhandlingsreformens formål

Samhandlingsreformens trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på 
helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten.
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Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og
spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er
hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for 
og etter spesialisthelsetjenesten.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede 
samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede 
samarbeidsavtalene mellom kommunen og helseforetaket.

Nye lover og forskrifter:

Stortinget vedtok 24. juni 2012:
• Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra 1.1.2012.
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) 

trådte i kraft fra 01.01.2012.
• Nasjonal helse- og omsorgsplan.

De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i
spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.

Lovkrav om samarbeidsavtaler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30, kapittel seks,
bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale
helseforetaket. Helse Nord RHF har bestemt at Helse Finnmark HF skal inngå avtaler med
kommunene i sitt opptaksområde.

Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor
helseforetaket.

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom
partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen 31.01.12, og
for de 7 øvrige innen 01.07.12.

Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen

KS Nord Norge har etter initiativ fra finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært
sekretariat for en forhandlingsgruppe.
Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og 
foretaket.

Samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket skal skje mellom likeverdige parter. Et 
felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og 
å sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde.
Forhandlingsgruppa har hatt møter med HF. Og det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekst
for behandling i hvert kommunestyre og i HF.

Om samarbeidsavtalene
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Helseforetaket og de 19 kommunene i opptaksområdet har hatt en overordnet samarbeidsavtale 
som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Denne avtalen er nå avløst av overordnet 
samarbeidsavtale som ble inngått i februar 2012.

De nye avtalene er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser for begge 
parter ved avtalen. 

Ny avtale har følgende struktur:
• Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger 

(iverksatt)
• Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen.

De avtalene som nå fremmes for politisk behandling er:

Tjenesteavtale 2 (habilitering og rehabilitering)
Tjenesteavtale 4 (øyeblikkelig hjelp)
Tjenesteavtale 6 (kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling)
Tjenesteavtale 7 (forskning og utdanning)
Tjenesteavtale 8 (jordmortjeneste)
Tjenesteavtale 9 (IKT)
Tjenesteavtale 10 Helsefremming og sykdomsforebygging)

Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og helseforetaket
som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder.

I all hovedsak er disse avtalene utformet likt mellom de ulike kommunene og helseforetaket.  
Når det gjelder avtalen om ø-hjelp (tjenesteavtale 4) har administrasjonen foreslått å legge inn 
en intensjon om at kommunen skal søke finansiert 2 ø-hjelpsplasser allerede i år. Vilkåret for 
finansiering er dette må ligge i avtalen og at søknad må være inne innen 1.7.2012.

Avtalens varighet

De nye 7 avtalene trer i kraft så snart de er underskrevet men tidligst 01.07. 2012 og gjelder 
frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og
evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler.
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen
endres, eller erfaringer tilsier behov for dette.

Vedtak og delegasjon

Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i
samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Når
samtlige 11 avtaler nå trer i kraft vil en måtte regne med at en løpende må foreta en lang rekke
mindre justeringer av avtalene. Slike mindre justeringer må kunne gjøres administrativt og uten
at fullstendig kommunestyrebehandling er nødvendig. Hvis det skulle oppstå den situasjon at
foretaket eller kommunen ønsker å si opp avtalen, forutsettes det selvsagt at kommunestyret må
vedta den nye. Følgende vedtak foreslås:
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5. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.

6. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle
samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.

7. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene
og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i
disse.

8. Rådmannen holder HOU orientert om endringer i avtalene.
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Tjenesteavtale nr 2

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og 
mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 2. 

3. Formål

Målgruppen er pasienter/brukere som har en kronisk tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse 
innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over det 
ordinære rutiner for inn- og utskrivninger ivaretar. Pasienten kan være inne i et habiliterings-
/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og 
mestringstilbud. Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering 
ved utskriving, vises det til tjenesteavtale 3 og 5.

Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, og at det 
alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

4. Lovgrunnlaget

Lover
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
Lov om spesialisthelsetjenester 
Lov om psykisk helsevern
Lov om barn og foreldre, ”Barneloven”
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Straffeloven
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Forskrifter
Forskrift om habilitering og rehabilitering, IP og koordinator
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 

Rundskriv m.m. 
Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende.3-7a.
Rundskriv nr 4/2001: Utilregnelighetsregler og særreaksjoner

5.  Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak

5.1 Informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med innleggelse, opphold og 
utskrivning
Kommunens og helseforetakets forpliktelser for dette er dekket i tjenesteavtale 5 om
utskrivingsklare pasienter med behov for kommunale tjenester, tjenesteavtale 3 om 
innleggelse i sykehus, og tjenesteavtale 9 om elektroniske meldinger 

5. 2 Barn i sykehus/barn som pårørende - behov for spesielle ordninger når det gjelder 
informasjonsutveksling for barn og unge 

Partenes felles forpliktelser:

• bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige 
barn som pasienter og barn som pårørende har som følge av egen eller pårørendes 
sykdom.

Helseforetakets forpliktelser:

• melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på 
skoleundervisning.

• i tilstrekkelig tid før utskrivning, i samråd med foreldre, etablere kontakt med kommunens 
hjelpeapparat.  

• orientere foreldre om aktuelle interesseorganisasjoner.

• der pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom 
eller skade har mindreårige barn skal helseforetaket bidra til at barn og personer som har 
omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gi informasjon om 
pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i 
en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger

Kommunens ansvar og oppgaver:

• videreformidle til foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder 
barnevernstjenesten, helseinformasjon som er nødvendig for å oppfylle 
foreldreansvaret.
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• bistå helseforetaket i saker der mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade må følges opp og 
informeres

5.3 Habiliterings- og rehabiliteringstilbud, herunder ambulant virksomhet, 
koordinerende enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, læring og mestringstilbud m.m.

5.3.1 Koordinerende enheter 
Partenes felles forpliktelser: 

Helseforetaket og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende 
enheter (KE) som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Partene skal:  

• ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og 
systematisk informasjonsutveksling. 

• utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator i 
kommunen og i helseforetaket.

• utarbeide retningslinjer for samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket 
omkring disse ordningene (se punktet nedenfor). Disse skal gjøres kjent for 
tjenesteytere som kommer i kontakt med pasienter/brukere dette kan være aktuelt 
for.

• til enhver tid å ha oppdatert kontaktinformasjon tilgengelig for 
samarbeidspartnere.

5.3.2 Melding om behov for rehabilitering

Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i hhv 
kommunen/helseforetaket (ut over det som dekkes av avtale 5, pkt 4.1), skal partene til enhver 
tid være oppdatert om disse.

5.3.3 Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for spesialisert 
habilitering/rehabilitering.

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere rutiner 
som sikrer informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre 
samarbeidende instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle 
samarbeidsavtaler som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv. 

5.3.4 Lærings- og mestringstilbud

Partenes felles forpliktelser: 

• samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig.
• etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon i 

utvikling av lærings- og mestringstjenester.

Helseforetakets ansvar og oppgaver: 
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• tilby individuell veiledning til målgruppen som del av behandling.
• tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbud.
• ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud.

Kommunens ansvar og oppgaver:

• tilby individuell veiledning til målgruppen som en del av behandlinga.
• tilby gruppebaserte lærings- og mestringstilbud på kommunenivå.
• informere aktuelle målgrupper, og etablere henvisningsrutiner for å delta på 

gruppebaserte tilbud i helseforetaket og kommunen.

5.4 Samarbeid omkring individuell plan (IP) og koordinator

 Partenes felles forpliktelser:

• sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får utarbeidet 
individuell plan og/eller tildelt koordinator der dette er ønsket. Retten til koordinator 
gjelder uavhengig av om pasient/bruker ønsker individuell plan eller ikke.

• der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, 
plikter disse å samarbeide.

• beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer.

Kommunens forpliktelser: 

• utarbeide IP for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Helseforetakets forpliktelser:

• snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan 
og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet.

• der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre 
koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet. Det samme gjelder 
pasienter/brukere som mottar kommunale tjenester i så lite omfang at kommunen ikke 
har den nødvendige nærhet til pasient/bruker.

5.5 Avklaring av ansvarsforhold i saker som omfattes av regelverket om tilbakehold 
uten eget samtykke overfor personer med rusmiddelproblemer og andre pasienter 
der bruk av tvang kan være aktuelt. 

Partenes felles ansvar:

Sikre at pasient/bruker hvor tvangstiltak må brukes under gjennomføring av 
habiliterings/rehabiliteringstiltak gis egnet tilbud. 
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Kommunens ansvar og oppgaver:

• for pasient/bruker som mottar kommunal helsehjelp ved behov, gjøre skriftlig og 
begrunnet vedtak for beslutning om manglende samtykkekompetanse.

• Henvise til behandling, og gjøre vedtak om bruk av tvang overfor personer med 
psykisk utviklingshemming, etter tilrådning fra spesialisthelsetjenestens 
habiliteringstjeneste.

Helseforetakets ansvar og oppgaver:

• for pasient som er henvist til spesialisthelsetjeneste, gjøre skriftlig og begrunnet vedtak 
for beslutning om manglende samtykkekompetanse. Dette skal gjøres i samarbeid med 
pasientens fastlege og andre kommunale helsearbeidere som kjenner pasienten.

• Bistå med veiledning, diagnostisering, utarbeide lovpålagt tilrådning av vedtak og 
bistå i gjennomføring av tiltak i saker som omfatter tvang overfor personer med 
psykisk utviklingshemming.

Rutiner for samhandling med fastlegen 

Da denne avtalen regulerer samhandlingsforhold til pasienter/brukere som har en kronisk 
tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med 
behov som ofte strekker seg ut over hva ordinære rutiner ivaretar, skal partene etablere gode 
rutiner for samhandling med pasientens fastlege.

Kommunens forpliktelse reguleres også gjennom overordnet samarbeidsavtale pkt 7 b.

6. Håndtering av avvik, tilbakemelding og evaluering

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og 
uenighet. Retningslinjer og skjema for uønskede samhandlingshendelser er vedlegg til 
overordnet samarbeidsavtale.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.
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Ved uklarhet/uenighet om en pasients/brukers rett til individuell plan eller 
koordinatoransvaret, skal saken avgjøres av koordinerende enhet i helseforetaket og i 
kommunen i fellesskap.  

9. Dato og underskrift

Dato, Dato,

----------------------------------------- ----------------------------------------
Tana kommune v/ordfører Helse Finnmark HF
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Tjenesteavtale nr 4

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd 
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2

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kommunen) og Helse Finnmark HF 
(heretter helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt 
nr. 4. 

Det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de pasientgrupper som 
kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for. 

Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Det nye tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere helseforetakets og kommunens 
oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Avtalen omhandler og regulerer oppgaver og tiltak som kommunen og helseforetaket skal eller 
kan samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 (Kommunens plikt til 
samhandling og samarbeid), § 6-2 (Avtaler) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e 
(Samhandling/samarbeid). 

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er 
tillagt etter lov og forskrifter. 

4. Lovgrunnlaget

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, 
tredje ledd: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og 
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.» 

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet:

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
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c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

5. Kommunens ansvar og beskrivelse av tilbudet 

Tana kommune har ansvar for at det finnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for 
innbyggerne i kommunen fra senest 1.1.2016. Kommunen har systemansvar og medisinsk-faglig 
ansvar for tilbudet.

a) Kommunen skal etablere 2 døgnplasser for å ivareta det lovpålagte kommunale 
øyeblikkelig hjelp tilbudet lokalisert i kommunen.

b) Dette kommer i tillegg til de 2 sykestueplassene som er avtalt i tjenesteavtale 1.

