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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U62

Arkivsaksnr: 2012/1908-2

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 44/2012 03.08.2012

Klage på avslag om salgsbevilling for alkohol - Dervolas Import, Austertana

Vedlegg:
Saksframlegg sak 34/2012.

Rådmannens forslag til vedtak
Anke fra Dervolas Import v/ Ole Harald Dervola, Austertana, om avslag på søknad om 
salgsbevilling i sak 34/2012 tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen i Finnmark for 
avgjørelse.

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

Dervolas Import har ikke et vareutvalg som inkluderer matvarer, og anses ikke å kunne 
defineres som dagligvareforretning slik kommunestyret bruker betegnelsen i rus- og 
psykiatriplanen..

Saksopplysninger
Dervolas Import v/ Harald Dervola har i brev datert 28.06.2012 påklaget Helse- og 
omsorgsutvalgets vedtak i sak 34/2012 fra møte den 13.06.2012. Klagen er rettidig innkommet 
og helse- og omsorgsutvalget vil som førsteinstans måtte vurdere klagen på nytt før den 
eventuelt oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse.

Dervolas Import skriver i sin klage følgende:
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”Viser til brev av 14.6.12 om avslag på søknad om salgsbevilling for alkoholholdige drikker. 

I avslaget blir det vist til at det anses at Dervolas Import ikke har det vareutvalget som kan 
defineres som dagligvareforretning. 

Lovens definisjon er ”matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og 
rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense og 
pussemidler”

I henhold til lovens definisjon fører Dervolas Import følgende varer;

Vaskemidler for renhold av bolig og klær, moppeutstyr for gulv og tak, mikrokluter og mopper, 
bonemiddel for gulv og sanitærvaskemiddel, pussemiddel for fliser, teleskopstenger for 
vindusvask, toalettpapir og tørkeruller. Toalettartikler som diverse såper, har også fuglemat, 
oppvaskkluter og koster. Av nytelsesmidler diverse sorter brus. 

Dervolas Import selger ingen typer matvarer men utover dette mener vi at vareutvalget i 
henhold til lovens definisjon er godt ivaretatt. 

Ber derfor om at denne anken tas til følge og at avslaget på salgsbevilling for alkoholholdige 
drikker oppheves snarest.” 

Helse- og omsorgsutvalgets vedtok i sak 34/2012: 

”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 salgssteder 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.”

Vurdering
I alkoholloven av 02.06.1989 nr. 27 § 1-7 a fremkommer om kommunens skjønnsutøvelse v/ 
behandling av søknad om bevilling for salg mv:
”Ved vurdering av om bevilling bør gis kan kommunen blant annet legge vekt på … stedets 
karakter, …”. I kommentar utarbeidet av Knut Brofoss for Gyldendals rettsdata i note 62
beskrives følgende: ”Det kan legges vekt på hva slags salgssteder det dreier seg om. 
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Kommunen kan for eksempel begrense ølsalgsbevillingen til spesialbutikker eller omvent; bare 
gi bevilling til dagligvarebutikker med et visst vareutvalg. 

Kommunestyret har den 24.05.2012 vedtatt rullering av Samordnet forebyggende rus- og 
psykiatriplan 2010 – 2014 der det er fastsatt at salgsbevillinger skal kunne gis til de salgssteder 
som kan defineres som dagligvareforretning. I planen er også det definert hva kommunestyret 
oppfatter som en slik forretning. Dette er en presisering i forhold til tidligere plan hvor 
problemstillingen om hvilke forretninger som skal kunne selge alkohol ikke var berørt.

I utgangspunktet har kommunen vide rammer til å fastlegge kriterier for hvilke bedrifter som 
skal få salgsbevilling. I Tana kommune ligger ansvaret for å fastsette disse rammene hos 
kommunestyret, mens helse- og omsorgsutvalget er delegert myndighet til å behandle den 
enkelte bevillingssak innenfor disse rammene. Dette er fastsatt i kommunens 
delegasjonsreglement slik:

6.1 Salg- og skjenkebevilgninger etter alkoholoven 
Kommunestyret gir selv prinsipielle retningslinjer i forhold til skjenkepolitikken gjennom
en samordnet rus- og psykiatriplan.

Helse- og omsorgsutvalget delegeres myndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. (alkoholloven) til å avgjøre salgs- og skjenkebevilling av alkohol. Utvalget 
har også ansvaret for oppfølging av gitte bevilgninger og til å avgjøre sanksjoner i 
forhold til brudd på lov, forskrift eller gitte bestemmelser.

