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Cecilie Knibestøl Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H
Monica Balto Medlem V
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Merknader
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. PS 45/2012 ble behandlet før PS 44/2012. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Ass. rådmann

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.

______________________ ______________________ _______________________
Per Ivar Henriksen 
Nestleder 



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 44/2012 Klage på avslag om salgsbevilling for alkohol -
Dervolas Import, Austertana

2012/1908

PS 45/2012 Endring av kommunal prosjektstilling ved NAV Tana 2012/2010

PS 44/2012 Klage på avslag om salgsbevilling for alkohol - Dervolas Import, 
Austertana

Saksprotokoll saksnr. 44/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 03.08.2012 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 45/2012 i dagens møte. 

Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i saken, da han er stedfortredende 
skjenkebestyrer i en skjenkesak som ble behandlet i HOU-møte 13.06.12. Monica Balto (V) ba 
HOU vurdere hennes habilitet i saken, da hun er svigerdatter av skjenkebestyrer i en skjenkesak 
som ble behandlet i HOU-møte 13.06.12. Henriksen og Balto fratrådte. 
HOUs vurdering og votering: Per Ivar Henriksen ble enstemmig erklært som inhabil til å 
behandle saken, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne forhold). Monica Balto ble 
enstemmig erklært som inhabil til å behandle saken, jf. forvaltningslovens § 6 - 2.ledd (særegne 
forhold).

Brynli Ballari (H) ble enstemmig valgt som setteleder. 

H v/Brynli Ballari fremmet følgende forslag: 

HOU tar klagen til følge og innvilger Dervolas Import bevilling for øl – klasse 2.

Begrunnelse:
Dervolas Import har i forrige periode hatt bevilling for salg av øl. Firmaet har i denne perioden 
ikke hatt noen merknader – verken fra politi eller kommunens kontrollører – i måten firmaet har 
forvaltet bevillingen på.

Firmaet har en åpningstid fra kl 0900 – 1600 på hverdager og fra kl 0900 - 1500 på lørdager –
noe som begrenser kveldssalg av øl. Videre har firmaet ølet plassert i et eget rom hvor døren 
åpnes ved etterspørsel. Det er heller ikke satt ut øl i hyllene i butikklokalet – noe som da vil 
forebygge impulskjøp.

Alle varene i butikken ekspederes over disk – en ekspedisjonsmetode som gjør det lettere for 
ekspeditør å kontrollere om salget går i ordnede former. Særlig gjelder det i forhold til å 
kontrollere at ungdom er gamle nok til å kjøpe øl.

Med dette som bakteppe velger HOU i denne saken å fortolke føringene i Samordnet 
forebyggende rus- og psykiatriplan vedrørende innvilgelse av salgsbevilling for øl utvidende, da 
firmaet med unntak av matvarer har et bredt sortiment av dagligvarer.



Saken har og et distriktspolitisk aspekt.   

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
HOU tar klagen til følge og innvilger Dervolas Import bevilling for øl – klasse 2.

Begrunnelse:
Dervolas Import har i forrige periode hatt bevilling for salg av øl. Firmaet har i denne perioden 
ikke hatt noen merknader – verken fra politi eller kommunens kontrollører – i måten firmaet har 
forvaltet bevillingen på.

Firmaet har en åpningstid fra kl 0900 – 1600 på hverdager og fra kl 0900 - 1500 på lørdager –
noe som begrenser kveldssalg av øl. Videre har firmaet ølet plassert i et eget rom hvor døren 
åpnes ved etterspørsel. Det er heller ikke satt ut øl i hyllene i butikklokalet – noe som da vil 
forebygge impulskjøp.

Alle varene i butikken ekspederes over disk – en ekspedisjonsmetode som gjør det lettere for 
ekspeditør å kontrollere om salget går i ordnede former. Særlig gjelder det i forhold til å 
kontrollere at ungdom er gamle nok til å kjøpe øl.

Med dette som bakteppe velger HOU i denne saken å fortolke føringene i Samordnet 
forebyggende rus- og psykiatriplan vedrørende innvilgelse av salgsbevilling for øl utvidende, da 
firmaet med unntak av matvarer har et bredt sortiment av dagligvarer.

Saken har og et distriktspolitisk aspekt.   

PS 45/2012 Endring av kommunal prosjektstilling ved NAV Tana

Saksprotokoll saksnr. 45/2012  i Helse- og omsorgsutvalget - 03.08.2012 

Behandling
Saken ble behandlet før PS 44/2012 i dagens møte. 

Nestleder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

Helse- og omsorgsutvalget omgjør 50 % stilling som prosjektmedarbeider i Nav Tana til fast 50 
% stilling. I forbindelse med avslutning av prosjektet ved årsskiftet 2013/2014, vil det bli 
vurdert om vedkommende skal fortsette med tilsvarende arbeid, eller gå inn i andre funksjoner i 
virksomheten.



Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Helse- og omsorgsutvalget omgjør 50 % stilling som prosjektmedarbeider i Nav Tana til fast 50 
% stilling. I forbindelse med avslutning av prosjektet ved årsskiftet 2013/2014, vil det bli 
vurdert om vedkommende skal fortsette med tilsvarende arbeid, eller gå inn i andre funksjoner i 
virksomheten.