Kommunen organiserer sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud etter modell 1 (vedlegg 1), og forplikter 
seg herved til å kunne gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til den pasientgruppen som er
egnet for dette tilbudet.

Planleggingen av det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet må omfatte en prosess, som ender 
opp i en tidsplan, økonomiplan og driftsplan. Disse må beskrive når og hvordan tilbudet skal 
opprettes og hva det skal inneholde, eller at tilbudet videreføres som i dag. Tidspunkt for 
etablering skal godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet etter individuell søknad. 

Kommunen forplikter seg til å drive tilbudet etter en driftsplan, som minst skal beskrive følgende 
punkter (se vedlegg 1):

- Innhold
- Organisering 
- Kompetansekrav/ personellbehov/ tilgjengelighet
- Undersøkelser som må kunne utføres/ støttefunksjoner/ utstyr
- Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud
- Pasienter som skal innlegges i sykehus
- Pasienter som bør få annet tilbud i kommunen
- Dokumentasjonskrav (EPJ-system)
- Elektronisk samhandling
- Sikring av faglig kompetanse (opplæring, utdanning)
- Telekommunikasjon, nødnett
- Kvalitetssikring/Internkontroll/rutiner/retningslinjer
- Evaluering
- Økonomi/finansiering

Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veileder for drift av kommunale øyeblikkelig hjelp 
plasser skal implementeres i driften: “Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”
(vedlegg 2). ”Kommunen/ den ansvarlige for virksomheten må sørge for nødvendig opplæring av
personell, og ha planer og rutiner for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening.” 

6. Helseforetakets ansvar og tilbud

I tilknytning til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har helseforetaket plikt 
til å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller. Slik veiledning skal 
være tilgjengelig for kommunens allmennleger på kort varsel. Helseforetaket skal oppgi 
telefonnummer til kontakt for slik veiledning.
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Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid rundt pasienter innlagt i ø-
hjelpsenger i kommunen. Dette må skje innenfor rammer som er egnet i praksis både for 
helseforetaket og kommunen.

Helseforetakets plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees i sammenheng med ordningene 
etter tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis “retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring 
og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,”  og “samarbeid om forskning, 
utdanning, praksis og læretid”.

Helseforetakets forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling, er 
nærmere beskrevet i tjenesteavtale nr.9.

Helseforetaket forplikter seg fra 1. januar 2013 å kunne tilby kommunene kliniske tjenester over 
videokommunikasjon (VK) når kommunen er klar, dette er nærmere beskrevet i tjenesteavtale 9.

Helseforetaket har ansvar for transport av pasienter til det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet 
på samme måte som ved transport til sykehus.

Helseforetaket forplikter seg til å delta i faglig evaluering av driften ved ø-hjelpsengene. Dette 
kan gjøres i tilknytning til reforhandling av denne avtalen.

7. Samarbeidstiltak

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte 
ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale. 

Prosedyrer som berører begge parter, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som 
tidligere har vært oppgaver for helseforetaket, utarbeides i et samarbeid mellom kommunen(e) 
og helseforetaket (eksempelvis prosedyrer for innleggelse i de kommunale ø-hjelpsengene).

Partene etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og 
kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6.

Partene sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og lignende 
tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale nr. 9.

Kommunen utarbeider en kommunikasjonsplan for informasjon om kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i samarbeid med helseforetaket.

8. Kontaktpunkter/Kontaktpersoner

Partene oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen dersom det underveis oppstår 
behov for det.
Partene utveksler ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadresse til disse 
kontaktpersonene.

9. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
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Vedlegg 1: Utdyping av innhold i driftsplan for øyeblikkelig hjelp døgnopphold
Vedlegg 2: Aktuelle lenker

10. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom foretaket og kommunene når det gjelder 
håndtering av avvik og uenighet. 

11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012, er midlertidig og gjelder frem til 1.7.2013.

Partene kan si opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 
andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte 
avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen regelmessig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. En slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg/prosedyrer.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

12. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket.

13. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helseforetaket
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Vedlegg 1

Utdyping av innhold i driftsplan for øyeblikkelig hjelp døgnopphold:

Valg av modell for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
Modell 1: 
Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig (små kommuner)
Modell 2: 
Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/ interkom. samarbeid)
Modell 3: 
Senger lokalisert i sykehus 

Undersøkelser som skal kunne utføres og utstyr som må finnes (minimumsstandard):
- Hb/ CRP/ blodsukker for å følge behandlingsresponsen
- Urin stix
- EKG
- Utstyr for intravenøs behandling 
- Pulsoksymeter
- Oksygen og medikamenter etter liste

Krav til bemanning:
- sykepleier i aktiv vakt 24/7
- tilsynslege (etter behov/ antall plasser)
- lege må være tilgjengelig hele døgnet
Kompetansekrav til bemanningen i henhold til veilederens punkt 4.4. må beskrives nærmere i 
driftsplanen for øyeblikkelig hjelp tilbudet.
Ø-hjelpsenger kan kun være lokaliserte i kommuner hvor legevakt er lokalisert i samme 
kommune hele døgnet.

Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud: 
Kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud skal erstatte øyeblikkelig hjelp tilbud i sykehusene. Disse 
sengeplassene skal derfor bare brukes til pasienter, som i fravær av dette tilbudet ville vært lagt 
inn på sykehus. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege, og tilstanden må være 
avklart diagnostisk og behandlingsmessig ved innleggelse. Innleggende lege må ha vurdert 
risikoen for endring av diagnose og behandling som liten. Innleggende lege er faglig ansvarlig til 
annen lege har tilsett pasienten, og pasienten må forventes utskrivningsklar til hjem eller annet 
kommunalt tilbud innen 72 timer. Tilbudet skal utelukkende brukes til pasienter hvor det 
foreligger medisinskfaglige vurderinger som tilsier at innleggelse er forsvarlig og hvor 
innleggelse i sykehus ikke er nødvendig.

Pasienter som skal innlegges i sykehus:
Dersom ansvarlig lege vurderer at pasienten er for syk til å bli innlagt i et kommunalt øyeblikkelig 
hjelp tilbud, skal pasienten innlegges i sykehus. Det samme gjelder hvis det ikke er ledig plass i 
det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet.

Nærmere inklusjons- og eksklusjonskriterier for de kommunale ø-hjelpsengene kan avtales i de 
lokale tjenesteavtalene (se punkt 4.1. i veilederen (vedlegg 2)).

Pasienter som bør få annet tilbud i kommunen: 
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Pasienter som ikke fyller kriterier for behandling i sykehus eller i kommunale ø-hjelpsenger, skal 
få ivaretatt sine behov i andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, f.eks. 
pasienter som trenger avlastningsplass, hjemmeboende pasienter i påvente av sykehjemsplass 
og pasienter i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten som ikke kan være hjemme.

Dokumentasjonskrav:
Beskrivelse av rutiner for dokumentering av behandling, oppfølging og utskrivning.

Kvalitetssikring og internkontroll:
Beskrivelse av rutiner for kvalitetssikring av rutiner og drift, samt internkontroll.

Evaluering: 
Beskrivelse av rutiner for faglig evaluering av tilbudet (klinisk fagrevisjon).

………………………………………………………………………………………………………………

Vedlegg 2

Aktuelle lenker:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-
dognopphold-veiledningsmateriell/Publikasjoner/veiledningsmateriell-for-kommunenes-
plikt-til-hjelp.pdf
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Tjenesteavtale nr 6

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 

hospitering

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark helseforetak (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 6. 

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og 
oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 
faglige nettverk og hospitering.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt 
etter lov og forskrifter.

4. Lovgrunnlaget

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
Lov om spesialisthelsetjenester m.m. av 2. juli 1999 nr. 61.
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 6 pålegger avtalepartene å lage opplegg som ivaretar 
informasjons- og kunnskapsutveksling. Foretaket må forplikte seg til å tilføre kommunen 
kunnskap som er nødvendig for at det skal være forsvarlig med overføring  

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 fastsetter spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter at spesialisthelsetjenesten skal gi 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 
forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse 
sine oppgaver etter lov og forskrift. 

Avtalen legger til grunn arbeidsgivers lovfestede ansvar for etter og videreutdanning av egne 
ansatte. 

5. Samarbeidsområder

5.1 Partenes felles forpliktelser:

Kartlegging av behov for kompetanseutvikling, og tiltak for å møte behovene; herunder:

• Årlig gjennomgang av kompetansebehov for å initiere og følge opp samarbeid 
om informasjon og kunnskapsutvikling. Dette fremlegges som sak i 
OSO/RESO

• Årlig gjennomgang av tilgjengelig statistikk om henvisningsrater, innleggelser, 
polikliniske konsultasjoner, samt forekomst av sykdom/sykdomsgrupper. Dette 
fremlegges som sak i OSO/RESO

Etablere faglige nettverk/fagfora innenfor de tjenesteområder partene blir enige om. 

Arbeide for kvalitetsutvikling i form av dokumentasjon av faglig praksis og drift, fremskaffe 
og kvalitetssikre data til bruk i kunnskapsutvikling når det ligger til rette for dette.

Gjensidige hospiteringsordninger for kunnskaps- og kompetanseutveksling. Hospitering skal 
gi både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. 

Samordning av legemiddellister mellom nivåene i helsetjenesten, og system/rutiner for riktig 
bruk av legemidler ved definerte tilstander.  

Gradvis utarbeide og implementere standardiserte pasientforløp som omfatter hele 
behandlings- og rehabiliteringskjeden.

Gjøre egne relevante e-læringstilbud tilgjengelig for den annen part, og eventuelt å utvikle 
lokalt tilpassede e-læringstilbud ved behov.

Gjøre egne relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslinjer tilgjengelig for den 
annen part, og ved behov tilpasse disse til standardiserte pasientforløp som utvikles. 

Etter nærmere avtale yte veiledning som ledd i videre- og etterutdanning av helsepersonell.
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Arbeide for å styrke samarbeidet med universiteter og høgskoler som samarbeidende 
tredjepart med stort ansvar for grunn- og videreutdanning. 

5.2 Helseforetakets oppgaver/forpliktelser

• Gjennomgå egne systemer og rutiner, og eventuelt tilpasse disse for å følge opp de 
felles forpliktelser i avtalen.

• Bidra til å utarbeide felles behandlingsprosedyrer.
• Bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester.  
• Tilrettelegge for hospitering for personell i kommunen delta i fagnettverk og fagfora 

på tvers av nivåer og fagområder.
• Innhente og systematisere relevante data og informasjon til årlig gjennomgang av 

kompetansebehov og sykdomsutvikling.
• Gjøre relevante e-læringstilbud og behandlingsprosedyrer tilgjengelig for kommunen.
• Bidra til å vedlikeholde og utvikle breddekompetanse i kommunen for å imøtekomme 

hjelpebehov hos personer med store, sammensatte, og kroniske lidelser og 
sykdommer.

5.2 Kommunens oppgaver/forpliktelser

• Gjennomgå egne systemer og rutiner, og eventuelt tilpasse disse for å følge opp de 
felles forpliktelser i avtalen.

• Bidra til å utarbeide felles behandlingsprosedyrer.
• Bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester.  
• Tilrettelegge for hospitering for personell i kommunen, delta i fagnettverk og fagfora 

på tvers av nivåer og fagområder.
• Innhente og systematisere relevante data og informasjon til årlig gjennomgang av 

kompetansebehov og sykdomsutvikling.
• Gjøre relevante e-læringstilbud og behandlingsprosedyrer tilgjengelig for kommunen.