Hva som skal defineres som dagligvareforretning er opp til kommunen selv å gjøre gjennom 
sine vedtatte planer. Noen pekepinner finnes allikevel i annet lovverk. Den nå opphevede Lov 
om handelsvirksomhet hadde følgende definisjon; 
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». 

Dervolas Import har i sin klage bekreftet at matvarer (med unntak av ulike sorter mineralvann) 
ikke inngår i vareutvalget.

I Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014 fremkommer at de som skal gis 
salgsbevilling for alkohol også skal selge matvarer og ut fra dette vil det ikke være riktig å 
omgjøre helse og omsorgsutvalgets vedtak.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 034

Arkivsaksnr: 2012/2010-1

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 45/2012 03.08.2012

Endring av kommunal prosjektstilling ved NAV Tana

Rådmannens forslag til 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.

Saksopplysninger
I forbindelse med etablering av Nav Tana i 2009, gikk Tana kommune inn med to kommunale 
stillinger. I tillegg til at kommunen dekker 25 % av lederlønna. Det ble tatt høyde for at dette 
kunne være litt lite ut fra ansvarsområdene som ble overført Nav. For å sikre at de kommunale 
oppgavene Nav-kontoret har ansvar for blir løst - og for å sikre nedgang i stønadsbudsjettet ble 
det i januar 2011 gitt tilsagn til å etablere en 50 % prosjektstilling som skulle være finansiert ved 
nedgang i stønadsbudsjettet. Dersom stillingen medførte reduksjon i budsjettet, ville dette bety 
at stillinga kunne gjøres fast.

I mars 2011 ble det tilsatt en saksbehandler med den nødvendige kompetansen i 50 % 
prosjektstillinga ved Nav Tana. Vedkommende hadde fra før halv stilling i den statlige delen av 
Nav og dette innebar da at hun fikk full stilling ved kontoret. 

Fra 1. mai 2012 gikk en av de fast ansatte over i ny jobb i kommunen.  Denne stillingen ble da 
lyst ut og intervjuene er avholdt. Det er to aktuelle og godt kvalifiserte kandidater til stillinga.
Den best kvalifiserte er vedkommende som er i den kommunale prosjektstillinga. På grunn av 
varslet statlig nedbemanning ved Nav Tana vil inntil én vakant statlig stilling ved Nav Tana bli 
inndratt. I praksis innebærer dette at dersom den mest aktuelle kandidaten får tilbud om den 
ledige 100 % faste kommunale stillingen, så vil hun måtte si opp i sin nåværende 50 % statlig 
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finansierte stilling. Denne vil dermed bli inndratt.  Hennes 50 % kommunal prosjektstilling vil 
dermed bli ledig ut 2013. 
Det vurderes å være vanskeligere å rekruttere til kompetent bemanning til en 50 % 
prosjektstilling i 1,5 år. På den bakgrunn ber vi om at stillingshjemmelen gjøres fast allerede i 
dag. Den mest aktuelle kandidaten vil da trekke sin søknad på den faste stillingen, og denne kan 
tilbys den andre kandidaten. Nav Tana vil da ha en arbeidsstyrke på det kommunale området 
som vil være kompetent til å løse de kommunale oppgavene ved kontoret. Nav Tana har pr i dag 
1,5 ansatte som skal gjøre disse oppgavene. Dersom en unnlater å gjøres fast – vil vi ha maks 2 
stykker.

Kommunale oppgaver tillagt Nav Tana innebærer:

- Behandling av krav om økonomiske stønader til nødhjelp, livsopphold, boutgifter herunder 
utredning av søkers økonomiske situasjon, bolig, helse, livssituasjon osv.

- Økonomisk rådgiving, herunder bistand i forhold til frivillig og tvungen forvaltning, bistand til å 
sette opp budsjett, kontakt med kreditorer mm

- Oppfølging av brukere uten inntekt for å bistå disse til å bli økonomisk selvhjulpne.
- Bistand til å skaffe bolig for trengende
- Tvungen rusbehandling herunder utredning av om rusmisbruket er til akutt fare for bruker og 

om frivillige tiltak er forsøkt i tilstrekkelig grad, Kontakt med advokat og deltakelse i 
fylkesnemd.

- Kvalifiseringsprogrammet med 5 plasser herunder å fatte vedtak og ha omfattende oppfølging 
av brukere i programmet.

- Diverse rapporteringer knytte til ovennevnte ytelser.

Vurdering:

Pr i dag så kan ikke Nav Tana med sin nåværende bemanning og kompetanse løse 
følgende oppgaver godt nok. 

