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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 13.06.2012
Tidspunkt: 10:00 – 12:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Laura Kjølås Leder SV
Per Ivar Henriksen Nestleder AP
Monica Balto Medlem V
Viktoria Nilsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Trond Are Anti Medlem SFP/NSR
Cecilie Knibestøl Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Stig Torheim Cecilie Knibestøl AP
Arnt Pettersen Brynly Ballari FRP
Gry Hege Lille Trond Are Anti Fe/Ol

Merknader
Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møte for Monica Balto, til vurdering av habilitet/PS 
31/2012, fra kl. 11:05 og for resten av møtet. Ingen varamedlemmer for Per Ivar Henriksen 
(AP) og Arnt Pettersen (FrP) kunne møte (etter at de ble erklært inhabil i skjenkesakene).

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Laura Kjølås
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 27/2012 Godkjenning av innkalling
PS 28/2012 Godkjenning av saksliste

PS 29/2012 Godkjenning av protokoll fra 09.05.2012
PS 30/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana 

kommune i forhold til samhandlingsreformen
2009/2448

PS 31/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Christoffer 
Breivik AS REMA  1000 Tana

2012/805

PS 32/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Coop 
Finnmark Sa Coop Prix Tana

2012/762

PS 33/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - A.E.Tapio Eftf 
v/ Bertha Ingrid Tapio anti, Sirma

2012/542

PS 34/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Dervolas 
Import, Austertana

2012/506

PS 35/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Doffens mat 
og naturopplevelser v/ Dagfinn Nilsen, Vestre-Seida

2012/713

PS 36/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Tana 
Musikk og Maskin AS, Bonakas

2012/754

PS 37/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Ildtoppen 
AS, Austertana

2012/759

PS 38/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Te Drift AS 
(SMAK)

2012/761

PS 39/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Blue X 
Nattklubb AS

2012/767

PS 40/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Levajok 
Fjellstue AS

2012/816

PS 41/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Eu Eiendom 
og Utvikling Polmakmoen gjestegård

2012/815

PS 42/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Elva hotel 
og camping

2012/321

PS 43/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6

RS 4/2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying 
av salgs og skjenkebevillinger

2012/327

RS 5/2012 Videre oppfølging av tilsynet med barneverntjenesten 2011/2594
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PS 27/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 27/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 28/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 28/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Saksliste godkjennes med følgende endring på behandlingsrekkefølgen:
RS 4 og 5/2012 behandles etter PS 30/2012. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende endring på behandlingsrekkefølgen:
RS 4 og 5/2012 behandles etter PS 30/2012. 

PS 29/2012 Godkjenning av protokoll fra 09.05.2012

Saksprotokoll saksnr. 29/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 
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Protokoll fra 09.05.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 09.05.2012 godkjennes.

PS 30/2012 Avtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana kommune i forhold 
til samhandlingsreformen

Saksprotokoll saksnr. 30/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Helse- og 
omsorgsutvalgets innstilling:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
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.
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PS 31/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Christoffer Breivik AS 
REMA  1000 Tana

Saksprotokoll saksnr. 31/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

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.

PS 32/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Coop Finnmark Sa Coop 
Prix Tana

Saksprotokoll saksnr. 32/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)



Side 7 av 24

6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 
dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.

PS 33/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - A.E.Tapio Eftf v/ Bertha 
Ingrid Tapio anti, Sirma

Saksprotokoll saksnr. 33/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
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 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 
svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)

 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 
bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.
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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.

PS 34/2012 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Dervolas Import, 
Austertana

Saksprotokoll saksnr. 34/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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:
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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.

Votering
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

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.

PS 35/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Doffens mat og 
naturopplevelser v/ Dagfinn Nilsen, Vestre-Seida

Saksprotokoll saksnr. 35/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
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 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 
svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)

 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 
bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.  

Votering
Enstemmig vedtatt.
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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.  

PS 36/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Tana Musikk og Maskin 
AS, Bonakas

Saksprotokoll saksnr. 36/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)



Side 13 av 24

6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 
dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.
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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.

PS 37/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Ildtoppen AS, 
Austertana

Saksprotokoll saksnr. 37/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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
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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.  

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.  

PS 38/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Te Drift AS (SMAK)

Saksprotokoll saksnr. 38/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
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 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 
svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)

 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 
bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.  

Votering
Enstemmig vedtatt.
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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.  

PS 39/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Blue X Nattklubb AS

Saksprotokoll saksnr. 39/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
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Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.
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PS 40/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Levajok Fjellstue AS

Saksprotokoll saksnr. 40/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.  

PS 41/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Eu Eiendom og 
Utvikling Polmakmoen gjestegård

Saksprotokoll saksnr. 41/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen
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Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 

b)
4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 

skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)
6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 

dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.  

Votering
Enstemmig vedtatt.
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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.  

PS 42/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - Elva hotel og camping

Saksprotokoll saksnr. 42/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Før behandling av skjenkesakene (PS 31-42/2012) i dagens møte ble det stilt spørsmål om 
habilitet:
 Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i samtlige skjenkesaker, da han 

er stedfortredende skjenkebestyrer i Doffens mat og naturopplevelser (PS 35/2012)
 Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i samtlige skjenkesaker, da hun er 

svigerdatter av skjenkebestyrer i A.E.Tapio Eftf (PS 33/2012)
 Arnt Pettersen (FrP) ba HOU vurdere hans habilitet i PS 37/2012 (Ildtoppen), da han er 

bror av skjenkebestyrer og sønn av stedfortredende skjenkebestyrer, samt at han er 
medeier i Ildtoppen

Henriksen, Balto og Pettersen fratrådte. Varamedlem Bjørn Breivik (H) tiltrådte møtet for Balto 
til vurdering av habilitet (fra PS 31/2012 og for resten av møtet).

HOUs vurdering og votering: 
1. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 35/2012, jf. 

forvaltningslovens § 6 a)
2. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil i PS 37/2012, jf. forvaltningslovens § 

6 a) og b)
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3. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil i PS 33/2012, jf. forvaltningslovens § 6 
b)

4. Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre 
skjenkesaker i dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

5. Arnt Pettersen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 
dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

6. Monica Balto ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle alle andre skjenkesaker i 
dagens møte, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold)

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.



Side 24 av 24

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.

PS 43/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 43/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 13.06.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 4/2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salgs og 
skjenkebevillinger

RS 5/2012 Videre oppfølging av tilsynet med barneverntjenesten

Referatsakene ble behandlet etter PS 30/2012 i dagens møte. 

Referatsakene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene tas til orientering. 

RS 4/2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salgs og 
skjenkebevillinger

RS 5/2012 Videre oppfølging av tilsynet med barneverntjenesten