5.3 Brukermedvirkning   

Partene skal samarbeide om tiltak for å styrke brukernes kompetanse som part i eget 
behandlingsforløp, og som medvirker i plan- og tiltaksarbeid.

6. Finansiering

Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tiltak som følger av denne avtalen. 
Dette innebærer at partene bærer egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt, eller 
finansiert på annen måte.

Dekning av kostnader for tredje part som involveres i samarbeidet deles likt mellom partene, 
dersom annet ikke er fastsatt i lov og forskrift, eller avtaler. Dette kan gjelde kompensasjon til 
helsepersonell med avtale med det offentlige, brukere, frivillige/humanitære organisasjoner 
eller private tjenesteytere. 
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7. Avvik
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av utenighet.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

10. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark helseforetak
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Tjenesteavtale nr 7

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, 
første avsnitt nr. 1. 

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke 
kunnskap. 
Avtalen skal sikre at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og 
innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet 
og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos 
helse- og omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som 
understøtter samhandlingsreformens intensjoner. 

4. Lovgrunnlaget

Spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven 
definerer partenes ansvar for forskning og utdanning, og samarbeid om disse 
oppgavene. 

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra 
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jf § 6-3 i loven. Undervisning og 
opplæring er definert som oppgaver i § 3-5, og 3-10, i tillegg til definering av 
forskning og utdanning av helsepersonell som lovpålagte oppgaver i § 3-8.
Helseforetakslovens §1 viser også til at helseforetakene skal legge til rette for 
forskning og undervisning.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at partene skal samarbeide om forskning, 
utdanning, praksis og læretid (§ 6-2). Nærmere bestemmelser om dette, og særlig 
kommunens plikter, finnes i lovens kap.8.
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I tillegg til det formelle lovgrunnlaget vises det til Helse- og omsorgsdepartementets 
forskningsstrategi (2006-). Denne beskriver departementets sektoransvar for 
forskning i helsesektoren, og skisserer departementets mål og strategier på området.

5. Partenes forpliktelser i samarbeidet 

Helseforetakets forpliktelser:

• Lovfestet plikt til å ivareta utdanning og forskning i eget helseforetak. 

• Stille et gitt antall praksisplasser til studenter i både grunn- og etter- og 
videreutdanning fra universiteter og høgskoler, og tilby en kvalitativt god 
praksisundervisning. 

• Undervisningen skal være kunnskapsbasert.

• Stille læreplasser til disposisjon for videregående utdanning.

• Drive spesialistutdanning av leger og psykologer.

• Ivareta klinisk pasientnær forskning, samt drive både behovsbasert og 
forskningsbasert innovasjon.

• Følge opp Helse Nords forskningsstrategi (2010-2013) og helseforetakets 
egen forskningsstrategi, og bidra til å gjøre disse kjent for kommunene.

• Følge opp strategi for samhandlingsforskning som vil komme fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i 2012.

Kommunens forpliktelser:

• Medvirke til og legge til rette for forskning for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3. 
Medvirkningsansvaret innebærer ikke at kommunene selv skal initiere eller 
finansiere forskning, men det er likevel ikke til hinder for at kommunen er den 
initierende eller finansierende part. 

• Følge opp strategi for samhandlingsforskning i 2012 som vil konkretisere hva 
medvirkningsansvaret innebærer.  Disse dokumentene vil gi viktige føringer for 
samarbeid om forskning mellom tjenestenivåene. 

• Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, i så vel 
grunnutdanninger (både videregående og høyere utdanning) som videre- og 
etterutdanning. Kommunens ansvar og medvirkning er knyttet til praksisdelen 
av aktuelle utdanninger. 

• Medvirke til gode og relevante praksisarenaer i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner. Det må tilrettelegges for samarbeid 
mellom de ulike helseprofesjonene i praksis. 

Partenes felles forpliktelser:
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• Gi elever, lærlinger og studenter god praksis. Begge parter har ansvar for at 
det legges til rette for forskning. Kommunene skal tilrettelegge for forskning 
både i kommunene og i samarbeid med helseforetaket. Kommunene og 
helseforetaket kan begge initiere relevant forskningssamarbeid.

• Etablere forskernettverk og samarbeidsfora for forskning og innovasjon 
mellom aktuelle aktører. 

• Ansvar for innhold og dimensjonering av praksisdelen av utdanningene. 
Videre har partene et ansvar for å tilrettelegge for at studenter i praksis kan 
følge pasientforløp på tvers av tjenestenivåene. 

Innholdet i den enkelte tjeneste/tjenestene

Innholdet i de enkelte tjenestene fastsettes i egne prosjektbeskrivelser.

Brukermedvirkning

Partene forplikter seg til å tilrettelegge for 
• brukermedvirkning i saker og fora innen forskning, utdanning, praksis og 

læretid. 
• brukermedvirkning på praksisarenaer, og arenaer for forskning og innovasjon.

Andre avtale-/tjenestespesifikke forhold

Det skal etableres funksjonelle og aktive møteplasser og arenaer for samarbeid om 
læretid, praksis, og samarbeid om forskning og innovasjon, mellom kommunen og 
helseforetaket. 

Helseforetaket og kommunen skal samarbeide om innspill til 
utdanningsinstitusjonene - i bestillingen til dem, og i samarbeid om praksis og i 
utviklingen av utdanningen.

6. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom 
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen 
løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.
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Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 
avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

7. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket.

8. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Sted og dato:

Helse Finnmark HF
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Tjenesteavtale nr 8

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om jordmortjenester

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 8. 

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal understøtte intensjonene i samhandlingsreformen og Stortingsmelding 
nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-
og barselomsorg”, samt Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen ”Kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen” (2010). Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg legges til 
grunn ved organisering av tjenesten. 

4. Lovgrunnlaget

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle 
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og/eller regionalt regelverk. Partene 
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og innhold i disse. Særlige viktige 
bestemmelser finnes i:

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
• Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64

5. Innhold i avtalene

5.1. Kommunens forpliktelser
• Svangerskapsomsorg for friske gravide.
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• Sikring og vedlikehold av kompetanse hos all personell som er involvert i 
svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste inkludert lokale akuttøvelser.

• Sikre at jordmødre har mulighet for hospitering (enten internt i regionene eller 
på andre sykehus) – minimumskrav minst en uke hvert år for hver jordmor.

• Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket.

5.2. Helseforetakets forpliktelser
• Oppfølging av risikogravide.
• Bidra til å sikre og vedlikeholde kompetanse hos alt personell som er involvert 

i svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste, inkludert lokale akuttøvelser.
• Tilrettelegge for at jordmødre fra primærhelsetjeneste har mulighet for 

hospitering. Det stilles krav til at jordmor har mulighet til praktisk trening og 
deltakelse i daglig arbeid.

• Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket. 

• Tilrettelegge for at helsepersonell fra primærhelsetjenesten kan delta i akutte 
øvelser i fødeinstitusjon/prehospitale tjenester.

• Tilby minst en gang i året felles tverrfaglig kurs for ansatte i spesialist og 
primærhelsetjeneste.

• Ha rutiner for transport av fødende og nyfødte.
• Ha rutiner for opphold i nærheten fødested for selekterte kvinner i påvente av 

fødsel.

5.3. Forpliktelser for helseforetak og kommune

• Informasjon om fødetilbudet i regionen til kvinnen og familien.
• etablere samhandlingsarena med møte mellom nivåene minst en gang i året.
• Tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling; jfr. overordnet 

samarbeids, og tjenesteavtale nr 9, samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
• Organisering av barselperioden med særlig fokus på tidlig hjemreise. 
• Utarbeide felles retningslinjer som beskriver

o Håndtering av gulsott
o Håndtering av nyfødtscreening
o Håndtering av ammeproblemer
o Oppfølging av den gravide inkludert tydelig ansvarsfordeling ved evt. 

overlapp mellom jordmor og helsestasjon
o Ansvar ved akutte problemstillinger i helger/natt og helligdager
o Ferieavvikling/tjenesten under høytider/helligdager
o Ansvarsforhold når jordmor/lege ledsager en fødende i en akutt 

situasjon for kommuner som ikke har inngått avtale om følgetjenester 
inkludert retur

o Ansvarlig kontaktperson i helseforetak og kommune (koordinator)
o ansvar ved svangerskapsomsorg, fødestue, barsel
o ansvar for prehospitale tjenester

Partene er enige om at ansvarsprinsippet gjelder ved finansiering av de forhold som 
reguleres i denne avtalen. Dette innebærer at kommunen og helseforetaket bærer egne 
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kostnader i henhold til lovfestet ansvars- og oppgavedeling, dersom ikke annet er 
særskilt avtalt.

Partene er enige om at jordmor, som hovedprinsipp, skal ha èn arbeidsgiver. Partene 
kan ved behov leie/kjøpe jordmortjenester hos hverandre i henhold til særskilt avtale.

5.4. Samarbeid mellom kommuner

• Kommunen har inngått avtale med Nesseby kommune om jordmor- og 
følgetjenester. 

5.5. Brukermedvirkning
• Det vises til overordnet samarbeidsavtale

5.6. Rutiner

Partene skal i samarbeid utarbeide følgende rutiner: Disse vedlegges denne avtalen 
fortløpende når disse er ferdigstilt. 

• Implementering av regionale seleksjonskriterier
• Tilkalling av legevaktslege ved akutte situasjoner
• Samtidighetskonflikter
• Kontakt ved ev. problemer
• Tilkalling/bestilling av ambulanse 
• Håndtering av akutte situasjoner
• Organisering av tilbudet til kvinner med minoritetsbakgrunn/asylsøkere

5.7. Andre avtalespesifikke forhold

Følgende avtaler er vedlegg til denne avtalen:
• Avtaler om følgetjeneste (der det er aktuelt).

6. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.
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8. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

9. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helse Finnmark helseforetak
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Tjenesteavtale nr. 9

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 9. 

3. Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved 
bruk av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-løsninger og utviklingen av IKT-systemer lokalt er 
av stor betydning for å få til god samhandling. 

Formålet er å sikre: 
At utviklingen innenfor bruk av IKT- løsninger er framtidsrettet
At meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid 
At videokonferanseutstyr kan benyttes ved behov

Avtalen skal bidra til:
• Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon 
• Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene 
• At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved 

meldingsutveksling og ved bruk av video-systemer foregår elektronisk over 
Norsk Helsenett

• At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, inkludert fastlege, 
fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, helsestasjoner, habilitering og 
rehabilitering, spesialisthelsetjenesten, private spesialister og apotek
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4. Lovgrunnlaget

4.1 Lovtekst

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle 
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og eller regional regelverk. Partene 
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og relevant innhold i disse. Særlig viktige 
bestemmelser finnes i:

• Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr 64
• Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
• Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr 24

Listen er ikke uttømmende og partene skal være oppmerksom på annet lovverk som vil være 
relevant for den enkelte tjeneste og samarbeid om IKT-løsninger samt endringer i lovverket. 

4.2 Særlige relevante forskrifter
• Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr som inngår i 

helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2000-12-20)
• Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av 

helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (2007-12-
07)

• Journalforskriften
• Forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven
• Personopplysningsforskriften (Forskrift om behandling av personopplysninger) (2000-

12-15)
• Helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Forskrift om informasjonssikkerhet ved 

elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (2011-06-
24)

4.3 Veiledere                                       
• Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)

Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg 
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet, 
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.)

• Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling  
Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være 
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. 
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt 
noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)

• KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELIN-k 
meldinger).   

• Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video 

•  Helsedirektoratet: Volvenhttp://www.volven.no/ (kodeverk for elektroniske meldinger)
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Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til 
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, 
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

5. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
• Vedlegg 1: Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling -

      12 krav til organisatoriske forhold og 12 krav til tekniske forhold
• Vedlegg 2: Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk  

                  kommunikasjon
• Vedlegg 3: Oversikt over standard meldingsflyt mellom helseforetak og kommunen
• Vedlegg 4: Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr
• Vedlegg 5: Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3

Endringer i vedlegg skal dateres og regnes som del av denne avtalen.
Nye vedlegg skal dateres, nummereres og regnes som del av denne avtalen.

6. Ansvar og forpliktelser ved samhandling om IKT- løsninger

6.1 Samhandling generelt

Partene forplikter seg til å legge til rette for elektronisk samhandling i egen virksomhet.
• Legge til rette for utvikling av framtidige elektroniske samarbeidsløsninger.  Dette kan 

være tilgang til hverandres kvalitetssystemer, felles web side og annet   
• Oppgradere programvare i samarbeid med partner
• Ta i bruk entydig felles adressesystem (tjenestebasert adressering)

6.2 Samhandling ved hjelp av meldingsutveksling

6.2.1 Partene plikter å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom 
partene slik at tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet. 
Elektronisk meldingsutveksling omfatter alle meldingstyper som sendes mellom alle 
journalsystem i helsetjenesten.

6.2.2 Tana kommune forplikter seg til å ha vedtatt oppstart av arbeidet med innføring av 
elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten
• innen utgangen av 2012 i Troms – Ofoten
• innen utgangen av 2013 i Finnmark, nordre Nordland og Helgeland

6.2.3 Helse Finnmark helseforetak forplikter seg, når kommunen tar kontakt, å legge til rette 
for kommunen som kommunikasjonspartner.

6.2.4 Forpliktelsen omfatter også:
• Å følge Normen og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere
• Å oppfylle “Krav til elektronisk meldingsutveksling” 

Helsedirektoratet 1. desember 2011
Vedlegg 1: 12 krav til organisatoriske forhold og 12 krav til tekniske forhold 

• Å delta i Prosjekt FUNNKe – et implementeringsprogram for elektronisk utveksling 
av helseopplysninger

�����	!



6.2.5 Partene forplikter seg til å følge “Standardprosedyrer for elektronisk kommunikasjon 
mellom kommuner og helseforetak”.
• Standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og helseforetak 

i Helse Nord.
• Utforming av Standardprosedyrer vedtas i Samarbeidsorgan ved hvert 

helseforetak/kommuner.  Eventuelle endringer tas opp i samme organ.
� Prosjekt FUNNKe utarbeider forslag til Standardprosedyrer til og 

med 2013
• Standardprosedyrer skal omhandle følgende 

� Standard meldingskjede med meldinger (vedlegg 2 og 3)  
utarbeidet med referanse til “KITH: Retningslinjer for bruk av PLO 
meldinger” (se også tjenesteavtale nr. 5)

� Rutiner for å håndtere nedetid og melding til 
kommunikasjonspartnere om feil på den elektroniske 
meldingstjenesten

� Rutine for dialog/manuell dokumentbehandling ved utilsiktet 
nedetid/feilsituasjon

� Rutiner for avvikshåndtering med hensyn til samhandlingsrutiner, 
hvor meldes det, hvem behandler avvikene

� Rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger på 
ukjente pasienter (pasienter som ikke mottar/ikke skal motta 
kommunale tjenester) 

� Rutiner for dialog om saker som må avklares raskere mellom 
kommunikasjonspartnere enn satt responstid

6.3  Samhandling ved hjelp av videokommunikasjon (VK)

6.3.1 Partene plikter å samarbeide om utvikling og bruk av videokommunikasjon, slik at 
tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet.

Tilbudet kan omfatte videokommunikasjon brukt som et administrativt, et 
kompetansebyggende eller et klinisk verktøy.

6.3.2 Helseforetaket forplikter seg til å kunne tilby kommunen kliniske tjenester over VK når 
kommunen søker om dette
• Fra 1. januar 2013 i Troms – Ofoten
• Fra 1. januar 2014 i Finnmark, nordre Nordland og Helgeland

6.3.3 Partene forplikter seg blant annet til å
• Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy 
• Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende 

verktøy 

6.3.4 Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for (se vedlegg 4):
• Nødvendig infrastruktur med VK-utstyr (fast rom eller mobilt utstyr)
• Sikker kommunikasjonsvei
• Kvalitetssikret VK-utstyr
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7. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik.

8. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

9. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies 
opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

10. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark HF
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Vedlegg 1:

Helsedirektoratet 1. desember 2011: Krav til elektronisk meldingsutveksling  

Organisatoriske krav

1. Virksomheten skal ha inngått avtale om tilknytning med Norsk Helsenett SF for 
elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over helsenettet.

2. Virksomheten skal ha etablert en kommunikasjonsløsning / meldingstjener som er 
underlagt virksomhetens databehandleransvar.

3. Alle meldingstypene som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av 
det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger. 
Virksomheten skal ha prosedyrer som sikrer en oppdatert oversikt over hvilke 
meldinger og meldingsversjoner som virksomheten skal kunne sende og motta.

4. Virksomhetens prosedyrer for bruk av og håndtering av de ulike meldingene skal 
følge anbefalinger til nasjonale retningslinjer.

5. Virksomheten skal sikre at elektroniske meldinger som mottas, kommer frem til riktig 
mottaker i egen virksomhet så raskt som mulig.
Virksomheten skal sørge for at meldingen følges opp av den som har overtatt 
ansvaret ved ferieavvikling og annet fravær. Virksomheter som i perioder holder 
stengt, må ved behov sørge for å varsle fravær til aktuelle kommunikasjonspartnere / 
samhandlingspartnere.

6. Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåkning av meldingstrafikk.
Prosedyrene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å 
overvåke meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring.

7. Virksomheten skal ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse for feilsøking.
Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i 
forbindelse med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommende 
kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter.

8. Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan avvik, for eksempel manglende eller 
negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyren skal beskrive hvordan 
samhandlingsparten skal varsles via telefon, faks og/eller e-post.

9. Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det 
er klart for brukerne hvor de kan henvende seg ved behov for brukerstøtte.

10. Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp,
herunder henvendelser som krever involvering av flere virksomheter / 
samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølging av henvendelsene skal 
være tydelig presisert.

11. Virksomheten skal sikre at alle som gis adgang til å sende og motta meldinger og til å 
drifte systemer for elektronisk meldingsutveksling, har tilstrekkelig kunnskap til å 
bruke systemene og til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.

12. Virksomhetene skal gjennomføre risikovurdering i forbindelse med elektronisk 
meldingsutveksling, både før oppstart og ved endringer som har betydning for 
informasjonssikkerheten.

Tekniske krav
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13. Virksomheten skal anskaffe og installere virksomhetssertifikat for virksomheten og 
den enkelte bruker som benytter personlige kvalifiserte sertifikater når det er krav om 
det.

14. Virksomheten skal påse at informasjon om egne sertifikater er gjort tilgjengelig i NHN-
Adresseregister.

15. Virksomheten skal ha prosedyrer for å fornye sertifikatene og oppdatere 
informasjonen i NHN-Adresseregister.

16. Virksomheten skal ha registrert – og skal løpende oppdatere – adressen til egne 
tjenester eller personer i NHN-Adresseregister. Virksomheten skal ha prosedyrer for 
dette.

17. HER-id skal benyttes til å identifisere avsender, mottaker og kopimottaker for alle 
elektroniske meldinger.

18. Virksomheten skal bruke ebXML – rammeverket.
19. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av 

det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger. 
Virksomheten skal sikre at det gjennomføres forløpstesting ved:

- Oppgradering som får konsekvenser for andre samhandlingsparter
- Innføring av nye elektroniske meldinger
- Endring av eksisterende meldinger

20. Virksomheten skal påse at presentasjonen (visningen) av innholdet i meldingen er 
riktig hos avsender og mottaker.

21. Virksomheten skal sørge for at den tekniske løsningen sender og mottar 
transportkvitter på alle meldinger.

22. Virksomheten skal sende og motta applikasjonskvittering på alle meldinger.
23. Virksomheten skal ha teknisk løsning for overvåkning av elektroniske meldinger.
24. Virksomheten skal definere hvordan meldingen skal sendes på nytt til mottaker ved 

feil i forbindelse med meldingsoversendelse.

Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk 
kommunikasjon   
            
Beskrivelsen av kommunikasjonen er hentet fra tjenesteavtale nummer 5 pkt 4.

1. Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Sende melding til aktuell instans i kommunen Helseopplysning ved søknad innen 24 
timer etter innleggelse, eller innen 24 timer etter at det avdekkes at pasienten vil ha 
forventet/endret behov for kommunale tjenester etter utskriving. Telefonkontakt kan 
erstatte skriftlig tidligmelding. Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge 
parter.
For pasienter med tjenester i kommunen fra før innleggelsen, sendes umiddelbart etter 
innleggelsen meldingen Innlagt pasient

2. Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
3. Vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder 

vurdere om pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester ved utskriving. Bistå 
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pasienten ved søknader om tjenester pasienten har behov for. Helseopplysning ved 
søknad brukes som vedlegg til egensøknad.
For pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging 
av utskriving tidlig:

a. avtale samarbeidsmøte (evt. via telefon/videokonferanse) med pasient, pårørende og kontaktperson fra 
kommunen for å avklare ansvarsforhold, utveksle nødvendig informasjon og planlegge videre forløp.(
Forespørsel) Plan for utskriving skal dokumenteres i journal. Planen overleveres også pasient/pårørende, og 
sendes til medvirkende i kommunehelsetjenesten

b. medvirke til etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen, dersom dette anses som 
nødvendig

c. informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at denne utformes, eller arbeid 
igangsettes, dersom pasienten og kommunen samtykker 

d. innenfor psykisk helsevern skal institusjonen som hovedregel igangsette arbeid med individuell plan, dersom 
pasienten og kommunen samtykker. Dette gjøres i samarbeid med andre tjenesteytere for å bidra til et helhetlig 
pasienttilbud. For pasienter som ikke samtykker til individuell plan, men som åpenbart har behov for 
samordnende tjenester, må hjelpen likevel koordineres. For pasienter som skrives ut til tvunget ettervern skal 
individuell plan utarbeides

4. HF skal bistå med å kartlegge pasientens behov for hjelpemidler ved utskriving, i dialog 
med pasient, pårørende og kommunen.

Kommunens ansvar og oppgaver

5. Etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer 
meldingsbekreftelse.(Hva gjelder her?: applikasjonskvittering eller bekreftelse på mottatt 
melding (Forespørsel?)

6. Etablere koordinerende enhet og gjøre den kjent for helseforetaket (Forespørsel).
7. Oppnevne kontaktperson/koordinator. (Forespørsel).
8. Kontakte behandlende enhet straks etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt

hjelpebehov etter utskriving, for bl.a. å melde fra om pasientens funksjonsnivå før 
sykehusinnleggelse, dersom dette er kjent. Innleggelsesrapport

9. Avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasient, 
institusjonspersonale og eventuelt pårørende.

10. Delta i samarbeidsmøte etter nærmere avtale. (Forespørsel og Svar på forespørsel).
11. Koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette 

ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan.
(Forespørsel og Svar på forespørsel). 

12. Gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten, og fra hvilket tidspunkt. (Forespørsel 
og Svar på forespørsel).