- Oppfølgingsoppgaver både i forhold til KVP og i forhold til å gjøre folk økonomisk selvhjulpne.
- Vi må kjøpe alt av gjeldsrådgivingstjenester.
- Sikre refusjonskrav. 
- Inngåelse av frivillige og tvungne avtaler om forvaltning av økonomi.
- Forebygging av økonomiske problemer ved tidlig inngripen.
- Sikre trekk i KVP-ytelse ved fravær

Hovedfokuset i dag er å sikre folk tak over hodet, varme i huset og mat i magen ved å bevilge 
hjelp til husleie, strøm og livsopphold.  Vi har ikke kapasitet til å tilby kvalifiseringsprogrammet 
(KVP) til flere brukere da dette stiller store krav til oppfølging, pr i dag oppfyller vi dermed ikke 
måltallet for antall deltaker på KVP.

Brukere av sosiale tjenester er en ganske uensartet gruppe, men det er en større andel av brukere 
med et stort oppfølgingsbehov, og med sammensatt problematikk. All erfaring tilsier at ved å 
bruke mer ressurser på stillinger, vil man få en besparelse på stønadsbudsjettet på sosiale 
tjenester.
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Det er varslet landsomfattende tilsyn med KVP i løpet av 2012 og 2013. Dersom Tana blir 
plukket ut, er det sannsynlighet for at vi vil få avvik dersom dagens situasjon ikke endres.
2,5 stillingshjemler kan være noe lite for å ivareta de kommunale oppgavene. Det vurderes 
likevel at det på sikt skal kunne være tilstrekkelig.

Nav Tana har ikke nådd å ta ut full effekt i forhold til nedgang i det kommunale 
stønadsbudsjettet fordi vi på det kommunale området ikke har hatt full bemanning annet enn i 
perioden 010112-300412.

I forhold til målsetning om reduksjon i det kommunale budsjettet totalt er følgende 
vurdert:

- Vi har ikke hatt all bemanning på plass i inneværende perioden da en ansatt har vært sykemeldt 
store deler av 2011, Det ser for øvrig ikke ut til at all sykelønnsrefusjon er tilbakeført nav 
kommunalt budsjett. (44.000 av 150.000)

- I 2010 var KVP et øremerket tilskudd. I 2011 er det rammetilskudd. Jeg er ikke kjent med at det 
er satt av penger i ramma for budsjettåret 2011 til KVP- dette innebærer selvfølgelig 
merforbruk.(forbruk i 2011 på 240.000)

- Overforbruk ellers i 2011 knytter seg til overføringer til og kjøp fra staten (ca 160.000) andre 
arbeidsgiverandeler (20.000) og reiseutgifter/kontormateriell (20.000)

-  Summert innebærer dette ca 546.000 som skulle vært lagt inn i budsjett eller regnskap. 
Overforbruket i 2011 er på ca 388.000. Etter min vurdering innebærer dette en reell besparelse 
på ca 158.000 i 2011.

Konsekvenser av ikke å tilby fast 50 % stilling er at Nav Tana ved kommunale tjenester:

1. Må prioritere livsopphold, bolig, nødhjelp og tvangsvedtak på rus.
2. Fortsatt kjøpe gjeldsrådgivingstjenester.
3. All erfaring tilsier at det er sammenheng mellom antall ansatte i sosialtjenesten og 

forbruk av sosiale stønader. Mer midler til stillinger blir mindre midler til stønader. Slik 
skal det være fordi sosialstønad skal være en subsidiær ytelse.

4. Måtte drive mer brannslokning i forhold til økonomiske problemer og mindre 
forebygging

5. Innfri statlige krav til nedbemanning da den mest aktuelle kandidaten vil få tilbud om 
fast 100 % kommunal stilling.  Statlig 50 % stilling vil bli inndradd og 
kombinasjonsmuligheten vil bli borte..

6. Om kort tid måtte vurdere å tilsette en person i 50-100 stilling.

Nav-leders vurdering er at den foreslåtte endringa vil gi et godt team på den kommunale 
oppgaveløsninga. (til sammen 2,5 stillinger), mens en løsning med bare 2 stillinger vil innebære 
at fokuset på forebygging av gjeldsproblemer og inntektssikring vil bli mindre til fordel for 
ivaretakelse av akutte behov. De kommunale lønnskostnadene vil ikke endres i perioden fra nå 
og ut 2013.

Konklusjon:

Tana kommune bør tilby vår prosjektarbeider fast ansettelse i sin 50 % kommunale stilling. 
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