2. Når pasienten er utskrivningsklar

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Avgjøre om en pasient er utskrivningsklar. 
2. Så tidlig som mulig gi melding om utskrivningsklar pasient til kommunen 

(utskrivningsklare pasient). Varsling om utskrivningsklar pasient med kortere 
oppholdstid, herunder for pasient som er henvist til medisinsk vurdering, skal skje straks 
utskrivingstidspunkt er avklart. I tillegg til utskrivningsklar pasient skal det klart framgår 
hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om 
pasienten er utskrivningsklar. Disse skal sendes i Helseopplysning ved søknad.

3. Melding om utskrivningsklar pasient skal utformes slik at det klart framgår hvilke 
vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om 
pasienten er utskrivningsklare
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4. Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal 
kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold. Avmelding 
Utskrivningsklar pasient. For utskrivningsklare pasienter som får behov for kortvarig 
spesialisert behandling i ventetiden for utskrivning, informeres kommunen uten ugrunnet 
opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar, skal dette meldes på nytt til kommunen.

5. Beregningen av antall utskrivningsklare døgn stoppes midlertidig inntil pasienten er 
utskrivningsklar igjen. Dette skal dokumenteres.  

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Omgående følge opp melding om utskrivningsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og 
eventuelle søknader fra pasienten, straks gi beskjed til helseforetaket om og når 
kommunen kan ta i mot pasienten Forespørsel, og iverksette planlegging og etablering 
av tjenester i kommunen. 

7. Sørge for at utskrivningsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart 
som mulig etter at de er vurdert som utskrivningsklare. 

8. Informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og 
vedtak som har betydning for pasientens utskriving.

9. Kommunen kontrollerer at pasienten oppfyller de avtalte kriteriene for utskrivningsklare 
pasienter, jf denne avtalens pkt 4.2 a-e.

10. Ved faglig uenighet tas det kontakt med behandlende lege ved helseforetaket for å få 
diskutert/avklart denne.

3. Når pasienten skrives ut/tilbakeføres fra spesialisttjenesten etter 
innleggelse/vurdering

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut etter 
innleggelse eller poliklinisk vurdering. Dette skal dokumenteres av begge parter.
Utskrevet pasient.

2. Epikriser og fagrapporter:
a) Epikriser sendes fra sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal § 9 og 

Helsepersonelloven § 45.
b) Medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter som er avgjørende for 

umiddelbar oppfølging i kommunen følger pasienten ved utskrivning. For eksempel ø-
hjelps vurderinger i tilfeller hvor pasienten ikke blir innlagt. Resultater fra prøver eller 
annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, ettersendes straks de 
foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med 
opplysningene.

c) Epikrise, eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter sendes til aktuell 
kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter 
seg dette. Kopi av lege epikrise og polikliniske notat samt Epikrise sykepleie

d) Ved utskriving til hjemmet eller institusjon sendes epikrise til pasientens fastlege 
senest innen en uke, og raskere dersom oppfølging er påkrevd før det er gått en uke. 

e) Epikrise skal i tillegg sendes til innleggende lege og til pasienten.
3. Gi tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell plan.
4. Sende nødvendige resepter med pasienten. For å hindre avbrudd i iverksatt behandling, 

må sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig mengde av nødvendige 
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medikamenter og utstyr inntil pasienten selv (evt. med kommunens hjelp) kan skaffe seg 
medikamentene. 

5. Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon. 
Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under 
transport. 
Ved transport til privat hjem gjelder ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet. 
Ved transport til kommunal institusjon, overføres ansvaret til kommunen når pasienten er 
tatt imot av institusjonspersonalet. 

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon.
7. Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen.
8. Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper /individuell 

plan. 

Skjematisk oversikt over meldingsflyt mellom HF og kommune

Kommune PLO Meldingstype Sjukehuset

Innlagt pasient

Dersom pasienten har 
kommunale tjenester

Innleggelsesrapport (bare dersom pas 
har kommunale tjenester fra før)

Dersom pasienten har 
kommunale tjenester

(Tidligmelding) Meldingstypen heter 
Helseopplysning ved Søknad

Sendes innen 24 timer 
dersom pasienten 
trenger kommunale 
tjenester etter 
utskrivelse

Til bruk ved interaktiv 
samhandling rundt 
pasienten

Dialogmeldinger: Forespørsel, Svar på 
forespørsel, Avvik

Til bruk ved interaktiv 
samhandling rundt 
pasienten

Helseopplysning ved Søknad ved behov for nye eller 
endrede tjenester fra 
kommunen

Melding om Utskrivingsklar pasient

Vedlegg til Melding om utskrivingsklar 
pasient meldingstypen 
Helseopplysninger ved søknad

Kommunen svarer på 
når Utskrivingsklar pas 
kan tas i mot

Forespørsel

Når ferdigbehandlet og 
kommunen ikke kan ta i 
mot pasient

Avmelding Utskrivingsklar pasient Dersom pasienten likevel 
IKKE er ferdigbehandlet 

Melding om Utskrevet pasient

Sjukepleieepikrise, og eventuelt 
Pasientorientering ved Utskrivelse

Den dagen pasienten 
skrives ut av sjukehus

Epikrise Epikrise: Den dagen 
pasienten skrives ut av 
sjukehus eller noen tid 
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etter

Anbefalt tilrettelegging for bruk av videokonferanseutstyr

Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for:

• Nødvendig rom med VK-utstyr – evt nødvendig mobilt utstyr
o Med nødvendig tilleggsutstyr

� Ekstra kamera, PC, dokumentkamera, videoopptaker, ekstra tilkobling for eksternt 
medisinsk utstyr

• Sikre kommunikasjonsveien
o Bruke NHN sitt videonett

� Oppfylle NHN sine krav for bruk av NHN-video1

o Bruke datanett med høy kvalitet
o Konfigurere VK-enhet med sterke passord, adgangskontroll, kryptering

• Kvalitetssikre VK-utstyr
o NHN sine minimumskrav for modell og versjon
o Tjenesten sitt krav til skjermoppløsning og kvalitet
o Holde VK-utstyr oppdatert

� Software-versjon
� Skifte ut enhet etter behov

• Livslengdespesifikasjon, operasjonell leasing, leasing, leieavtaler 

• Kompetanse  
o Ha support og feilretting lokalt
o Tilby opplæring lokalt

• Ha alternativ prosedyre for gjennomføring av tjenesten
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Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3

• Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)
www.normen.no
Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg 
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet, 
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.)

• Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling  
http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-
informasjonssikkerhet/dokumenter/prosessdokumenter/Documents/krav-til-
elektronisk-meldingsutveksling.pdf
Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være 
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. 
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt 
noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)

• KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELIN-k 
meldinger).   (http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____2733.aspx )

• Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video 
http://videoportal.nhn.no/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=
6

•  Helsedirektoratet: www.volven.no (kodeverk for elektroniske meldinger)
Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til 
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, 
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.
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Tjenesteavtale nr 10

mellom

Deanu gielda/Tana kommune kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om helsefremming og sykdomsforebygging

Parter

Denne avtale er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak. 

1. Bakgrunn

2.1 Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 – 11 mellom XX kommune og HF XX 
(partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 
14. juli 2011 § 6-2, jfr. Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.

2.2 Lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å ”tenke 
helse i alt vi gjør”. Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede 
helseforskjeller står sentralt. Et sterkt fokus på tverrsektorielt, helhetlig 
helsefremmende arbeid er en avgjørende suksessfaktor. Loven skal sikre 
at kommuner, fylkeskommune og statlige helsemyndigheter setter i verk 
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig 
måte.

2.3 Tjenesteavtale 10 skal bidra til å styrke samarbeidet om det 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet mellom kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. 

2.4 Tjenesteavtale 10 er på samme måte som de øvrige tjenesteavtalene, 
samt felles samarbeidsavtale, rettslig bindende med mindre annet fremgår 
av selve avtalen. Ved motstrid håndteres uenighet etter reglene i kapittel 
11 (Uenighet og tvist) i overordnet samarbeidsavtale.
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2. Definisjoner

3.1 Folkehelsearbeidet defineres som samfunnets totale innsats for å 
opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Folkehelsearbeidet innebærer 
både helsefremming og sykdomsforebygging. 

3.2 Helsefremmende arbeid defineres som systemrettet arbeid for å fremme 
positive helsefaktorer.

3.3 Sykdomsforebyggende arbeid defineres som
- primærforebyggende tiltak med innsats rettet mot symptomfri periode
- sekundærforebyggende tiltak med innsats rettet mot symptomgivende 
fase

4.  Formål

Formålet med denne avtalen er å 

4.1 bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer.

4.2 klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak 
relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

4.3 sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og 
helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

5.  Samarbeidsområder mellom kommune og helseforetak

5.1 Helseforetaket og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og 
forebyggende oppgaver, herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om 
folkehelse i regionen, utvikle indikatorer og evaluere effekter av tiltak.

5.2 Helseforetaket og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning, 
kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet. 

5.3 Helseforetaket og kommunen skal ha spesiell fokus på barns psykiske 
helse, herunder barn som pårørende

5.4 Partene skal påvirke barns, ungdoms og voksnes levevaner gjennom 
vektlegging av:
● økt fysisk aktivitet 
● forebygging av overvekt
● riktig kosthold
● røykeslutt
● rusforebyggende arbeid
● sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid 
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5.5 Der forholdene ligger til rette, har partene et ansvar for å utvikle samarbeid 
mellom Frisklivssentral og Lærings- og mestringssenter

5.5 Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern.

5.6 Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere i planlegging og evaluering 
av helsefremmende og forebyggende tjenester.

6.   Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for:

6.1 å bidra til en samlet folkehelsestatistikk og oversikt over nødvendige 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for alle 
befolkningsgrupper i kommunen. 

6.2 tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats for 
kommunens barn, unge og deres familier

6.3 å ha kommunalt smittevernteam.

6.4 å delta aktivt i samhandlingen med helseforetaket i regelmessige 
dialogmøter, samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid. 

7.  Helseforetakets ansvar

Helseforetaket er ansvarlig for:

7.1 å bidra til å ajourføre data og kunnskaper om positive virkninger av, eller 
om svikt i, det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet til 
kommunen, for eksempel via Helseatlas for Nord-Norge 

7.2 tidlig intervensjon overfor barn som pårørende

7.3 å bistå kommunen i smittevernarbeid. 

7.4 å delta aktivt i samhandlingen med kommunen i årlige drøftingsmøter, 
samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid.

7.5 å veilede personell i kommunehelsetjenesten (Lov om 
spesialisthelsetjenesten, 
§ 6-3)
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8.   Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom 
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen 
løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 
avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9.   Uenighet og avvik 

Uenighet og avvik etter denne avtalen skal behandles etter bestemmelsene i 
overordnet samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

10.   Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark HF
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U62

Arkivsaksnr: 2012/805-4

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 31/2012 13.06.2012

Søknad om salgsbevilling for alkohol - Christoffer Breivik AS REMA  1000 
Tana

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 3-1 gis 
Christoffer Breivik AS v/ REMA 1000 Tana bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
i tiden 01.07.2012 – 30.06.2016.

Christoffer Breivik som styrer og Elisabeth Jessen som stedfortreder.

Salgstid: Kl: 08.00 – kl: 20.00 mandag – fredag
Kl: 08.00 -  kl: 18.00 lørdag

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  
Bevilling gis på vilkår at styrer avgir bestått kunnskapsprøve, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Saksopplysninger

Christoffer Breivik AS, v/ Christoffer Breivik søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1 dvs. høyst 4.7 % alkohol for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved REMA 1000 
Tana etter eierskifte.
Det søkes for periode 01.07.2012 – 30.06.2016. 

Driftskonsept: Dagligvare REMA 1000 Tana, Tanatorget.

Styrer: Christoffer Breivik
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Stedfortreder: Elisabeth Jessen

Ønsket salgstid: Kl: 08.00 – kl: 20.00 mandag – fredag
Kl: 08.00 -  kl: 18.00 lørdag

Tildeling av alminnelig salgsbevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 3-1.

Stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at Christoffer Breivik AS Rema 1000 
Tana gis salgsbevilling som omsøkt, med Styrer Christoffer Breivik og Stedfortreder Elisabeth 
Jessen. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Det kommunen har innvirkning på er den kommunale salgs- og skjenkepolitikken. Dette 
har likevel sin begrensning fordi lovlig framstilt alkohol er legal salgsvare i Norge. 
Kommunen kan imidlertid ha innvirkning på hvem, hvor og når alkoholvarer kan selges, 
og utarbeide et kontrollsystem som ivaretar alkohollovens intensjoner.

Videre sier planen om salgsbevillinger i pkt. 4.9a:
Tidligere vedtak vedr utsalgsbevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall salgsbevillinger.

Og videre sier planen om salgstiden i pkt. 4.9c:
Tiden for salgsbevillinger beholdes slik den praktiseres i dag: kl 09.00 – 20.00 (18)

Kommunestyret har tidligere hovedsaklig innvilget salgsbevillinger til dagligvarebutikker. Med 
dagligvarebutikk forstås butikker som har det vesentlige av vareutvalget i matvarer og 
husholdningsvarer. 

Wikipedia: Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre 
nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, 
husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt 
i Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).

For ikke å skape konkurransevridning har søknader fra dagligvarebutikker blitt innvilget. Nå er 
det fire utsalgssteder, en i Sirma, to ved Tana bru og en i Austertana. Butikkene i Sirma og Tana 
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bru kan defineres som dagligvarebutikker. Salgsstedet i Austertana kommer ikke inn under 
definisjonen dagligvarebutikk.  

På bakgrunn av vedtatt Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 har ikke 
hjelpetjenesten innvendinger mot at Christoffer Breivik AS Rema 1000 Tana innvilges 
salgsbevilling i henhold til søknaden, da utsalgsstedet kan defineres som dagligvarebutikk. ”

Vurdering
I henhold til alkohollovens §1-7a kan kommunen ved vurdering om bevilling bør gis, blant 
annet legge vekt på antallet salgssteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

REMA 1000 Tana anses å være en reell dagligvarehandel som kan gi et tilfredsstillende og 
variert tilbud av dagligvarer til en gjennomsnittsfamilie.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. 
Salgstid fastsettes  som omsøkt med salgstid fra kl: 08:00 – 20.00 (18) som er tilpasset dagens 
åpningstid. Dette tilsier salgstid som starter 1 time tidligere enn det som fremkommer i  
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 pkt 4.9 c ”Tiden for salgsbevillinger 
beholdes slik den praktiseres i dag:  kl 09.00 – 20.00 (18)”.

����� �



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U62

Arkivsaksnr: 2012/762-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 32/2012 13.06.2012

Søknad om salgsbevilling for alkohol - Coop Finnmark Sa Coop Prix Tana

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 3-1 gis 
Coop Finnmark Sa v/ Coop Prix Tana bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i tiden 
01.07.2012 – 30.06.2016.

Siv Anita Bithi Johansen som styrer og Ann-Mari Johansen som stedfortreder.

Salgstid: Kl: 08.00 – 20.00 mandag – fredag
Kl: 08.00 -  18.00 lørdag

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger
Coop Finnmark Sa v/ Coop Prix Tana søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 
dvs. høyst 4.7 % alkohol.
Det søkes bevilling for periode 01.07.2012 – 30.06.2016. 

Driftskonsept: Dagligvare ved utsalgssted Coop Prix Tana, Ringveien 3.

Styrer: Siv Anita Bithi Johansen
Stedfortreder: Ann-Mari Johansen

Ønsket salgstid: Kl: 08.00 – kl: 20.00 mandag – fredag
Kl: 08.00 -  kl: 18.00 lørdag
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Tildeling av alminnelig salgsbevilling for alkohol er hjemlet i lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 3-1.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at Coop Prix Tana gis salgsbevilling 
som omsøkt. Styrer Siv-Anita Biti Johansen og Stedfortreder Ann-Mari Johansen. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Det kommunen har innvirkning på er den kommunale salgs- og skjenkepolitikken. Dette 
har likevel sin begrensning fordi lovlig framstilt alkohol er legal salgsvare i Norge. 
Kommunen kan imidlertid ha innvirkning på hvem, hvor og når alkoholvarer kan selges, 
og utarbeide et kontrollsystem som ivaretar alkohollovens intensjoner.

Videre sier planen om salgsbevillinger i pkt. 4.9a:
Tidligere vedtak vedr utsalgsbevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall salgsbevillinger.

Og videre sier planen om salgstiden i pkt. 4.9c:
Tiden for salgsbevillinger beholdes slik den praktiseres i dag: kl 09.00 – 20.00 (18)

Kommunestyret har tidligere hovedsaklig innvilget salgsbevillinger til dagligvarebutikker. Med 
dagligvarebutikk forstås butikker som har det vesentlige av vareutvalget i matvarer og 
husholdningsvarer. 

Wikipedia: Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre 
nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, 
husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt 
i Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).

For ikke å skape konkurransevridning har søknader fra dagligvarebutikker blitt innvilget. Nå er 
det fire utsalgssteder, en i Sirma, to ved Tana bru og en i Austertana. Butikkene i Sirma og Tana 
bru kan defineres som dagligvarebutikker. Salgsstedet i Austertana kommer ikke inn under 
definisjonen dagligvarebutikk.  
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På bakgrunn av vedtatt Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 har ikke 
hjelpetjenesten innvendinger mot at Coop Finnmark Sa Coop Prix Tana innvilges salgsbevilling 
i henhold til søknaden, da utsalgsstedet kan defineres som dagligvarebutikk. 

Vurdering

I henhold til alkohollovens §1-7a kan kommunen ved vurdering om bevilling bør gis, blant 
annet legge vekt på antallet salgssteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Coop Prix Tana’s butikk anses å være en reell dagligvarehandel som kan gi et tilfredsstillende 
og variert tilbud av dagligvarer til en gjennomsnittsfamilie.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. 
Salgstid fastsettes  som omsøkt med salgstid fra kl: 08:00 – 20.00 (18) som er tilpasset dagens 
åpningstid. Dette tilsier salgstid som starter 1 time tidligere enn det som fremkommer i  
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 pkt 4.9 c ”Tiden for salgsbevillinger 
beholdes slik den praktiseres i dag:  kl 09.00 – 20.00 (18)”.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U62

Arkivsaksnr: 2012/542-4

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 33/2012 13.06.2012

Søknad om salgsbevilling for alkohol - A.E.Tapio Eftf v/ Bertha Ingrid Tapio Anti, Sirma

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 3-1 gis 
A.E.Tapio Eftf, Sirma v/ Bertha Ingrid S Tapio Anti bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 i tiden 01.07.2012 – 30.06.2016.

Stedfortreder: Nancy Charlotte Porsanger Anti.

Salgstid: Kl: 10.00 – kl: 18.00 mandag – fredag
Kl: 10.00 -  kl: 15.00 lørdag

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger
Søknad fra Bertha Ingrid S Tapio Anti om alminnelig salgsbevilling for salg av alkoholholdig 
drikk gruppe 1 ved butikk A.E.Tapio Eftf i Sirma, med styrer Bertha Ingrid S. Tapio Anti og 
Nancy Charlotte Porsanger Anti som stedfortreder.
Det søkes bevilling for periode 01.07.2012 – 30.06.2016. 

Driftskonsept: Assortert landhandel og husflid i Sirma.

Ønsket salgstid: Kl: 10.00 – kl: 18.00 mandag – fredag
Kl: 10.00 -  kl: 15.00 lørdag
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Tildeling av alminnelig salgsbevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 3-1.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Det finnes ingen registreringer på styrer Ingrid Tapio Anti eller stedfortreder Nancy 
Charlotte Porsanger Anti i våre registre.
Politiet har derfor intet å bemerke i forhold til salgsbevilling for salg av alkohol som omsøkt på 
A.E.Tapio Sirma. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Det kommunen har innvirkning på er den kommunale salgs- og skjenkepolitikken. Dette 
har likevel sin begrensning fordi lovlig framstilt alkohol er legal salgsvare i Norge. 
Kommunen kan imidlertid ha innvirkning på hvem, hvor og når alkoholvarer kan selges, 
og utarbeide et kontrollsystem som ivaretar alkohollovens intensjoner.

Videre sier planen om salgsbevillinger i pkt. 4.9a:
Tidligere vedtak vedr utsalgsbevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall salgsbevillinger.

Og videre sier planen om salgstiden i pkt. 4.9c:
Tiden for salgsbevillinger beholdes slik den praktiseres i dag: kl 09.00 – 20.00 (18)

Kommunestyret har tidligere hovedsaklig innvilget salgsbevillinger til dagligvarebutikker. Med 
dagligvarebutikk forstås butikker som har det vesentlige av vareutvalget i matvarer og 
husholdningsvarer. 

Wikipedia: Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre 
nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, 
husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt 
i Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).

For ikke å skape konkurransevridning har søknader fra dagligvarebutikker blitt innvilget. Nå er 
det fire utsalgssteder, en i Sirma, to ved Tana bru og en i Austertana. Butikkene i Sirma og Tana 
bru kan defineres som dagligvarebutikker. Salgsstedet i Austertana kommer ikke inn under 
definisjonen dagligvarebutikk.  
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På bakgrunn av vedtatt Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 har ikke 
hjelpetjenesten innvendinger mot at A E Tapio eftf Bertha Ingrid Sonja Tapio Anti innvilges 
salgsbevilling i henhold til søknaden, da utsalgsstedet kan defineres som dagligvarebutikk. ”

Vurdering

I henhold til alkohollovens §1-7a kan kommunen ved vurdering om bevilling bør gis, blant 
annet legge vekt på antallet salgssteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

A.E.Tapio Eftf’s butikk anses å være en reell dagligvarehandel som kan gi et tilfredsstillende og 
variert tilbud av dagligvarer til en gjennomsnittsfamilie.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. 
Salgstid fastsettes fra som omsøkt fra kl: 10:00 - 15.00 (18).
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U62

Arkivsaksnr: 2012/506-6

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 34/2012 13.06.2012

Søknad om salgsbevilling for alkohol - Dervolas Import, Austertana

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune avslår søknad fra Dervolas Import, Austertana v/ Ole Harald Dervola om 
bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 01.07.2012.

Begrunnelse:
I samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 vedtatt i kommunestyret den 
24.05.2012 er det fastsatt at salgsbevillinger skal kunne gis til de salgsstedet som kan defineres 
som dagligvareforretning.

Dervolas Import anses ikke å ha et vareutvalg som kan defineres som dagligvareforretning.

I henhold til definisjon om Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer 
og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, 
husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt i Lov 
om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).

Dette vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap VI.

Saksopplysninger
Dervolas Import v/ Ole Harald Dervola søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 
1 som tilsvarer alkoholholdig drikk med høyst 4.7 % alkohol.
Det søkes om fornyelse av salgsbevilling for periode 01.07.2012 – 30.06.2016. 

Driftskonsept i firmaattest fremkommer næringsvirksomhet; Import.  
Vareutvalget oppgis å være fritidsutstyr, fiskeutstyr, elektriske artikler, klær m.m.

Utsalgsstedet er lokalisert til bygningen ”Onkel Isak” Austertana.
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Styrer: Ole Harald Dervola
Stedfortreder: Sigrun Pedersen

Ønsket salgstid: Kl: 09.00  kl: 17.00 mandag – fredag (15.00 lørdag).

Tildeling av alminnelig salgsbevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 3-1.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Det finnes ingen registeringer på styrer Ole Harald Dervola, eller stedfortreder Sigrun
Pedersen i våre registre.
Politiet har ingen nye merknader i forhold til salgsbevilling for salg av alkohol som omsøkt
for Dervolas Import.”

Uttalelse fra sosialtjeneste

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Det kommunen har innvirkning på er den kommunale salgs- og skjenkepolitikken. Dette 
har likevel sin begrensning fordi lovlig framstilt alkohol er legal salgsvare i Norge. 
Kommunen kan imidlertid ha innvirkning på hvem, hvor og når alkoholvarer kan selges, 
og utarbeide et kontrollsystem som ivaretar alkohollovens intensjoner.

Videre sier planen om salgsbevillinger i pkt. 4.9a:
Tidligere vedtak vedr utsalgsbevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall salgsbevillinger.

Og videre sier planen om salgstiden i pkt. 4.9c:
Tiden for salgsbevillinger beholdes slik den praktiseres i dag: kl 09.00 – 20.00 (18)

Kommunestyret har tidligere hovedsakelig innvilget salgsbevillinger til dagligvarebutikker. Med 
dagligvarebutikk forstås butikker som har det vesentlige av vareutvalget i matvarer og 
husholdningsvarer. 

Wikipedia: Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre 
nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, 
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husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt 
i Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).

For ikke å skape konkurransevridning har søknader fra dagligvarebutikker blitt innvilget. Nå er 
det fire utsalgssteder, en i Sirma, to ved Tana bru og en i Austertana. Butikkene i Sirma og Tana 
bru kan defineres som dagligvarebutikker. Salgsbevillingen i Austertana innehas av søker og 
salgsstedet kommer ikke inn under definisjonen dagligvarebutikk.  
Søknaden fra Dervolas import v/ Harald Dervola innebærer en annen kategori utsalgssted da de 
har beskrevet vareutvalget som fritidsutstyr, fiskeutstyr, elektriske artikler, klær m.m. I 
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 er det ikke definert type 
utsalgssteder. Dette kan imidlertid bestemmes politisk. 

På bakgrunn av vedtatt Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 anbefaler 
hjelpetjenesten at søknaden avslås. Kommunestyret kan bestemme hvem som skal innvilges 
salgsbevilling ut fra forskjellige hensyn, viser til Alkohollovens § 1-7a:

§  1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 
skjenking m.v.

       Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det 
kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er 
egnet til å ha bevilling. 

      ….

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg 
eller skjenking. 

Forskning viser at den beste måten å redusere skadeomfanget knyttet til alkoholbruk er å 
redusere tilgangen og ha høye avgifter.

Sirusforsker Sturla Nordlund skriver i artikkelen Alkoholpolitiske virkemidler:

Hensikten med alkoholpolitikken er naturlig nok å redusere skadevirkningene av 
alkoholbruk. En vesentlig strategi for å oppnå dette er, i tråd med den såkalte 
totalkonsumteorien, å redusere totalforbruket av alkohol i samfunnet. Virkemidler for 
dette formål er å legge begrensninger på tilgjengeligheten og høye avgifter på alkohol.

En innvilgelse av søknaden vil kunne føre til at andre utsalgssteder av konkurransemessige og 
forretningsmessige grunner vil fremme søknad om salgsbevilling, det kan igjen medføre en 
betydelig økning av utsalgssteder for alkohol. Forskningen viser en klar sammenheng mellom 
tilgang til rusmidler og rusmiddelbruk. ”

�����!�



Vurdering
I henhold til alkohollovens § 1-7a kan kommunen ved vurdering om bevilling bør gis, blant 
annet legge vekt på antallet salgssteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Dervolas Import oppgir i søknaden at utsalgsstedet selger fritidsutstyr, fiskeutstyr, elektriske 
artikler, klær m.m. Ut i fra dette anses utsalgsstedet ikke å være en reell dagligvarehandel som 
selger matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, 
toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler slik det 
fremkommer i definisjon om dagligvare. Definisjonen er gitt i Lov om handelsvirksomhet av 6. 
juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).

Utsalgsstedet har ikke et tilfredsstillende og variert tilbud av dagligvarer til en 
gjennomsnittsfamilie.

Dervolas import har hatt salgsbevilling for gruppe 1 siden matvareforretningen i bygda ble 
nedlagt for noen år tilbake. Dette er nå det eneste utsalgsstedet for alkohol i denne delen av 
kommunen. Det er ikke fremmet klager fra befolkningen, det er heller ikke mottatt anmerkning 
eller mislighold ved salg av alkohol ved kommunens kontrollvirksomhet av salgsstedet.

I følge forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kap 3, § 3-4 fremkommer at ”Det kan 
ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk. 

       Med « bensinstasjon » forstås utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre 
varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter. 

      Med « kiosk » forstås utsalg som i det vesentlige selger kioskvarer. 

I følge alkohollovens kapittel 3, merknader til § 3-1 pkt. 3.1.6 Bestemt type virksomhet
fremkommer at bevilling må knyttes til et driftskonsept, for eksempel en dagligvareforretning, 
en spesialforretning, salg over disk eller selvbetjeningssalg.

Helse og omsorgsutvalget har den 09.05.2012 og Kommunestyret har den 24.05.2012 behandlet 
og rullert Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 og det anbefales at 
innvilgelse av salgsbevillinger knyttes opp til om salgsstedet kan defineres som 
dagligvareforretning. 
Sosialtjenesten har anbefalt at søknaden avslås på bakgrunn i Samordnet forebyggende rus- og 
psykiatriplan 2010 – 2014. 
Det vises til at kommunestyret kan bestemme hvem som skal innvilges salgsbevilling ut fra 
forskjellige hensyn, jf. Alkohollovens § 1-7a.

Med bakgrunn i kommunestyrets behandling den 25.05.2012 av Samordnet forebyggende rus-
og psykiatriplan 2010 – 2014 tilrås avslag i søknad om fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 01.07.2012.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/713-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 35/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Doffens mat og naturopplevelser 

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Doffens mat og naturopplevelser, v/ Dagfinn Nilsen, Vestre-Seida skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Dagfinn Nilsen
Stedfortreder:  Per Ivar Henriksen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal:  Dofftens mat og naturopplevelser, Masjok, 
Inne: Hovedhus m/ kafè/restaurant – areal 50 kvm.
Ute: Gapahuk og Serveringsbygg med adkomst fra hovedhuset – areal 40 kvm.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger

Søknad fra Dagfinn Nilsen om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved Doffens 
mat og naturopplevelser i Masjok med Dagfinn Nilsen som styrer og Per Ivar Henriksen som 
stedfortreder. 

Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.
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Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Styrer: Dagfinn Nilsen
Stedfortreder: Per Ivar Henriksen

Driftskonsept er restaurant, selskapslokaler og annet. Rettet mot turistgrupper og tilfeldige 
spisegjester.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Hovedhus m/ kafè/restaurant – areal 50 kvm.
Ute: Gapahuk og Serveringsbygg med adkomst fra hovedhuset – areal 40 kvm.

Ønsket skjenketid: Kl: 06.00 – kl: 02.30.

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen har ingen registreringer på styrer Dagfinn Nilsen og Per Ivar Henriksen i 
våre registre. Vi har ingen merknader til at søknaden innvilges som omsøkt. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger .

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 
mot at Doffens mat- og naturopplevelser v/ Dagfinn Nilsen innvilges skjenkebevilling for 
skjenking av øl, vin og brennevin i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid 
for gruppe 1 og 2 settes til kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet 
forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014: 

Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00. ”
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Vurdering

Stedet Doffens mat og naturopplevelser innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med 
skjenketid til kl: 02.30 for gruppe 1 og 2 og til kl: 01.00 for gruppe 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.12 med tilsvarende skjenketid.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra 
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/754-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 36/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Tana Musikk og Maskin AS, 
Bonakas

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Tana Musikk og Maskin AS, Bonakas, v/ Gisle Pettersen skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Gisle Pettersen
Stedfortreder:  Elin Sabbasen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal;  Kaserna Tanahus: 
Inne: Fellesareal stue 2. etg. – areal 45 kvm og

Peisestue 1. etg. – areal 20 kvm.
Ute: Lavvo/grillstue plassert foran hovedbygning – areal 50 kvm.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Bevilling gis på vilkår at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 
1-7 c, 3. ledd.
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Saksopplysninger
Søknad fra Tana Musikk og Maskin AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 
ved Kaserna Tanahus, Bonakas, med Gisle Pettersen som styrer og Elin Sabbasen som 
stedfortreder. 

Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.

Styrer og stedfortreder har pr. tiden ikke forelagt bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-
7 c, 3. ledd.

Styrer: Gisle Pettersen
Stedfortreder: Elin Sabbasen

Driftskonsept er Servering og overnatting for enkeltpersoner, lag og foreninger.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Fellesareal stue 2. etg. – areal 45 kvm og

Peisestue 1. etg. – areal 20 kvm.
Ute: Lavvo/grillstue plassert foran hovedbygning – areal 50 kvm.

Ønsket skjenketid: Kl: 06.00 – kl: 02.30 gruppe 1 og 2.
Kl: 13.00 – kl: 01.00 gruppe 3.

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Politiet har ingen merknader til styrer Gisle Pettersen og stedfortreder Elin Sabbasen. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.
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På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 
mot at Tana Musikk og Maskin AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid for gruppe 1 
og 2 settes til kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet forebyggende 
rus- og psykiatriplan 2010 – 2014: 

Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00. ”

Vurdering
Stedet Kaserna ved Tanahus innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med skjenketid 
til kl: 02.30 for gruppe 1 og 2 og til kl: 01.00 for gruppe 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.12 med tilsvarende skjenketid.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.
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På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra 
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/759-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 37/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Ildtoppen AS, Austertana

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Ildtoppen AS, Austertana, v/ Tanja Merete Pettersen skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Tanja Merete Pettersen
Stedfortreder:  Arne Johan Pettersen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal:  Inne og ute.
Inne: Restaurant og bar, overnattingsrom – 300 kvm.
Ute: Veranda tilknytning til hovedhuset – 150 kvm. 

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger

Søknad fra Ildtoppen AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved Ildtoppen, 
Austertana, med Tanja Merete Pettersen som styrer og Arne Johan Pettersen som stedfortreder. 
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Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Driftskonsept; Restaurant, bar, selskapslokaler med overnattingsrom.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Restaurant og bar, overnattingsrom – 300 kvm.
Ute: Veranda tilknytning til hovedhuset – 150 kvm. 

Styrer: Tanja Merete Pettersen
Stedfortreder: Arne Johan Pettersen

Ønsket skjenketid: Kl: 10.00 – 23.00 mandag – torsdag og søndag
Kl. 10.00 – 03.00 fredag - lørdag

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at Ildtoppen AS med Styrer Tanja Merete Pettersen
Og Stedfortreder Arne Johan Pettersen gis skjenkebevilling som omsøkt.
For gruppe 1 og 2 som omsøkt, og at skjenketid for gruppe 3 vurderes avsluttet tidligere en omsøkt. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger
mot at Ildtoppen AS v/ Tanja Merete Pettersen innvilges skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal 
skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i 
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014: 
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Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00. ”

Vurdering

Stedet innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med skjenketid til kl: 02.30 for gruppe 1 og 
2 og til kl: 01.00 for gruppe 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.12  med skjenketid etter alkohollovens maksimaltid som er til 
kl: 03.00.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

Politiet har i sin uttalelse anbefalt at skjenketid for gruppe 3 vurderes avsluttet tidligere en 
omsøkt.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.
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På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra 
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/761-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 38/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Te Drift AS (SMAK)

Rådmannens forslag til vedtak

I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
TE Drift AS, Seida, v/ Eirin Utsi skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 
1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Line Pettersen
Stedfortreder:  Laila Jensen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 10.30 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal;  SMAK Sentrum 2:
Inne: Cafè og restaurant – 120 kvm.
Ute: Rett utenfor hovedbygning fra SMAK – avgrenset område – 30 kvm

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger

Søknad fra TE Drift AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved SMAK, 
Sentrum 2, med Line Pettersen som styrer og Laila Jensen som stedfortreder. 
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Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Styrer: Line Pettersen
Stedfortreder: Laila Jensen

Driftskonsept ved skjenkestedet SMAK er Cafè og restaurant, samt catring. Møtelokaler. 

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Cafè og restaurant – 120 kvm.
Ute: Rett utenfor hovedbygning fra SMAK – avgrenset område – 30 kvm. 

Ønske skjenketid: Kl: 10.30 – 22.00 (ved enkeltanledning til kl: 02.30).

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at TE Drift AS gis skjenkebevilling som
omsøkt, med Styrer Line Pettersen Og Stedfortreder Laila Jensen. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 
mot at Te Drift AS v/ Eirin Utsi innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 
settes til kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet forebyggende rus- og 
psykiatriplan 2010 – 2014: 
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Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00. ”

Vurdering

Stedet SMAK innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.12 med skjenketid fra kl: 10.30 – 22.00 (ved enkeltanledning 
til kl: 02.30).

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra 
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kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt i 
bevillingsvedtaket og etter loven.

�������



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/767-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 39/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Blue X Nattklubb AS

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Blue x Nattklubb AS, Grenveien 11, v/ Bjørn Tapio Kajander skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Bjørn Tapio Kajander
Stedfortreder: Solrunn Mikkelsen

Skjenketid inne: Gruppe 1 og 2 fra kl: 11.00 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal:  Inne:
Diskotek og bar – 220 kvm
Backstage/kontor – 24 kvm

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger
Søknad fra Blue X og Nattklubb om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved Blue 
X og Nattklubb, Grenveien 11 (Sørnesbygget), med Jan Bjørn Kajander som styrer og Solrunn 
Mikkelsen som stedfortreder. 
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Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Driftskonsept: Nattklubb (diskotek).
Skjenkeareal: Inne:

Diskotek og bar – 220 kvm
Backstage/kontor – 24 kvm

Styrer: Bjørn Tapio Kajander
Stedfortreder: Solrun Mikkelsen

Ønsket skjenketid: Kl: 11.00 – 02.30  gruppe 1 og 2.
Kl: 13.00 – 02.30  gruppe 3. 

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana
” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at Blue X nattklubb AS med
Styrer Bjørn Tapio Kajander og Stedfortreder Solrun Mikkelsen gis skjenkebevilling som omsøkt.
For gruppe 1 og 2 som søkt, og at skjenketid for gruppe 3 vurderes avsluttet tidligere enn
omsøkt. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 
mot at Blue X nattklubb innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 
1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 settes 
til kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet forebyggende rus- og 
psykiatriplan 2010 – 2014: 

Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00. ”
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Vurdering

Stedet innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med skjenketid til kl: 02.30 for gruppe 1 og 
2 og til kl: 01.00 for gruppe 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.12 med tilsvarende skjenketid.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

Politiet anbefaler i sin uttalelse at skjenketid for gruppe 3 (brennevin) ikke gis utover
normaltiden som er mellom kl: 13.00 til 24.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra 
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00. Dette er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/816-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 40/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Levajok Fjellstue AS

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Levajok Fjellstue AS, v/ Kariann Rusthfeldt Ittelin skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Kariann Rushfeldt Ittelin
Stedfortreder:  Outi Kujala

Skjenketid inne/ute:   Gruppe 1 og 2 fra kl: 09.00 - kl: 02.00 
    Gruppe 3 fra kl: 13.00  - kl: 01.00.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Fjellstua – 50 kvm.

Rytterstua – 40 kvm.
Ute: Terasse i tilknytning til Fjellstua.

Terasse i tilknytning til Rytterstua. 

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  
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Saksopplysninger
Søknad fra Levajok Fjellstue AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved 
Levajok Fjellstue, Levajok, med Kariann Rushfeldt Ittelin som styrer og Outi Kujala som 
stedfortreder. 

Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Driftskonsept: Fjellstuedrift, møter og selskaper samt rideskole.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Fjellstua – 50 kvm.

Rytterstua – 40 kvm.
Ute: Terasse i tilknytning til Fjellstua.

Terasse i tilknytning til Rytterstua. 

Styrer: Kariann Rushfeldt Ittelin
Stedfortreder: Outi Kujala

Ønsket skjenketid: Kl: 09.00 – 24.00 mandag – torsdag og søndag
Kl: 09.00 – 02.00 fredag og lørdag

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen i Tana har in ingen innvendinger mot at Levajok Fjellstue AS gis
skjenkebevilling med Styrer Kariann R. Ittelin og Stedfortreder Outi Kujala. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.
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På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 
mot at Levajok Fjellstue AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at skjenketid settes i forhold til søknad. ”

Vurdering
Levajok Fjellstue AS innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3. 
Det søkes om fornying fra 01.07.2012 til 30.06.2012 med skjenketid til kl: 02.00 på fredag og 
lørdag, øvrige dager til kl: 24.00.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder hatt utvidet skjenketid til kl: 02.30 for gruppe 1 
og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3. Levajok Fjellstue AS har noe redusert skjenketid etter eget 
ønske. Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er 
gitt i bevillingsvedtaket og etter loven.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.
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På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/815-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 41/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Eu Eiendom og Utvikling 
Polmakmoen gjestegård

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Eu Eiendom og Utvikling v/ Esther Utsi skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Esther Katrine Utsi
Stedfortreder:  Laila Jensen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Stjernegamme, Gml. gjestegård i stue, Tømmerhus med   
          konferanse/selskapslokale – totalt 130 kvm. 
Ute: Grillplass utenfor Stjernegamme,

2 stk veranda i tilknytning til Tømmerhust (ved hoveinngang og ut fra 
selskapslokalet),
1 stk veranda i tilknytning til gjestegård,
1 stk veranda i tilknytning til badstu/stamp – totalt 40 kvm. 

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  
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Saksopplysninger
Eu Eiendom og Utvikling v/ Esther Utsi søker om skjenkebevilling ved Polmakmoen gjestegård, 
skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 dvs. høyst 60 % alkohol i perioden fra 01.07.2012 –
30.06.2016. 

Driftskonsept: Kafe/restaurant, selskapslokaler med overnattingsgammer. 
Kurs og konferansested med restaurant og aktiviteter.

Styrer: Esther Katrine Utsi
Stedfortreder: Laila Jensen

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Stjernegamme, Gml. gjestegård i stue, Tømmerhus med
          konferanse/selskapslokale – totalt 130 kvm. 
Ute: Grillplass utenfor Stjernegamme,

2 stk veranda i tilknytning til Tømmerhust (ved hoveinngang og ut fra 
selskapslokalet),
1 stk veranda i tilknytning til gjestegård,
1 stk veranda i tilknytning til badstu/stamp – totalt 40 kvm. 

Ønsket skjenketid: Kl: 00.00 – 24.00

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana

” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at Eu Eiendom og utvikling v/Esther Utsi
gis skjenkebevilling som omsøkt, med Styrer Esther Katrine Utsi og Stedfortreder Laila Jensen. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i 
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom 
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.
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På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 
mot at Levajok Fjellstue AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 
settes til kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet forebyggende rus- og 
psykiatriplan 2010 – 2014: 

Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00. ”

Vurdering

Stedet innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med skjenketid til kl: 02.30 for gruppe 1 og 
2 og til kl: 01.00 for gruppe 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.2012 med maksimal skjenketid. 

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.
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På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra 
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU 
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/321-7

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 42/2012 13.06.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Elva hotel og camping

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis 
Elva hotell og camping, Silbageaidnu, v/ Stian Kolstrøm skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 01.07.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Stian Kolstrøm
Stedfortreder: Arnt-Ove Andersen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal:  Restaurant, Lobbybar og Møterom ved siden av restaurant for større arrangement.
Veranda fra møterommet (inngjerdet).
Lobbybar
Veranda ut fra lobbybar (inngjerdet).
Gjesterom.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående 
år.  

Saksopplysninger

Søknad fra Elva hotell og camping om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved 
Elva hotell, Silbageaidnu, med Stian Kolstrøm som styrer og Arnt-Ove Andersen som 
stedfortreder. 
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Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. av 02.06.1989 nr. 27 (alkoholloven) § 1-7.

Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, jfr. alkoholloven § 1-7 c, 3. ledd.

Driftskonsept: Stedets driftskonsept er hotell og camping rettet mot overnattingsgjester, turister,
møter/kursarrangement, restaurant og spisested for befolkningen med dans og
musikkarrangementer etc.

Skjenkeareal: Inne og ute.
Inne: Restaurant og bar, Møterom v/ siden av restaurant som kan
benyttes for større arrangementer, Gjesterom.
Ute: Veranda v/ møterommet (ved siden av restaurant).

Veranda fra lobbybar.

Ønsket skjenketid: Kl: 06.00 – 02.30.

Søknaden er forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. 

Uttalelse fra Politiet

” Viser til deres brev av 09.02.2012 ang. skjenkebevilling for Elva hotell og camping.
Lensmannen har ingen innvendinger mot at Stian Kollstrøm Og Arnt Ove Andersen 
Oppnevnes som hhv styrer og stedfortreder for Elva hotell og camping for perioden 01.07.2012 
til 30.06.2016.
Av kontrollmessige hensyn bør uteservering markeres, og klart avgrenses med gjerde eller
lignende.
Det bes om at kommunen ikke innvilger skjenketid for alkohol gruppe 3 utover normaltid.”

Uttalelse fra sosialtjenesten

” Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, vedtatt i
HOU 15.03.10, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom
tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for
antall skjenkebevillinger.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger
mot at Stian Kollstrøm innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i
henhold til søknaden. Det anbefales at skjenketid settes til kl 02.00, jfr. forslag i Samordnet
forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014.”
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Vurdering
Elva hotel og camping er etablert fra januar 2012 etter eierskrifte. 
Stedet innehar skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med skjenketid til kl: 02.30 for gruppe 1 og 
2 og til kl: 01.00 for gruppe 3.
Det søkes om fornying fra 01.07.12 med tilsvarende skjenketid.

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens 
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til 
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.

Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller 
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av 
bevilling ut fra en konkret vurdering. 
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med 
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere 
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 
”Dette brev er oversendt HOU for orientering”. 
Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan 
vurderes legges vekt på; 
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet, 
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver 
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og 
lignende. Regulering av skjenketider. 
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle 
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb, 
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål 
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av 
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for 
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00. 
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.

Politiet anbefaler i sin uttalelse at skjenketid for gruppe 3 (brennevin) ikke gis utover
normaltiden som er mellom kl: 13.00 til 24.00.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.07.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fra fastsettes 
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til tiltak i 
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-31

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 43/2012 13.06.2012

Referatsaker/Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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